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СКУПШТИНА ГРАДА ПOЖАРЕВЦА
1
На основу члана 43. и члана 47. став 3. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр.
54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63-13-исправка, 108/13, 83/14-др.закон и 142/14 ) и члана 32. став
1. тачка 2) Статута града Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца“, бр. 4/13- пречишћен текст),
Скупштина града Пожаревца, на седници одржаној 27.3.2015. године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА ЗА 2015. ГОДИНУРЕБАЛАНС 1
Члан 1.
У Одлуци о буџету града Пожаревца за 2015. годину („Службени гласник града Пожаревца“, бр.
13/14), у члану 1. мења се став 2. и гласи:
„Буџет града Пожаревца за 2015. годину састоји се од:
А.
1.
2.
3.
4.
5.
Б.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Економска
класификација

РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА

у динарима

Укупни приходи и примања остварени по основу продаје
7+8
нефинансијске имовине
Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске
4+5
имовине
Буџетски суфицит/дефицит
(7+8) - (4+5)
Издаци за набавку финансијске имовине (осим за
62
набавку домаћих хартија од вредности)
Укупан фискални суфицит/дефицит
((7+8) - (4+5)) - 62
РАЧУН ФИНАНСИРАЊА
Примања од задуживања
91
Примања од продаје финансијске имовине
92
Издаци за набавку финансијске имовине (осим за
6211
набавку домаћих хартија од вредности)
Издаци за отплату главнице дуга
61
Нето финансирање
(91+92) - (61+6211)
(((7+8) - (4+5))
Укупан фискални суфицит/дефицит плус нето
- 62) + ((91+92)финансирање
(6211+61))

2.365.482.649
3.592.027.878
-1.226.545.229
553.965.176
-1.780.510.405
0
0
0
86.800.000
-86.800.000
-1.867.310.405

Члан 2.

Члан 2. мења се и гласи:

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

ОПИС

Шифра
економске
класификације

Износ-укупна јавна
средства

1

2

3

4

I

УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ
НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

7+8

2.365.482.649,00
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1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
2.
2.1
2.2
2.3
2.4
3.
4.
5.
6.
II
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
2.
3.
III
1.
1.1.
2.
IV
1.
1.1.
V

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

Члан 3. мења се и гласи:

27.03.2015.

71

1.864.021.388,00

711

1.189.200.000,00

711180
713
74
741
742
743
745
731+732
733
770
8

0,00
312.510.000,00
362.311.388,00
359.265.914,00
138.844.400,00
152.051.514,00
12.630.000,00
55.740.000,00
1.051.308,00
136.799.039,00
1.720.000,00
2.625.000,00

4+5

3.592.027.878,00

4 - 463
41
42
43
44
45
47
48+49+465
463
5

2.476.411.403,00
576.105.376,00
968.756.327,00
0,00
3.160.000,00
162.327.410,00
31.520.810,00
333.624.689,00
400.916.791,00
1.115.616.475,00

9

0,00

91
911

0,00
0,00

92

0,00

6

86.800.000,00

61
611

86.800.000,00
86.800.000,00

3

1.867.310.405,00

Члан 3.

„Члан 3.
Буџет града Пожаревца за 2015. годину састоји се од:
1. Прихода и примања у износу од 2.365.482.649,00 динара;
2. Расхода и издатака у износу од 3.592.027.878,00 динара;
3. Буџетског дефицита у износу од 1.226.545.229,00 динара.
Буџетски дефицит, као разлика између укупног износа прихода и примања остварених по основу
продаје нефинансијске имовине и укупног износа расхода и издатака за набавку нефинансијске имовине
утврђен је у укупном износу од 1.226.545.229,00 динара.
Укупни фискални дефицит као буџетски дефицит коригован за трансакције у имовини и обавезама
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које су извршене у циљу спровођења јавних политика која имају третман финансијске имовине и укључују
се у рачун финансирања и издатака по основу набавке финансијске имовине, утврђен је у укупном износу од
1.780.510.405,00 динара.
За покриће утврђеног буџетског дефицита користиће се пренета неутрошена средства из ранијих
година.“
Члан 4. мења се и гласи:

Члан 4.

„Члан 4.
„Укупна примања буџета и приходи из осталих извора планирају се у следећим износима и то:
Конто

ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА

Пренета средства из претходне године
ТЕКУЋИ ПРИХОДИ
ПОРЕЗИ
ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ
Порез на зараде
Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно
711121
оствареном приходу, по решењу Пореске управе
Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према паушално
711122
утврђеном приходу, по решењу Пореске управе
Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно
711123
оствареном приходу самоопорезивањем
711143 Порез на приходе од непокретности
Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари - по основу
711145
самоопорезивања и по решењу Пореске управе
711148 Порез на приходе од непокретности, по решењу Пореске управе
711161 Порез на приходе од осигурања лица
711190 Порез на друге приходе
713000 ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ
713121 Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од физичких лица
713122 Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од правних лица
713311 Порез на наслеђе и поклон по решењу Пореске управе
713421 Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу Пореске управе
Порез на пренос апсолутних права на моторним возилима, пловилима и
713423
ваздухопловима, по решењу Пореске управе
713611 Порез на акције на име и уделе
714000 ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ
Комунална такса за коришћење рекламних паноа, укључујући и истицање и
исписивање фирме ван пословног простора на објектима и просторима који
714431
припадају јединици локалне самоуправе(коловози, тротоари, зелене површине,
бандере и сл.)
Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила, осим
714513
пољопривредних возила и машина
714543 Накнада за промену намене обрадивог пољопривредног земљишта
714549 Накнада од емисије SO2, NO2, прашкастих материја и одложеног отпада
714552 Боравишна такса
714562 Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине
Накнада за постављање водовода, канализације, електричних, телефонских и
714593 телеграфских водова и слично на општинском путу и улици, ако је управљач пута
надлежни орган локалне самоуправе
716000 ДРУГИ ПОРЕЗИ

3
700000
710000
711000
711111

Износ-укупна
јавна средства
1.867.310.405
2.362.857.649
1.864.021.388
1.189.200.000
1.080.000.000
7.500.000
22.500.000
8.000.000
1.700.000
650.000
800.000
50.000
68.000.000
312.510.000
120.000.000
150.000.000
5.500.000
23.500.000
13.500.000
10.000
327.311.388
600.000
31.010.000
100.000
293.001.388
1.500.000
100.000
1.000.000
35.000.000
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716111
730000

Комунална такса за истицање фирме на пословном простору
ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ
ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂ. ОРГАНИЗАЦИЈА
732140 Текуће донације од међународних организација у корист нивоа градова
733000 ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ
733141
733144
733147
740000
741000
741141
741151
741520
741531
741532
741533
741535
742000
742141
742142
742143
742241
742253
742341
743000
743324

Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа градова
Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа
градова
Текући трансфери од општина у корист нивоа градова
ДРУГИ ПРИХОДИ
ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ
Камата на средства буџета града
Приходи буџета града од камата на средства консолидованог рачуна трезора
укључена у депозит банака
Накнада за коришћење шумског и пољопривредног земљишта
Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама или испред
пословног простора у пословне сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других
публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радиности
Комунална такса за коришћење простора за паркирање друмских моторних и
прикључних возила на
уређеним и обележеним местима
Комунална такса за коришћење слободних површина за кампове, постављање
шатора или друге облике привременог коришћења
Комунална такса за заузеће јавне површине грађевинским материјалом
ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА
Приходи од продаје добара или услуга од стране тржишних организација у
корист нивоа градова
Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној
својини које користе градови и индиректни корисници њиховог буџета
Приходи од закупнине за грађевинско земљиште у корист нивоа градова
Градске административне таксе
Накнада за уређивање грађевинског земљишта
Приходи настали продајом услуга корисника средстава буџета јединице локлане
самоуправе чије је пружање уговорено са физичким и правним лицима
НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ
Приходи од новчаних казни за прекршаје, предвиђене прописима о безбедности
саобраћаја на путевима
МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ
Остали приходи у корист нивоа градова
МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА
Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

745000
745141
770000
772110
800000
820000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА
823100 Примања од продаје робе за даљу продају
7+8+9

ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИН.
ИМОВИНЕ

3+7+8+9 УКУПНО ПРЕНЕТА СРЕДСТВА, ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА

„
Члан 5. мења се и гласи:

27.03.2015.
35.000.000
137.850.347
1.051.308
1.051.308
136.799.039
111.620.139
22.298.900
2.880.000
359.265.914
138.844.400
60.990.000
50.000
150.000
12.300.000
65.333.400
1.000
20.000
152.051.514
74.674.124
46.177.390
8.500.000
4.000.000
18.500.000
200.000
12.630.000
12.630.000
55.740.000
55.740.000
1.720.000
1.720.000
2.625.000
2.625.000
2.625.000
2.365.482.649
4.232.793.054

Члан 5.

„Члан 5.
Расходи и издаци буџета, по основним наменама, утврђени су и распоређени у следећим износима:

27.03.2015.
Екон.
клас.
1
400
410
411
412
413
414
415
416
420
421
422
423
424
425
426
440
441
450
4511
4512
454
460
4631
4632
465
470
472
480
481
482
483
484
485
490
49911
49912
500
510
511
512
514
515
520
523
540
541
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ВРСТЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА
2

ТЕКУЋИ РАСХОДИ
РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ
Плате и додаци запослених
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури (превоз)
Социјална давања запосленима
Накнаде за запослене
Награде,бонуси и остали посебни расходи
КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање (услуге и мат)
Материјал
ОТПЛАТА КАМАТА
Отплата домаћих камата;
СУБВЕНЦИЈЕ
Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама
Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама
Субвенције приватним предузећима
ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ
Текући трансфери осталим нивоима власти
Капитални трансфери осталим нивоима власти
Остале донације, дотације и трансфери
СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ
Накнаде за социјалну заштиту из буџета
ОСТАЛИ РАСХОДИ
Дотације невладиним организацијама;
Порези, обавезне таксе, казне и пенали;
Новчане казне и пенали по решењу судова;
Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или
других природних узрока;
Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа;
АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ БУЏЕТА
Стална резерва
Текућа резерва
КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ
ОСНОВНА СРЕДСТВА
Зграде и грађевински објекти;
Машине и опрема;
Култивисана имовина;
Нематеријална имовина
ЗАЛИХЕ
Залихе робе за даљу продају
ПРИРОДНА ИМОВИНА
Земљиште
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Укупна јавна
средства
6
2.476.411.403
576.105.376
450.679.264
80.675.740
7.913.120
19.408.893
12.136.103
5.292.256
968.756.327
348.961.712
71.064.346
149.119.084
169.601.705
137.698.174
92.311.306
3.160.000
3.160.000
162.327.410
95.956.200
57.871.210
8.500.000
456.485.252
273.184.188
127.732.603
55.568.461
31.520.810
31.520.810
236.757.928
115.459.840
18.750.300
95.039.710
3.008.078
4.500.000
41.298.300
6.000.000
35.298.300
1.115.616.475
1.065.653.958
986.291.091
65.049.007
5.271.660
9.042.200
1.922.517
1.922.517
48.040.000
48.040.000
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610
611
620
621
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86.800.000
86.800.000
553.965.176
553.965.176
4.232.793.054

ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ
Отплата главнице домаћим кредиторима
Набавка финансијске имовине
Набавка домаће фин. Имовине
УКУПНИ ЈАВНИ РАСХОДИ

„
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Члан 6.

Члан 6. мења се и гласи:

„Члан 6.
Расходи и издаци буџета по функционалној класификацији, утврђени су и распоређени у следећим
износима:
Функциje
000

Функционална класификација

810
820

СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА
Болест и инвалидност;
Породица и деца;
Социјална помоћ угроженом становништву некласификована на другом месту;
Социјална заштита некласификована на другом месту
ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ
Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни
послови;
Опште услуге;
Опште јавне услуге некласификоване на другом месту;
Трансакције јавног дуга;
ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ
Судови;
ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ
Општи економски и комерцијални послови
Пољопривреда
Остала енергија
Друмски саобраћај
Туризам
ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Управљање отпадом;
Управљање отпадним водама;
Смањење загађености;
Заштита биљног и животињског света и крајолика;
ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ
Развој заједнице;
Водоснабдевање;
Улична расвета;
ЗДРАВСТВО
Услуге јавног здравства;
РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ
Услуге рекреације и спорта;
Услуге културе;

911
912

ОБРАЗОВАЊЕ
Предшколско образовање
Основно образовање

010
040
070
090
100
110
130
160
170
300
330
400
411
421
436
451
473
500
510
520
530
540
600
620
630
640
700
740
800

900

Износ-укупна јавна
средства
100.057.228
5.740.000
17.800.000
39.434.590
37.082.638
1.010.860.609
223.433.875
668.671.295
28.795.439
89.960.000
10.908.731
10.908.731
1.000.837.313
6.500.000
79.868.538
463.623.937
418.264.440
32.580.398
700.951.290
161.244.408
452.698.726
12.539.000
74.469.156
497.517.622
302.524.520
126.403.565
68.589.537
32.820.000
32.820.000
307.675.204
104.729.988
202.945.216
571.165.057
331.867.897
80.019.100

27.03.2015.
920
960
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Средње образовање;
Помоћне услуге образовању;

„
Члан 7. мења се и гласи:
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87.887.560
71.390.500
4.232.793.054

УКУПНО

Члан 7.

„Члан 7.
Средства буџета и средства из осталих извора у износу од 4.232.793.054,00 динара, утврђена су и
распоређена по програмској класификацији и то:
Шифра
Програм
1
1101

0601

1501

1502

Програмска
активност/
Пројекат
2

3
Програм 1. Локални развој и просторно планирање

1101-0001
1101-0002

Стратешко, просторно и урбанистичко планирање
Уређивање грађевинског земљишта
Програм 2. Комунална делатност

0601-0001
0601-0002
0601-0003
0601-0004
0601-0006
0601-0007
0601-0008
0601-0009
0601-0010
0601-0014
0601-П1
0601-П2

Водоснабдевање
Управљање отпадним водама
Одржавање депонија
Даљинско грејање
Паркинг сервис
Уређивање, одржавање и коришћење пијацa
Јавна хигијена
Уређење и одржавање зеленила
Јавна расвета
Остале комуналне услуге
Пројекат: “Санација депоније комуналног отпада Јеремино поље”
Пројекат: “Санација и рекултивација депоније Градске утрине”
Програм 3. Локални економски развој

1501-0003
1501-0004

Подстицаји за развој предузетништва
Одржавање економске инфраструктуре
Програм 4. Развој туризма
Управљање развојем туризма
Туристичка промоција

1502-0001
1502-0002

0101

Назив

1502-П1
1502-П2
1502-П3

Пројекат: Љубичевске коњичке игре
Пројекат: Ускршњи етно фестивал
Пројекат: Пожаревачки међународни карневал

1502-П4

Пројекат: Набавка и постављање туристичке сигнализације за
целокупну територију Пожаревца
Програм 5. Развој пољопривреде

0101-0001
0101-0002

Унапређење услова за пољопривредну делатност
Подстицаји пољопривредној производњи
Програм 6. Заштита животне средине

0401-0002

Управљање комуналним отпадом

0401

Износ-укупна
јавна средства
7
284.843.808,00
165.029.709,00
119.814.099,00
1.385.076.919,00
126.403.565,00
444.698.726,00
46.300.000,00
463.623.937,00
65.547.590,00
1.000.000,00
49.073.198,00
36.715.156,00
68.589.537,00
25.254.000,00
57.244.210,00
627.000,00
18.500.000,00
6.500.000,00
12.000.000,00
32.580.398,00
10.670.398,00
3.586.000,00
10.165.000,00
825.000,00
3.540.000,00
3.794.000,00
79.868.538,00
18.023.183,00
61.845.355,00
20.539.000,00
8.000.000,00

Страна 8 - Број 3
0401-0003
0401-0004
0701
0701-0002
2001
2001-0001
2002
2002-0001
2003
2003-0001
0901
0901-0001
0901-0003
0901-0004
0901-0005
0901-0006
1801
1801-0001
1201
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Праћење квалитета елемената животне средине
Заштита природних вредности и унапређење подручја са
природним својствима
Програм 7. Путна инфраструктура
Одржавање путева
Програм 8. Предшколско васпитање
Функционисање предшколских установа
Програм 9. Основно образовање
Функционисање основних школа
Програм 10. Средње образовање
Функционисање средњих школа
Програм 11. Социјална и дечја заштита
Социјалне помоћи
Подршка социо-хуманитарним организацијама
Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге
Активности Црвеног крста
Дечија заштита
Програм 12. Примарна здравствена заштита
Функционисање установа примарне здравствене заштите
Програм 13. Развој културе

9.039.000,00
3.500.000,00
348.924.877,00
348.924.877,00
331.867.897,00
331.867.897,00
133.946.600,00
133.946.600,00
99.387.560,00
99.387.560,00
97.663.205,00
27.777.879,00
13.357.615,00
24.039.711,00
14.688.000,00
17.800.000,00
34.320.000,00
34.320.000,00
202.945.216,00

1201-0001

Функционисање локалних установа културе

1201-0002
1201-П1

Подстицаји културном и уметничком стваралаштву

6.651.000,00

Пројекат: Глумачке свечаности”Дани Миливоја Живановића”

3.990.644,00

Пројекат: Одржавање концерта, мјузикла и представа

2.381.337,00

1201-П2
1201-П3
1201-П4
1201-П5
1201-П6
1201-П7
1201-П8
1201-П9
1201-П10
1201-П11
1201-П12
1201-П13
1201-П14
1201-П15
1201-П16
1201-П17

Пројекат: Одржавање књижевних вечери и трибина
Пројекат: Едиција и часопис “Браничево” и књижевни живот
Центра за културу
Пројекат: ГАНИП - градски ансамбл народних игара и песама
Центра за културу Пожаревац
Пројекат: Летњи програм
Пројекат: РЕФРАКТ-Регионални фестивал алтернативне културе

177.811.026,00

254.945,00
620.000,00
1.456.045,00
689.000,00
30.000,00

Пројекат: Организовање и одржавање првомајског уранка

180.500,00

Пројекат: Одржавање поп и рок концерта

230.000,00

Пројекат: Организовање гитаријаде на лагуни

600.000,00

Пројекат: Фестивал “Миливојев штап и шешир” - Сусрети
варошких позоришта Србије
Пројекат: Смотра драмских аматера Подунавља и Поморавља
“Живка Матић”
Пројекат: Дистрибутерско филмска делатност
Пројекат: Штампање књига, каталога, монографије и публикације
Пројекат: Микрофилмовање и дигитализовање архивских
докумената
Пројекат: Музеолошка обрада и дигитализација етнолошке збирке
Пројекат: Археолошка истраживања локалитета Браничево у
Старом Костолцу

275.000,00
240.000,00
523.999,00
1.054.720,00
182.000,00
400.000,00
1.000.000,00
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1201-П18
1201-П19
1201-П20
1201-П21
1201-П22
1201-П23
1201-П24
1201-П25
1201-П26
1201-П27
1201-П28
1201-П29

1301
1301-0001
1301-0002
0602
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Пројекат: Чишћење римских терми на локалитету Маргум

250.000,00

Пројекат: Водич кроз музеј, каталог

300.000,00

Пројекат: Зборник радова Виминацијум

300.000,00

Пројекат: Етно култура Млаве

500.000,00

Пројекат: Организовање ликовних изложби

300.000,00

Пројекат: Израда нове поставке етнолошке збирке: Браничево у
првој половини XX века

200.000,00

Пројекат: Дани „Слободана Стојановића“

637.000,00

Пројекат: Обележавање Дана библиотеке

115.000,00

Пројекат: Књижеве вечери, трибине, предавања, семинари и
обележавање Светског дана књиге

540.000,00

Пројекат: Дечије радионице
Пројекат: Омогућавање наступа Градског женског хора “Барили”
у земљи
Пројекат: Међународно сликарско Бијенале
Програм 14. Развој спорта и омладине
Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и
савезима
Подршка предшколском, школском и рекреативном спорту и
масовној физичкој култури
Програм 15. Локална самоуправа

65.000,00
200.000,00
968.000,00
104.729.988,00
98.729.988,00
6.000.000,00
1.057.599.048,00
907.747.743,00
27.142.839,00
89.960.000,00

0602-0001
0602-0002
0602-0003

Функционисање локалне самоуправе и градских општина
Месне заједнице
Управљање јавним дугом

0602-0004

Општинско јавно правобранилаштво

10.908.731,00

0602-0006

Информисање

13.200.000,00

0602-0007

Канцеларија за младе

0602-0008
0602-П1
0602-П2
0602-П3
0602-П4

455.000,00

Програми националних мањина

2.606.000,00

Пројекат:”Управљање имовином-корист за све”

3.659.712,00

Пројекат:”Брига о старим лицима-узвраћање услуге”

354.023,00

Пројекат:Прослава 15. октобра - Дана ослобођења Града

872.000,00

Пројекат:Прослава Градске славе - Света Тројица

693.000,00

УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ

4.232.793.054,00

„
Члан 8. мења се и гласи:

Члан 8.

„Члан 8.
Планирани капитални издаци буџетских корисника за 2015, 2016 и 2017. годину исказују се у следећем
прегледу:
Износ у хиљадама динара (000)
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Година
почетка
ПриоНазив капиталног пројекта финанритет
сирања
пројекта
1
2
3
Забела-изградња фекалне
канализације од постојеће
1
2012
ЦС-колоније до нове ЦС
КПЗ
Реконструкција водоводне
мреже-замена азбест
2
2014
цементних цеви у улици
Братсва јединства
Реконструкција водоводне
мреже-замена азбест
3
цементних цеви у улицама 2014
Дунавска, Немањина први
део и Таковска
Индустријска зона-улица
4
2014
Нова 1
Индустријска зона-улица
5
2014
Нова 2
Индустријска зона-улица
6
2014
Нова 3
Индустријска зона-улица
7
2014
Илије Гојковића
Изградња примарног вода
фекалне канализације
за насеља Лучица,
8
2013
Пругово, Пољана у зони
заштите водоизворишта
“Меминац” и “ Кључ”
Индустријска зона9
изградња водоводне
2013
мреже
Израда Плана генералне
10
2014
регулације
Пројекат затвореног
2014
11
базена
Прибављање
непокретности у јавну
12
својину града Пожаревца
2014
- земљиште на локацији
“Живинарска фарма”
Експропријација
земљишта на траси
13
2014
саобраћајница у
индустријској зони
Изградња заштитних
антиерозивних објеката на
водотоцима II категорије
14
2015
- кличевачки и речички
поток
15

Програм пошумљавања на
терену ГО Костолац

2015

Година
завршетка
финансирања
пројекта
4

Укупна
вредност
пројекта
5

Реализовано
закључно са
31.12.2013.
године
6

27.03.2015.

2014

2015

2016

2017

Након
2017

7

9

10

11

12

2015

6.250

0

0

6.250

2015

40.696

0

29.692

11.004

2015

19.104

0

10.659

8.445

2016

42.693

22.500

20.193

2016

17.965

9.468

8.497

2016

12.838

6.766

6.072

2016

38.560

20.322

18.238

2015

26.129

0

18.321

7.808

2015

9.064

2.064

5.355

1.645

2015

30.800

30.800

2015

10.000

10.000

2015

35.000

35.000

2015

8.500

8.500

2015

8.000

8.000

2015

5.277

5.277

27.03.2015.
16
17

18

19

20

21

22

23

24

25
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Еколошки дом - санација
кровног покривача
Извођење лимарских
радова на крову зграде
“Старо начелство”
Извођење радова на
електро инсталацијама на
здању “Старо начелство”
прва фаза
Дубравица - занатскоинсталатерски радови на
здравственој амбуланти
- трећа фаза
Изградња секундарне
мреже фекалне
канализације у насељу
Лучица
Изградња секундарне
мреже фекалне
канализације за
комплетно насеље
Љубичево
Изградња кишне
канализације са свим
бочним улицама са леве
стране ул. Пожаревачки
партизански одред (од
центра града ка брду) до
улива у кишни колектор у
ул. Кнез Милошев венац
- прва фаза
Изградња кишне
канализације за слив
Варошко брдо до улива у
кишни колектор у ул. Кнез
Милошев венац - прва
фаза
Наставак изградње
примарног вода фекалне
канализације за насеља
Лучица, Пругово и
Пољана до излаза из
насеља Лучица
Наставак изградње
примарне и секундарне
фекалне канализације
иза ЦС - 8 слив Ратарска
после пруге (ул. Ратарска
у два правца - крака и ул.
Молерова)
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2015

2015

5.250

5.250

2015

2015

7.000

7.000

2015

2015

18.000

18.000

2015

2015

7.000

7.000

2015

2015

78.000

78.000

2015

2015

35.000

35.000

2015

2015

60.000

60.000

2015

2015

45.000

45.000

2015

2015

34.500

34.500

2015

2015

12.516

12.516
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Изградња секундарне
фекалне канализације у
улицама које се уливају
у фекални колектор у
Дунавској улици са леве и
десне стране - прва фаза
и то са леве стране улице
Б.Митића, Косте Рацина,
Вршачка, Космајски
партизански одред, Јанка
Веселиновића, Ђердапска
XIII, XIV и XVI са десне
стране улице Расадничка,
Јована Скерлића, Билећка
XI, XIV XV-а
Изградња примарне и
секундарне фекалне
канализације иза ЦС
- 8 слив Димитрија
Павловића који обухвата
улице ; Димитрија
Павловића, Књегиње
Љубице, Димитрија
Павловића - крак 1,
Димитирија Павловића
- крак 2 и део улице
Драгослава Ђорђевића
- Гоше
Изградња секундарне
фекалне канализације у
насељу Забела
Изградња кишне
канализације у улицама
: Краљевића Марка и
Невесињска
Реконструкција водоводне
мреже - замена азбесно
цементних цеви у улици
Косте Абрашевића
Реконструкција водоводне
мреже - замена азбесно
цементних цеви у улици
Слободарској од ул. Цане
Бабовић до ул. Ђуре
Даничића
Реконструкција водоводне
мреже - замена азбесно
цементних цеви у улици
Моше Пијаде од ул.
Јована Шербановића до
ул. Слободарске

27.03.2015.

2015

2015

47.000

47.000

2015

2015

10.990

10.990

2015

2015

13.750

13.750

2015

2015

6.250

6.250

2015

2015

10.600

10.600

2015

2015

7.400

7.400

2015

2015

14.800

14.800

27.03.2015.
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Реконструкција водоводне
мреже - замена азбесно
цементних цеви у
улицама: Виноградарској,
Душана Радовића,
Арчибалда Рајса од
Хајдук Вељкове до ул.
Арчибалда Рајса
Реконструкција водоводне
мреже - замена азбесно
цементних цеви у улици
Карађорђевој у Костолцу
Идустријска зона
- изградња фекалне
канализације
Индустријска зона кишна канализација
Семафор на
раскрсници НемањинаРатарска-Моравска
Израда гл.пројекта
водоизворишта “Кључ”
у Пожаревцу у оквиру
изградње фабрике
наливне воде, а у циљу
обезбеђивања довољне
количине квалитетне
воде за пиће
Израда идејног и
главног пројекта са
студијом оправданости
изградње резервоара
пијаће воде на Тулби
капацитета 2x2000m³
воде у Пожаревцу
Изградња кружног
тока на раскрсници
улица Чеде Васовића,
Косте Абрашевић и
Индустријске улице
Асфалтирање
ул.Косте Абрашевића
са израдом нових
тротоара са обе стране
улице
Асфалтирање ул.Кнез
Милошев венац са
израдом тротоара са
обе стране улице
Инвестиционо
одржавање пресвлачење асфалтом
улица : Таковске,
Немањине први део и
Дунавске и тротоара
у Дунавској до
Партизанске улице
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2015

2015

10.000

10.000

2015

2015

36.400

36.400

2013

2015

22.000

6.569

5.737

9.694

2013

2015

34.000

10.320

13.011

10.669

2015

2015

7.000

7.000

2015

2015

18.000

18.000

2015

2015

12.500

12.500

2015

2015

13.500

13.500

2015

2015

22.832

22.832

2015

2015

32.000

32.000

2015

2015

15.000

15.000
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Санација дела улице
Павла Јуришића
Штурма
Инвестиционо
одржавање пресвлачење асфалтом
улице Партизанске у
Костолцу
Инвестицоноо
одржавање пресвлачење асфалтом
улице ЈНА у МЗ Петка
- ГО Костолац
Прибављање
непокретности у јавну
својину - земљишта
у Костолцу за
проширење гробља
Замена прозора на
згради Медицине рада
у Пожаревцу
Реконструкција равног
крова радионице у
Техничкој школи
са домом ученика
“Никола Тесла”
Костолац
Изградња примарног
топловодног
прикључка, зонске
топлопредајне
станице (ТПС
10/63) и секундарне
дистрибутивне мреже
за зону Николе Тесле 1
у МЗ “Булевар”
Изградња секундарне
топловодне мреже за
ТПС 8/79-1 локација
ул. Цане Бабовић МЗ
“Чачалица”
Заштита
водоизворишта
“Кључ”-замена
филтерског слоја песка
на инфилтрационом
базенима на изворишту
“Кључ” у Пожаревцу
Чеде Васовићаинвестиционо
одржавање асфалтом
од Триангла до Трга Р.
Вујовића

27.03.2015.

2015

2015

7.000

7.000

2015

2015

32.789

32.789

2015

2015

6.726

6.726

2015

2015

5.460

5.460

2015

2015

13.000

13.000

2015

2015

8.835

8.835

2014

2015

31.506

2014

2015

40.200

40.200

2014

2015

13.617

13.617

2014

2015

7.063

0

0

5.008

31.506

2.055

27.03.2015.
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Изградња
дистрибутивне
мреже и прикључних
топловода на локацији
ТПС 7/65( Моравска
11)за будуће купце
на зони ограниченој
улицама:Стишка
2-6,Партизанска 121,Моравска
Изградња
дистрибутивне мреже и
прикључних топловода
на локацији ТПС
6/65+9/65+11/65(Влајка
Павловића бб)за
будуће купце на
зони ограниченој ул:
Моравска 49Изградња
дистрибутивне мреже и
прикључних топловода
на локацији ТПС
3/60(МЗ Сопот)за
будуће купце на
зони ограниченој
ул:Милоша
Обилића,Бранка
Радичевића,Илије
Бирчанина и Милована
Глишића
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2015

2016

20.160

20.160

2015

2016

28.920

28.920

2015

2016

10.920

10.920

2014

2015

5.000

5.000

58

Изградња феклане
ЦС-1 у ул. 7.јула
у Костолцу-за
препумпавање
отпадних вода

2014

2015

10.152

10.152

59

Опремање дечијег
вртића у МЗ
“Чачалица”

2013

2015

16.729

60

Доградња локација
ТПС ‘’Косте
Абрашевића’’ 101наставак изградње
дистрибутивне мреже
у делу ул.Косте
Абрашевића,ТПС 6/77
и ТПС 10/77

2015

2015

15.000

55

56

57

Израда главног
пројекта објекта
постројења за
пречишћавање
подземне воде до нивоа
квалитета воде за пиће
на изворишту “Ловац”
у Костолцу

6.829

9.900

15.000
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‘’Невен’’ – друга
фаза, Сопотска улица
ТПС 21/72-израда
дистрибутивне мреже и
прикључних топловода
ТПС 12/85-1, Шеста
личка 34 у Пожаревцу
(Бусије код школе) доградња ТПС и израда
дистрибутивне мреже и
прикључних топловода
ТПС 3/59 ‘’МЗ Радна
мала’’ - опремање
ТПС и израда
дистрибутивне мреже и
прикључних топловода
ТПС 8/53 ул.
Милоша Обилића 3 у
Пожаревцу - примарни
прикључак ТПС и
израда дистрибутивне
мреже и прикључних
топловода
ТПС 9/52 ул. Сењанина
Иве у Пожаревцупримарни прикључак,
израда ТПС и и израда
дистрибутивне мреже и
прикључних топловода
ТПС 5/77 ул.Косовска
друга фаза – опрема
за ТПС и израда
дистрибутивне мреже и
прикључних топловода
ТПС 10/85, ТПС 11/85
и ТПС 14/85 ул. Алексе
Дундића – израда
примарног вода и
изградња ТПС
ТПС 14/60 и ТПС 15/60
ул. Бошкова – израда
примарног вода и
изградња ТПС.
ТПС 16/58 – доградња
локације ТПС дечји
вртић ‘’Даница’’,
ул. Дрварска 2
– наставак изградње
дистрибутивне мреже и
прикључних топловода
на зонама: ТПС 16/58,
ТПС 14/58 и ТПС
10/58.
Индивудалне ТПС
у ул. Шесте личке
– преносна мрежа и
прикључни вреловод

27.03.2015.

2015

2015

10.800

10.800

2015

2015

16.800

16.800

2015

2015

33.000

33.000

2015

2015

22.320

22.320

2015

2015

42.052

42.052

2015

2015

37.200

37.200

2015

2015

16.818

16.818

2015

2015

22.781

22.781

2015

2015

69.134

69.134

2015

2015

14.094

14.094

27.03.2015.
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Друга фаза изградње
топлификационог
система села
Ћириковац – примар у
улицама Лоле Рибара и
Партизанској
Изградња ЦС - Б1
У оквиру реализације
плана управљања
комуналним отпадом
на територији
града Пожаревца
и омогућавања
несметаног
функционисања
градске депоније
‘’Јеремино поље’’ у
Пожаревцу – набавка
булдожера
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2015

2015

18.997

18.997

2015

2015

6.600

6.600

2015

2015

37.000

37.000

УКУПНО:

1.567.837

18.953

94.612 1.401.272

53.000

0

0

Члан 9.
После члана 8. додаје се члан 8а. који гласи:
„Члан 8а.
Одлуком о буџету града Пожаревца за 2015. годину обезбеђена су средства за пројекте наведене у
члану 8. у укупном износу од 1.401.272.000,00 динара. По изворима финансирања средства се обезбеђују на
следећи начин:
- из текућих прихода и примања буџета у износу од 280.016.000,00 динара и
- из неутрошених средстава из ранијих година у износу од 1.121.256.000,00 динара.
За капиталне пројекте планирано је да се у 2016. години обезбеде средства у буџету града Пожаревца
у укупном износу од 53.000.000,00 динара. Планирана структура средстава из којих ће се обезбедити
финансирање ових пројеката у 2016. години је следећа:
- текући приходи и примања буџета у износу од 53.000.000,00 динара.
Износ у хиљадама динара (000)
Р.бр.
1
1

2

3

Конто Конто
3.
4.
Опис конта Извор Опис извора
ниво ниво
2
3
4
4а
5
5а
Забела-изградња фекалне
Изградња
Нераспоређени
канализације од постојеће
зграда и
вишак прихода
511 5112
13
ЦС-колоније до нове ЦС
објеката
из ранијих
КПЗ
година
Назив капиталног
пројекта

Реконструкција
водоводне мреже-замена
азбест цементних цеви у
улици Братсва јединства
Реконструкција
водоводне мреже-замена
азбест цементних цеви
у улицама Дунавска,
Немањина први део и
Таковска

511

511

5113

5113

Капитално
одржавање
зграда и
објеката
Капитално
одржавање
зграда и
објеката

13

13

Нераспоређени
вишак прихода
из ранијих
година
Нераспоређени
вишак прихода
из ранијих
година

2014

2015

2016

2017

Након
2017

6

7

8

9

10

6.250

29.692

11.004

10.659

8.445

Страна 18 - Број 3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Индустријска зона-улица
Нова 1
Индустријска зона-улица
Нова 2
Индустријска зона-улица
Нова 3
Индустријска зона-улица
Илије Гојковића
Изградња примарног вода
фекалне канализације
за насеља Лучица,
Пругово, Пољана у зони
заштите водоизворишта
“Меминац” и “ Кључ”
Индустријска зонаизградња водоводне
мреже
Израда Плана генералне
регулације
Пројекат затвореног
базена
Прибављање
непокретности у јавну
својину града Пожаревца
- земљиште на локацији
“Живинарска фарма”
Експропријација
земљишта на траси
саобраћајница у
индустријској зони
Изградња заштитних
антиерозивних објеката
на водотоцима II
категорије - кличевачки и
речички поток
Програм пошумљавања
на терену ГО Костолац

Еколошки дом - санација
кровног покривача
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511

511

511

511

511

511

511

511

5112

5112

5112

5112

5112

5112

5114

5114

Изградња
зграда и
објеката
Изградња
зграда и
објеката
Изградња
зграда и
објеката
Изградња
зграда и
објеката
Изградња
зграда и
објеката

Изградња
зграда и
објеката
Пројектно
планирање
Пројектно
планирање

13

13

13

13

13

13

13

13

Земљиште
541

5411

13
Земљиште

541

511

514

511

5411

5112

5141

5113

13
Изградња
зграда и
објеката

Култивисана
имовина

Капитално
одржавање
зграда и
објеката

Нераспоређени
вишак прихода
из ранијих
година
Нераспоређени
вишак прихода
из ранијих
година
Нераспоређени
вишак прихода
из ранијих
година
Нераспоређени
вишак прихода
из ранијих
година
Нераспоређени
вишак прихода
из ранијих
година
Нераспоређени
вишак прихода
из ранијих
година
Нераспоређени
вишак прихода
из ранијих
година
Нераспоређени
вишак прихода
из ранијих
година
Нераспоређени
вишак прихода
из ранијих
година
Нераспоређени
вишак прихода
из ранијих
година
Приходи из
буџета

1

27.03.2015.

22.500

20.193

9.468

8.497

6.766

6.072

20.322

18.238

18.321

7.808

5.355

1.645

30.800

10.000

35.000

8.500

8.000

13

Нераспоређени
вишак прихода
из ранијих
година

5.277

13

Нераспоређени
вишак прихода
из ранијих
година

5.250

27.03.2015.

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Извођење лимарских
радова на крову зграде
“Старо начелство”
Извођење радова на
електро инсталацијама на
здању “Старо начелство”
прва фаза
Дубравица - занатскоинсталатерски радови на
здравственој амбуланти
- трећа фаза
Изградња секундарне
мреже фекалне
канализације у насељу
Лучица
Изградња секундарне
мреже фекалне
канализације за
комплетно насеље
Љубичево
Изградња кишне
канализације са свим
бочним улицама са леве
стране ул. Пожаревачки
партизански одред (од
центра града ка брду) до
улива у кишни колектор у
ул. Кнез Милошев венац
- прва фаза
Изградња кишне
канализације за слив
Варошко брдо до улива
у кишни колектор у ул.
Кнез Милошев венац
- прва фаза
Наставак изградње
примарног вода фекалне
канализације за насеља
Лучица, Пругово и
Пољана до излаза из
насеља Лучица
Наставак изградње
примарне и секундарне
фекалне канализације
иза ЦС - 8 слив Ратарска
после пруге (ул. Ратарска
у два правца - крака и ул.
Молерова)

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

511

511

511

511

511

5113

5113

Капитално
одржавање
зграда и
објеката
Капитално
одржавање
зграда и
објеката

5112

Изградња
зграда и
објеката

5112

Изградња
зграда и
објеката

5112

Изградња
зграда и
објеката

13

13

13

511

511

5112

5112

5112

5112

Нераспоређени
вишак прихода
из ранијих
година

1

Изградња
зграда и
објеката

7.000

78.000

1

35.000

Приходи из
буџета

1

Изградња
зграда и
објеката

18.000

Приходи из
буџета

60.000

Приходи из
буџета
1

45.000

Приходи из
буџета
1

Изградња
зграда и
објеката
511

Нераспоређени
вишак прихода
из ранијих
година

7.000

Приходи из
буџета

Изградња
зграда и
објеката
511

Нераспоређени
вишак прихода
из ранијих
година

34.500

Приходи из
буџета
1

12.516
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26

27

28

29

30

31

32

Изградња секундарне
фекалне канализације у
улицама које се уливају
у фекални колектор у
Дунавској улици са леве и
десне стране - прва фаза
и то са леве стране улице
Б.Митића, Косте Рацина,
Вршачка, Космајски
партизански одред, Јанка
Веселиновића, Ђердапска
XIII, XIV и XVI са десне
стране улице Расадничка,
Јована Скерлића, Билећка
XI, XIV XV-а
Изградња примарне и
секундарне фекалне
канализације иза ЦС
- 8 слив Димитрија
Павловића који обухвата
улице ; Димитрија
Павловића, Књегиње
Љубице, Димитрија
Павловића - крак 1,
Димитирија Павловића
- крак 2 и део улице
Драгослава Ђорђевића
- Гоше
Изградња секундарне
фекалне канализације у
насељу Забела
Изградња кишне
канализације у улицама
: Краљевића Марка и
Невесињска
Реконструкција
водоводне мреже - замена
азбесно цементних цеви у
улици Косте Абрашевића
Реконструкција
водоводне мреже - замена
азбесно цементних цеви
у улици Слободарској од
ул. Цане Бабовић до ул.
Ђуре Даничића
Реконструкција
водоводне мреже - замена
азбесно цементних цеви
у улици Моше Пијаде од
ул. Јована Шербановића
до ул. Слободарске

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Изградња
зграда и
објеката

511

Нераспоређени
вишак прихода
из ранијих
година

13

5112

Приходи из
буџета

Изградња
зграда и
објеката

511

511

511

511

511

511

5112

1

5112

Изградња
зграда и
објеката

5112

Изградња
зграда и
објеката

5113

47.000

Капитално
одржавање
зграда и
објеката

5113

Капитално
одржавање
зграда и
објеката

5113

Капитално
одржавање
зграда и
објеката

1

13

13

10.990

Приходи из
буџета

Нераспоређени
вишак прихода
из ранијих
година
Нераспоређени
вишак прихода
из ранијих
година

13.750

6.250

10.600

13

Нераспоређени
вишак прихода
из ранијих
година

7.400

13

Нераспоређени
вишак прихода
из ранијих
година

14.800

27.03.2015.

27.03.2015.

33

34

35

36

37

Реконструкција
водоводне мреже - замена
азбесно цементних цеви у
улицама: Виноградарској,
Душана Радовића,
Арчибалда Рајса од
Хајдук Вељкове до ул.
Арчибалда Рајса
Реконструкција
водоводне мреже - замена
азбесно цементних цеви
у улици Карађорђевој у
Костолцу
Идустријска зона
- изградња фекалне
канализације
Индустријска зона кишна канализација

Семафор на раскрсници
Немањина-РатарскаМоравска

38

Израда гл.пројекта
водоизворишта “Кључ”
у Пожаревцу у оквиру
изградње фабрике
наливне воде, а у циљу
обезбеђивања довољне
количине квалитетне воде
за пиће

39

Израда идејног и главног
пројекта са студијом
оправданости изградње
резервоара пијаће воде
на Тулби капацитета
2x2000m³ воде у
Пожаревцу

40

41

42

Изградња кружног
тока на раскрсници
улица Чеде Васовића,
Косте Абрашевић и
Индустријске улице
Асфалтирање ул.Косте
Абрашевића са израдом
нових тротоара са обе
стране улице
Асфалтирање ул.Кнез
Милошев венац са
израдом тротоара са обе
стране улице

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

511

511

511

511

512

5113

5113

Капитално
одржавање
зграда и
објеката

Капитално
одржавање
зграда и
објеката

5112

Изградња
зграда и
објеката

5112

Изградња
зграда и
објеката

5128

Опрема
за јавну
безбедност

13

13

13

13

1

Пројектно
планирање
511

5114

13

Пројектно
планирање
511

511

13

5114

5113

511

5113

511

5113

Капитално
одржавање
зграда и
објеката
Капитално
одржавање
зграда и
објеката
Капитално
одржавање
зграда и
објеката

13

13

13

Нераспоређени
вишак прихода
из ранијих
година

10.000

Нераспоређени
вишак прихода
из ранијих
година
Нераспоређени
вишак прихода
из ранијих
година
Нераспоређени
вишак прихода
из ранијих
година
Приходи из
буџета

Нераспоређени
вишак прихода
из ранијих
година

Нераспоређени
вишак прихода
из ранијих
година

Нераспоређени
вишак прихода
из ранијих
година
Нераспоређени
вишак прихода
из ранијих
година
Нераспоређени
вишак прихода
из ранијих
година

36.400

5.737

9.694

13.011

10.669

7.000

18.000

12.500

13.500

22.832

32.000
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43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

Инвестиционо одржавање
- пресвлачење асфалтом
улица : Таковске,
Немањине први део и
Дунавске и тротоара у
Дунавској до Партизанске
улице
Санација дела улице
Павла Јуришића Штурма
Инвестиционо одржавање
- пресвлачење асфалтом
улице Партизанске у
Костолцу
Инвестицоноо одржавање
-пресвлачење асфалтом
улице ЈНА у МЗ Петка
- ГО Костолац
Прибављање
непокретности у јавну
својину - земљишта у
Костолцу за проширење
гробља
Замена прозора на
згради Медицине рада у
Пожаревцу
Реконструкција равног
крова радионице у
Техничкој школи са
домом ученика “Никола
Тесла” Костолац
Изградња примарног
топловодног прикључка,
зонске топлопредајне
станице (ТПС
10/63) и секундарне
дистрибутивне мреже за
зону Николе Тесле 1 у МЗ
“Булевар”
Изградња секундарне
топловодне мреже за
ТПС 8/79-1 локација
ул. Цане Бабовић МЗ
“Чачалица”
Заштита водоизворишта
“Кључ”-замена
филтерског слоја песка
на инфилтрационом
базенима на изворишту
“Кључ” у Пожаревцу
Чеде Васовићаинвестиционо одржавање
асфалтом од Триангла до
Трга Р. Вујовића

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

511

5113

511

5113

511

5113

511

5113

511

5111

463

463

621

621

621

511

4632

4632

6219

6219

6219

5113

Капитално
одржавање
зграда и
објеката

Капитално
одржавање
зграда и
објеката
Капитално
одржавање
зграда и
објеката
Капитално
одржавање
зграда и
објеката
Куповина
зграда и
објеката
Капитални
трансфери
осталим
нивоима
власти
Капитални
трансфери
осталим
нивоима
власти
Набавка
домаћих
акција и
осталог
капитала

Набавка
домаћих
акција и
осталог
капитала
Набавка
домаћих
акција и
осталог
капитала
Капитално
одржавање
зграда и
објеката

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

Нераспоређени
вишак прихода
из ранијих
година

15.000

Нераспоређени
вишак прихода
из ранијих
година
Нераспоређени
вишак прихода
из ранијих
година
Нераспоређени
вишак прихода
из ранијих
година
Нераспоређени
вишак прихода
из ранијих
година

7.000

32.789

6.726

5.460

Нераспоређени
вишак прихода
из ранијих
година

13.000

Нераспоређени
вишак прихода
из ранијих
година

8.835

Нераспоређени
вишак прихода
из ранијих
година

31.506

Нераспоређени
вишак прихода
из ранијих
година

40.200

Нераспоређени
вишак прихода
из ранијих
година
Нераспоређени
вишак прихода
из ранијих
година

13.617

5.008

2.055

27.03.2015.

27.03.2015.

54

55

56

57

58

59

60

61

Изградња дистрибутивне
мреже и прикључних
топловода на локацији
ТПС 7/65( Моравска 11)за
будуће купце на зони
ограниченој улицама:
Стишка 2-6,Партизанска
1-21,Моравска
Изградња дистрибутивне
мреже и прикључних
топловода на
локацији ТПС
6/65+9/65+11/65(Влајка
Павловића бб)за
будуће купце на зони
ограниченој ул:Моравска
49Изградња дистрибутивне
мреже и прикључних
топловода на локацији
ТПС 3/60(МЗ Сопот)за
будуће купце на зони
ограниченој ул:Милоша
Обилића,Бранка
Радичевића,Илије
Бирчанина и Милована
Глишића
Израда главног пројекта
објекта постројења
за пречишћавање
подземне воде до нивоа
квалитета воде за пиће
на изворишту “Ловац” у
Костолцу
Изградња феклане ЦС-1
у ул. 7.јула у Костолцу-за
препумпавање отпадних
вода
Опремање дечијег вртића
у МЗ “Чачалица”

Доградња локација ТПС
‘’Косте Абрашевића’’
101-наставак изградње
дистрибутивне мреже
у делу ул.Косте
Абрашевића,ТПС 6/77 и
ТПС 10/77
‘’Невен’’ – друга
фаза, Сопотска улица
ТПС 21/72-израда
дистрибутивне мреже и
прикључних топловода

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

621

621

621

621

621

512

621

621

6219

6219

6219

6219

6219

5126

6219

6219

Набавка
домаћих
акција и
осталог
капитала

Набавка
домаћих
акција и
осталог
капитала

Набавка
домаћих
акција и
осталог
капитала

Набавка
домаћих
акција и
осталог
капитала
Набавка
домаћих
акција и
осталог
капитала
Опрема за
образовање,
науку,
културу и
спорт
Набавка
домаћих
акција и
осталог
капитала

Набавка
домаћих
акција и
осталог
капитала

13

13

Нераспоређени
вишак прихода
из ранијих
година

20.160

Нераспоређени
вишак прихода
из ранијих
година

28.920

Нераспоређени
вишак прихода
из ранијих
година
13

13

13

13

13

13

10.920

Нераспоређени
вишак прихода
из ранијих
година

5.000

Нераспоређени
вишак прихода
из ранијих
година
Нераспоређени
вишак прихода
из ранијих
година
Нераспоређени
вишак прихода
из ранијих
година

Нераспоређени
вишак прихода
из ранијих
година

10.152

6.829

9.900

15.000

10.800
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62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

ТПС 12/85-1, Шеста
личка 34 у Пожаревцу
(Бусије код школе) доградња ТПС и израда
дистрибутивне мреже и
прикључних топловода
ТПС 3/59 ‘’МЗ Радна
мала’’ - опремање ТПС
и израда дистрибутивне
мреже и прикључних
топловода
ТПС 8/53 ул. Милоша
Обилића 3 у Пожаревцу
- примарни прикључак
ТПС и израда
дистрибутивне мреже и
прикључних топловода
ТПС 9/52 ул. Сењанина
Иве у Пожаревцупримарни прикључак,
израда ТПС и и израда
дистрибутивне мреже и
прикључних топловода
ТПС 5/77 ул.Косовска
друга фаза – опрема
за ТПС и израда
дистрибутивне мреже и
прикључних топловода
ТПС 10/85, ТПС 11/85
и ТПС 14/85 ул. Алексе
Дундића – израда
примарног вода и
изградња ТПС
ТПС 14/60 и ТПС 15/60
ул. Бошкова – израда
примарног вода и
изградња ТПС.
ТПС 16/58 – доградња
локације ТПС дечји вртић
‘’Даница’’, ул. Дрварска
2 – наставак изградње
дистрибутивне мреже и
прикључних топловода
на зонама: ТПС 16/58,
ТПС 14/58 и ТПС 10/58.
Индивудалне ТПС у ул.
Шесте личке – преносна
мрежа и прикључни
вреловод
Друга фаза изградње
топлификационог
система села Ћириковац
– примар у улицама Лоле
Рибара и Партизанској

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

621

621

621

621

621

621

621

621

621

621

6219

6219

6219

6219

6219

6219

6219

6219

6219

6219

Набавка
домаћих
акција и
осталог
капитала
Набавка
домаћих
акција и
осталог
капитала
Набавка
домаћих
акција и
осталог
капитала
Набавка
домаћих
акција и
осталог
капитала
Набавка
домаћих
акција и
осталог
капитала
Набавка
домаћих
акција и
осталог
капитала
Набавка
домаћих
акција и
осталог
капитала
Набавка
домаћих
акција и
осталог
капитала

Набавка
домаћих
акција и
осталог
капитала
Набавка
домаћих
акција и
осталог
капитала

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

Нераспоређени
вишак прихода
из ранијих
година
Нераспоређени
вишак прихода
из ранијих
година
Нераспоређени
вишак прихода
из ранијих
година
Нераспоређени
вишак прихода
из ранијих
година
Нераспоређени
вишак прихода
из ранијих
година
Нераспоређени
вишак прихода
из ранијих
година
Нераспоређени
вишак прихода
из ранијих
година
Нераспоређени
вишак прихода
из ранијих
година

Нераспоређени
вишак прихода
из ранијих
година
Нераспоређени
вишак прихода
из ранијих
година

16.800

33.000

22.320

42.052

37.200

16.818

22.781

69.134

14.094

18.997

27.03.2015.

27.03.2015.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Изградња ЦС - Б1
72

73

621
У оквиру реализације
плана управљања
комуналним отпадом
на територији
града Пожаревца и
омогућавања несметаног
функционисања градске
депоније ‘’Јеремино
поље’’ у Пожаревцу
– набавка булдожера

621

6219

6219

Набавка
домаћих
акција и
осталог
капитала
Набавка
домаћих
акција и
осталог
капитала

13

Нераспоређени
вишак прихода
из ранијих
година
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6.600

Нераспоређени
вишак прихода
из ранијих
година
13

37.000

УКУПНО: 94.612 1.401.272

53.000

„.
Члан 10.
У члану 9. став 1. број:“27.604.447,00“ замењује се бројем:“35.298.300,00“.
Члан 11.

Члан 11. мења се и гласи:

Раздео

Глава

Програмска
Класиф.

Функција

Позиција

Економ.
Класиф.

„Члан 11.
Средства буџета у укупном износу од 4.232.793.054,00 динара распоређују се по корисницима и
врстама издатака и то:

Опис

1

2

3

4

5

6

7

1

1

Укупна
јавна
средства
8

ГРАДОНАЧЕЛНИК И ГРАДСКО ВЕЋЕ
0602
0602-0001
110
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

411
412
414
421
422
423
426
4631
465
482
483
511

ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
ПА:Функционисање локалне самоуправе и
градских општина
Извршни и законодавни органи, финансијски и
фискални послови и спољни послови
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Социјална давања запосленима
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Материјал
Текући трансфери осталим нивоима власти
Остале донације, дотације и трансфери
Порези, обавезне таксе, казне и пенали
Новчане казне и пенали по решењу судова
Зграде и грађевински објекти
Извори финансирања за функцију 110:

9.006.000
1.612.074
352.932
3.000.000
1.040.000
16.670.000
200.000
99.714
1.425.000
150.000
500.000
11.800.000

Страна 26 - Број 3

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
01
13

01
13

0602-0006
130
13

423
01

01

0602-П1
620
14
15
16
17
17/1
17/2

421
422
423
426
4631
512
05
13
15

05
13
15

0602-П2
090
18
19

422
424
15

Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Функција 110:
Извори финансирања за програмску активност
0602-0001:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за програмску активност 0602-0001:
ПА:Информисање
Опште услуге
Услуге по уговору
Извори финансирања за функцију 130:
Приходи из буџета
Функција 130:
Извори финансирања за Програмску активност
0602-0006:
Приходи из буџета
Свега за Програмску активност 0602-0006:
Пројекат:”Управљање имовином-корист за све”
Развој заједнице
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Материјал
Текући трансфери осталим нивоима власти
Машине и опрема
Извори финансирања за функцију 620:
Донације од иностраних земаља
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Неутрошена средства донација из претходних година
Функција 620:
Извори финансирања за пројекат 0602-П1:
Донације од иностраних земаља
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Неутрошена средства донација из претходних година
Свега за пројекат 0602-П1:
Пројекат:”Брига о старим лицима-узвраћање
услуге”
Социјална заштита некласификована на другом
месту
Трошкови путовања
Специјализоване услуге
Извори финансирања за функцију 090:

27.03.2015.
45.625.720
230.000
45.855.720

45.625.720
230.000
45.855.720

4.500.000
4.500.000
4.500.000

4.500.000
4.500.000

403.250
37.726
2.111.315
301.211
306.210
500.000
1.051.308
2.127.065
481.339
3.659.712
1.051.308
2.127.065
481.339
3.659.712

6.023
348.000

Неутрошена средства донација из претходних година

354.023

Функција 090:

354.023

Извори финансирања за пројекат 0602-П2:

27.03.2015.
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15

2

Неутрошена средства донација из претходних година
Свега за пројекат 0602-П2:

354.023
354.023

01
05
13
15

Извори финансирања за Програм 15:
Приходи из буџета
Донације од иностраних земаља
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Неутрошена средства донација из претходних година
Свега за Програм 15:

50.125.720
1.051.308
2.357.065
835.362
54.369.455

01
05
13
15

Извори финансирања за Главу 1:
Приходи из буџета
Донације од иностраних земаља
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Неутрошена средства донација из претходних година
Свега за Главу 1:

50.125.720
1.051.308
2.357.065
835.362
54.369.455

01
02
05
13
15

Извори финансирања за Раздео 1:
Приходи из буџета
Трансфери између корисника на истом нивоу
Донације од иностраних земаља
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Неутрошена средства донација из претходних година
Свега за Раздео 1:

50.125.720
0
1.051.308
2.357.065
835.362
54.369.455

1
0602
0602-0001
110
20
21
22
23
24
25
26
27

411
412
414
421
422
423
426
465

28

481
01

01

0602-0006
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ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
ПА:Функционисање локалне самоуправе и
градских општина
Извршни и законодавни органи, финансијски и
фискални послови и спољни послови
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Социјална давања запосленима
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Материјал
Остале донације, дотације и трансфери
Дотације невладиним организацијама-дотације
политичким странкама
Извори финансирања за функцију 110:
Приходи из буџета
Функција 110:
Извори финансирања за програмску активност
0602-0001:
Приходи из буџета
Свега за програмску активност 0602-0001:
ПА:Информисање

3.357.886
601.061
162.790
100.000
500.000
34.040.000
100.000
439.883
1.957.225
41.258.845
41.258.845

41.258.845
41.258.845
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130
29

423
01

01

3

8.600.000
8.600.000
8.600.000

8.600.000
8.600.000

01

Извори финансирања за Програм 15:
Приходи из буџета
Свега за Програм 15:

49.858.845
49.858.845

01

Извори финансирања за Главу 1:
Приходи из буџета
Свега за Главу 1:

49.858.845
49.858.845

01

Извори финансирања за Раздео 2:
Приходи из буџета
Свега за Раздео 2:

49.858.845
49.858.845

1
0602
0602-0004
330
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

Опште услуге
Услуге по уговору
Извори финансирања за функцију 130:
Приходи из буџета
Функција 130:
Извори финансирања за Програмску активност
0602-0006:
Приходи из буџета
Свега за Програмску активност 0602-0006:

27.03.2015.

411
412
413
414
415
416
421
422
423
425
426
465
512
01
13

01
13

ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА
ПОЖАРЕВЦА
ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
ПА:Градско правобранилаштво града Пожаревца
Судови
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Остале донације, дотације и трансфери
Машине и опрема
Извори финансирања за функцију 330:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Функција 330:
Извори финансирања за програмску активност
0602-0004:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за програмску активност 0602-0004:

6.935.691
1.241.488
40.000
276.988
179.000
112.200
640.000
20.000
240.000
80.000
210.000
883.364
50.000
10.868.731
40.000
10.908.731

10.868.731
40.000
10.908.731

27.03.2015.

4
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01
13

Извори финансирања за Програм 15:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за Програм 15:

10.868.731
40.000
10.908.731

01
13

Извори финансирања за Главу 1:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за Главу 1:

10.868.731
40.000
10.908.731

01
13

Извори финансирања за Раздео 3:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за Раздео 3:

10.868.731
40.000
10.908.731

1
1101
1101-0001
620
42/1

511
13

13

1101-0001
620
42/2

621
13

13

1101-0002
620
42/3
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621

ГРАДСКА УПРАВА
ПРОГРАМ 1 - ЛОКАЛНИ РАЗВОЈ И
ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ
ПА: Стратешко, просторно и урбанистичко
планирање
Развој заједнице
Зграде и грађевински објекти
Извори финансирања за функцију 620:
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Функција 620:
Извори финансирања за програмску активност
1101-0001:
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за програмску активност 1101-0001:
ПА: Стратешко, просторно и урбанистичко
планирање
ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА БУЏЕТСКОГ ФОНДА
ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Развој заједнице
Набавка домаће финансијске имовине
Извори финансирања за функцију 620:
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Функција 620:
Извори финансирања за програмску активност
1101-0001:
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за програмску активност 1101-0001:
ПА: Уређивање грађевинског земљишта
Развој заједнице
Набавка домаће финансијске имовине

1.935.200
1.935.200
1.935.200

1.935.200
1.935.200

15.792.000
15.792.000
15.792.000

15.792.000
15.792.000

6.180.000

Извори финансирања за функцију 620:
13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

6.180.000

Функција 620:

6.180.000
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13

090
42/4

541
13

13

13

0601
0601-0001
630
42/5

621
13

13

0601-0002
520
42/6

621
13

13

0601-0003
510
42/7

621

Извори финансирања за програмску активност
1101-0002:
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за програмску активност 1101-0002:
Социјална заштита некласификована на другом
месту
Земљиште
Извори финансирања за функцију 090:
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Функција 090:
Извори финансирања за програмску активност
1101-0002:
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за програмску активност 1101-0002:
Извори финансирања за Програм 1:
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за Програм 1:
ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ
ПА: Водоснабдевање
ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА БУЏЕТСКОГ ФОНДА
ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Водоснабдевање
Набавка домаће финансијске имовине
Извори финансирања за функцију 630:
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Функција 630:
Извори финансирања за програмску активност
0601-0001:
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за програмску активност 0601-0001:
ПА: Управљање отпадним водама
ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА БУЏЕТСКОГ ФОНДА
ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Управљање отпадним водама
Набавка домаће финансијске имовине
Извори финансирања за функцију 520:
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Функција 520:
Извори финансирања за програмску активност
0601-0002:
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за програмску активност 0601-0002:
ПА: Одржавање депонија
ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА БУЏЕТСКОГ ФОНДА
ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Управљање отпадом
Набавка домаће финансијске имовине

27.03.2015.

6.180.000
6.180.000

2.040.000
2.040.000
2.040.000

2.040.000
2.040.000

25.947.200
25.947.200

13.617.024
13.617.024
13.617.024

13.617.024
13.617.024

16.752.215
16.752.215
16.752.215

16.752.215
16.752.215

37.000.000

27.03.2015.
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13

13

0601-0004
436
42/8

621
13

13

0601-0006
451
43

424
01
13

01
13

0601-0007
620
43/1

621
13

13

0601-0014
540
44
45

421
424
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Извори финансирања за функцију 510:
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Функција 510:
Извори финансирања за програмску активност
0601-0003:
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за програмску активност 0601-0003:
ПА: Даљинско грејање
ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА БУЏЕТСКОГ ФОНДА
ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Остала енергија
Набавка домаће финансијске имовине
Извори финансирања за функцију 436:
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Функција 436:
Извори финансирања за програмску активност
0601-0004:
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за програмску активност 0601-0004:
ПА: Паркинг сервис
-услуге наплате заузећа јавне површине за
паркирање возила
Друмски саобраћај
Специјализоване услуге
Извори финансирања за функцију 451:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Функција 451:
Извори финансирања за програмску активност
0601-0006:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за програмску активност 0601-0006:
ПА: Уређивање, одржавање и коришћење пијаца
Развој заједнице
Набавка домаће финансијске имовине
Извори финансирања за функцију 620:
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Функција 620:
Извори финансирања за програмску активност
0601-0007:
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за програмску активност 0601-0007:
ПА: Остале комуналне услуге
Заштита биљног и животињског света и крајолика
Стални трошкови
Специјализоване услуге

37.000.000
37.000.000

37.000.000
37.000.000

463.623.937
463.623.937
463.623.937

463.623.937
463.623.937

65.547.590
62.645.000
2.902.590
65.547.590

62.645.000
2.902.590
65.547.590

1.000.000
1.000.000
1.000.000

1.000.000
1.000.000

6.600.000
14.654.000
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485
01

01

0601-П1
510
47

4512

01
13

13

0601-П2
510
48

4512

13

13

01
13

Накнада штете за повреде или штету нанету од
стране државних органа
Извори финансирања за функцију 540:
Приходи из буџета
Функција 540:
Извори финансирања за програмску активност
0601-0014:
Приходи из буџета
Свега за програмску активност 0601-0014:
Пројекат: “Санација депоније комуналног отпада
Јеремино поље”
Управљање отпадом
Капиталне субвенције јавним нефинансијским
предузећима и организацијама
Извори финансирања за функцију 510:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Функција 510:
Извори финансирања за Пројекат 0601-П1
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за Пројекат 0601-П1:
Пројекат: “Санација и рекултивација депоније
Градске утрине”
Управљање отпадом
Капиталне субвенције јавним нефинансијским
предузећима и организацијама
Извори финансирања за функцију 510:
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Функција 510:
Извори финансирања за Пројекат 0601-П2
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за Пројекат 0601-П2:
Извори финансирања за Програм 2:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за Програм 2:

1501

ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

1501-0003

ПА:Подстицаји за развој предузетништва
-”Мере активне политике запошљавања- Локални
акциони план запошљавања града Пожаревца за
2015. годину”-6.500.000,00 динара
411
50

454
01

Општи економски и комерцијални послови
Субвенције приватним предузећима
Извори финансирања за функцију 411:
Приходи из буџета

27.03.2015.
4.000.000
25.254.000
25.254.000

25.254.000
25.254.000

57.244.210

0
57.244.210
57.244.210
57.244.210
57.244.210

627.000

627.000
627.000
627.000
627.000

87.899.000
592.766.976
680.665.976

6.500.000
500.000

27.03.2015.
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13

01
13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Функција 411:
Извори финансирања за програмску активност
1501-0003:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за Програмску активност 1501-0003:

01
13

Извори финансирања за Програм 3:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за Програм 3:

424
425
426
541

ПРОГРАМ 5: РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ
ПА:Унапређење услова за пољопривредну
делатност
-Програм заштите, уређења и коришћења
пољопривредног земљишта на територији града
Пожаревца
Пољопривреда
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Земљиште
Извори финансирања за функцију 421:
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Функција 421:
Извори финансирања за програмску активност
0101-0001:
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за Програмску активност 0101-0001:

0101
0101-0001
421
51
52
53
54
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13

13

6.000.000
6.500.000

500.000
6.000.000
6.500.000

500.000
6.000.000
6.500.000

4.023.183
10.000.000
3.000.000
1.000.000
18.023.183
18.023.183

18.023.183
18.023.183

ПА:Подстицаји пољопривредној производњи
БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ПОДСТИЦАЈЕ У
ПОЉОПРИВРЕДИ И РУРАЛНИ РАЗВОЈ ГРАДА
ПОЖАРЕВЦА

0101-0002
421

Пољопривреда
54/1
54/2

421
423

54/3

4511

54/4
54/5

454
481
01
13

Стални трошкови
Услуге по уговору
Текуће субвенције јавним нефинансијским
предузећима и организацијама
Субвенције приватним предузећима
Дотације невладиним организацијама
Извори финансирања за функцију 421:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Функција 421:

346.000
5.765.855
47.670.200
2.000.000
6.000.000
17.236.700
44.545.355
61.782.055

Извори финансирања за Програмску активност
0101-0002:
01

Приходи из буџета

17.236.700
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01
13

0401
0401-0002
510
54/6

4632
01
13

01
13

0401-0003
530
55

424
01
13

01
13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за Програмску активност 0101-0002:

44.545.355
61.782.055

Извори финансирања за Програм 5:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за Програм 5:

17.236.700
62.568.538
79.805.238

ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
ПА:Управљање комуналним отпадом
Управљање отпадом
Капитални трансфери осталим нивоима власти
Извори финансирања за функцију 510:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Функција 510:
Извори финансирања за програмску активност
1401-0002:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за Програмску активност 0401-0002:
ПА:Праћење квалитета елемената животне
средине
Смањење загађености
Специјализоване услуге
Извори финансирања за функцију 530:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Функција 530:
Извори финансирања за програмску активност
1401-0003:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за Програмску активност 0401-0003:

8.000.000
0
8.000.000
8.000.000

0
8.000.000
8.000.000

9.039.000
7.800.000
1.239.000
9.039.000

7.800.000
1.239.000
9.039.000

01

ПА:Заштита природних вредности и унапређење
подручја са природним својствима
Смањење загађености
Специјализоване услуге
Извори финансирања за функцију 530:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Функција 530:
Извори финансирања за програмску активност
1401-0004:
Приходи из буџета

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

3.500.000

Свега за Програмску активност 0401-0004:

3.500.000

0401-0004
530
55/1

27.03.2015.

424
01
13

3.500.000
0
3.500.000
3.500.000

0

27.03.2015.
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01
13

2001
2001-0001
911
55/2
55/3

511
512
01
13

01
13

01
13
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Извори финансирања за Програм 6:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за Програм 6:
ПРОГРАМ 8: ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ
ПА:Функционисање предшколских установа
Предшколско образовање
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема
Извори финансирања за функцију 911:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Функција 911:
Извори финансирања за програмску активност
2001-0001:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за Програмску активност 2001-0001:
Извори финансирања за Програм 8:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за Програм 8:

2002

ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ

2002-0001

ПА:Функционисање основних школа:
-Превоз ученика у основном образовању38.000.000,00 динара (Приходи из буџета38.000.000,00 динара и преузете обавезе9.600.000,00 динара)
-Превоз ученика са сметњама у развоју и њихових
пратилаца-2.257.500,00 динара
-Пакети за ђаке прваке-470.000,00 динара
-Смештај ученика са сметњама у развоју2.100.000,00 динара
-Ученичке награде (награде за остварене
резултате на такмичењима)-1.000.000,00 динара
-Награде за таленте-500.000,00 динара
960
56
57
58

422
423
472
01
13

01
13

Помоћне услуге образовању
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Накнаде за социјалну заштиту из буџета
Извори финансирања за функцију 960:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Функција 960:
Извори финансирања за програмску активност
2002-0001:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

7.800.000
12.739.000
20.539.000

374.000
12.500.000
2.600.000
10.274.000
12.874.000

2.600.000
10.274.000
12.874.000

2.600.000
10.274.000
12.874.000

49.857.500
2.570.000
1.500.000
44.327.500
9.600.000
53.927.500

44.327.500
9.600.000
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01
13

2003
2003-0001
960
59

422
01
13

01
13

01
13

0901

27.03.2015.

Свега за Програмску активност 2002-0001:

53.927.500

Извори финансирања за Програм 9:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за Програм 9:

44.327.500
9.600.000
53.927.500

ПРОГРАМ 10: СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ
ПА:Функционисање средњих школа
-Превоз ученика у средњем образовању (30%
учешће града)-(Приходи из буџета-5.100.000,00
динара и преузете обавезе-6.400.000,00 динара)
Помоћне услуге образовању
Трошкови путовања
Извори финансирања за функцију 960:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Функција 960:
Извори финансирања за програмску активност
2003-0001:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за Програмску активност 2003-0001:
Извори финансирања за Програм 10:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за Програм 10:

11.500.000
5.100.000
6.400.000
11.500.000

5.100.000
6.400.000
11.500.000

5.100.000
6.400.000
11.500.000

ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА
ЗАШТИТА
ПА:Социјалне помоћи
-Учешће града у реализацији “Локалног акционог
плана за унапређење положаја избеглих, интерно
расељених лица и повратника по реадмисији за
период 2015-2018. година”-143.000,00 динара
-Субвенционисање цене комуналних услуга за
воду и смеће-6.500.000,00 динара

0901-0001

090
60
61

424
472
01

01

Социјална заштита некласификована на другом
месту
Специјализоване услуге
Накнаде за социјалну заштиту из буџета
Извори финансирања за функцију 090:
Приходи из буџета
Функција 090:
Извори финансирања за Програмску активност
0901-0001:
Приходи из буџета
Свега за Програмску активност 0901-0001:

143.000
6.500.000
6.643.000
6.643.000

6.643.000
6.643.000

27.03.2015.
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0901-0003

090
62

481
01
13

01
13

0901-0004

010
63
63/1

424
481
01
13

01
13

070

Број 3 - Страна 37

ПА:Подршка социо-хуманитарним
организацијама
-Конкурс за суфинансирање програма/пројеката
НВО и удружења (социјална и здравствена
заштита, хуманитарни програми, брига о старима,
заштита лица са инвалидитетом-8.100.000,00
динара
-Акциони план за унапређење положаја старијих
лица-1.490.000,00 динара
-Подршка хуманитарним организацијама3.767.615,00
Социјална заштита некласификована на другом
месту
Дотације невладиним организацијама
Извори финансирања за функцију 090:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Функција 090:
Извори финансирања за Програмску активност
0901-0003:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за Програмску активност 0901-0003:
ПА:Саветодавно-терапијске и социјалноедукативне услуге
-”Сервис помоћи у кући за стара лица и особе са
инвалидитетом”-(5.200.000,00 динара-приходи из
буџета и 340.000,00 динара преузете обавезе)
-”Социо-рехабилитациони клуб за младе”(1.440.000,00 динара-приходи из буџета и
300.000,00 преузете обавезе)
-”Локални акциони план за родну равноправност
и унапређење положаја жена града Пожаревца
2015.-2017. година”-(200.000,00 динара-приходи из
буџета и 145.000,00 динара преузете обавезе)
-”Локални акциони план за особе са
инвалидитетом града Пожаревца за период 20152020 године”-200.000,00 динара
Болест и инвалидност
Специјализоване услуге
Дотације невладиним организацијама
Извори финансирања за функцију 010:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Функција 010:
Извори финансирања за Програмску активност
0901-0004:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за Програмску активност 0901-0004:
Социјална помоћ угроженом становништву
некласификована на другом месту

13.357.615
9.590.000
3.767.615
13.357.615

9.590.000
3.767.615
13.357.615

5.540.000
200.000
5.200.000
540.000
5.740.000

5.200.000
540.000
5.740.000
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424
01
13

01
13

0901-0005
090
65

481
01

01

0901-0006

040
66

472
01

01

Специјализоване услуге
Извори финансирања за функцију 070:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Функција 070:
Извори финансирања за Програмску активност
0901-0004:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за Програмску активност 0901-0004:
ПА:Активности Црвеног крста
-”Народна кухиња”
Социјална заштита некласификована на другом
месту
Дотације невладиним организацијама
Извори финансирања за функцију 090:
Приходи из буџета
Функција 090:
Извори финансирања за Програмску активност
0901-0005:
Приходи из буџета
Свега за Програмску активност 0901-0005:
ПА:Дечија заштита
-Накнаде из буџета породици за прворођено дете и
накнада породици у којој се роде близанци, тројке
или четворке-12.000.000,00 динара
-Рефундација трошкова вртића за треће дете2.200.000,00 динара
-Накнаде из буџета за породицу-вантелесна
оплодња-2.500.000,00 динара
-Накнаде из буџета за децу и породицу-поклони
за децу палих бораца и ромску децу-1.100.000,00
динара
Породица и деца
Накнаде за социјалну заштиту из буџета
Извори финансирања за функцију 040:
Приходи из буџета
Функција 040:
Извори финансирања за Програмску активност
0901-0006:
Приходи из буџета
Свега за Програмску активност 0901-0006:

01

Извори финансирања за Програм 11:
Приходи из буџета

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за Програм 11:

1201

ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ

27.03.2015.
2.085.000
1.640.000
445.000
2.085.000

1.640.000
445.000
2.085.000

14.688.000
14.688.000
14.688.000

14.688.000
14.688.000

17.800.000
17.800.000
17.800.000

17.800.000
17.800.000

55.561.000
4.752.615
60.313.615

27.03.2015.
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1201-0002

820
67

481
01
13

01

840
67/1

481
01
13

01
13

01
13

1301
1301-0001
810
68

481
01
13

01
13
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ПА:Подстицаји културном и уметничком
стваралаштву
-Конкурс за финансирање и суфинансирање
програма/пројеката у култури-2.000.000,00 динара
-Конкурс за финансирање и суфинансирање
програма/пројеката културно-уметничких
друштава-2.000.000,00 динара
-Дотације верским заједницама-2.651.000,00
динара
Услуге културе
Дотације невладиним организацијама
Извори финансирања за функцију 820:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Функција 820:
Извори финансирања за програмску активност
1201-0002:
Приходи из буџета
Свега за програмску активност 1201-0002:
Верске и остале услуге заједнице
Дотације невладиним организацијама
Извори финансирања за функцију 820:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Функција 820:
Извори финансирања за програмску активност
1201-0002:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за програмску активност 1201-0002:
Извори финансирања за Програм 13:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за Програм 13:
ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ
ПА:Подршка локалним спортским
организацијама, удружењима и савезима
Услуге рекреације и спорта
Дотације невладиним организацијама
Извори финансирања за функцију 810:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Функција 810:
Извори финансирања за Програмску активност
1301-0001:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за Програмску активност 1301-0001:

4.000.000
4.000.000
0
4.000.000

4.000.000
4.000.000

2.651.000
1.100.000
1.551.000
2.651.000

1.100.000
1.551.000
2.651.000

5.100.000
1.551.000
6.651.000

60.000.000
55.000.000
5.000.000
60.000.000

55.000.000
5.000.000
60.000.000
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1301-0002
810
69

481
01

01

01
13

0602
0602-0001
130
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81

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

82

4511

83
84
85
86
87

465
472
481
482
483

88
89
90
91
92

ПА:Подршка предшколском, школском и
рекреативном спорту и масовној физичкој
култури
Услуге рекреације и спорта
Дотације невладиним организацијама
Извори финансирања за функцију 810:
Приходи из буџета
Функција 810:
Извори финансирања за Програмску активност
1301-0002:
Приходи из буџета
Свега за Програмску активност 1301-0002:
Извори финансирања за Програм 14:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за Програм 14:
ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
ПА:Функционисање локалне самоуправе и
градских општина
Опште јавне услуге
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Текуће субвенције јавним нефинансијским
предузећима и организацијама

Остале донације, дотације и трансфери
Накнаде за социјалну заштиту из буџета
Дотације невладиним организацијама
Порези, обавезне таксе, казне и пенали
Новчане казне и пенали по решењу судова
Накнада штете за повреде или штету насталу услед
484
елементарних непогода или других природних узрока
49911 Стална резерва
49912 Текућа резерва
511 Зграде и грађевински објекти
512 Машине и опрема
Извори финансирања за функцију 130:
01
Приходи из буџета

27.03.2015.

6.000.000
6.000.000
6.000.000

6.000.000
6.000.000

61.000.000
5.000.000
66.000.000

152.247.632
27.252.288
885.000
6.744.866
5.000.000
1.712.000
116.317.324
1.811.000
21.815.000
13.220.000
6.253.650
20.961.120
48.286.000
21.944.435
220.810
4.000.000
11.770.000
86.993.631
2.958.078
6.000.000
35.298.300
17.122.334
21.477.520
412.171.871

27.03.2015.
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03
13

01
03
13

0602-0001
130
92/1

4632
13

13

0602-0001
451
92/2
92/3

423
512
01
13

01
13

960
93

423
01

01
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Социјални доприноси
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Функција 130:
Извори финансирања за Програмску активност
0602-0001:
Приходи из буџета
Социјални доприноси
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за Програмску активност 0602-0001:
ПА: Функционисање локалне самоуправе и
градских општина
ПРОГРАМ МЕРА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ
УСЛОВА ЖИВОТА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА
ПОЖАРЕВЦА
Опште јавне услуге
Капитални трансфери осталим нивоима власти
Извори финансирања за функцију 130:
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Функција 130:
Извори финансирања за програмску активност
0602-0001:
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за програмску активност 0602-0001:
ПА:Функционисање локалне самоуправе и
градских општина
ПРОГРАМ УНАПРЕЂЕЊА БЕЗБЕДНОСТИ
САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА НА
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Друмски саобраћај
Услуге по уговору
Машине и опрема
Извори финансирања за функцију 451:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Функција 451:
Извори финансирања за Програмску активност
0602-0001:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за Програмску активност 0602-0001:
Помоћне услуге образовању-Дан радника у
образовању
Услуге по уговору
Извори финансирања за функцију 960:
Приходи из буџета
Функција 960:
Извори финансирања за Програмску активност
0602-0001:
Приходи из буџета

400.000
217.719.117
630.290.988

412.171.871
400.000
217.719.117
630.290.988

23.615.307
23.615.307
23.615.307

23.615.307
23.615.307

1.710.606
581.367
1.250.000
1.041.973
2.291.973

1.250.000
1.041.973
2.291.973

463.000
463.000
463.000

463.000
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Свега за Програмску активност 0602-0001:
960
94

472
01
13

01
13

0602-0003
170
95
96

441
611
01

01

0602-0006
130
97

423
01

01

0602-0007
620
98
99
100

422
423
426
01

01

Помоћне услуге образовању-Студентске стипендије
Накнаде за социјалну заштиту из буџета
Извори финансирања за функцију 960:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Функција 960:
Извори финансирања за Програмску активност
0602-0001:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за Програмску активност 0602-0001:
ПА:Управљање јавним дугом
Управљање јавним дугом
Отплата домаћих камата
Отплата главнице домаћим кредиторима
Извори финансирања за функцију 170:
Приходи из буџета
Функција 170:
Извори финансирања за Програмску активност
0602-0003:
Приходи из буџета
Свега за Програмску активност 0602-0003:
ПА:Информисање
Опште услуге
Услуге по уговору
Извори финансирања за функцију 130:
Приходи из буџета
Функција 130:
Извори финансирања за Програмску активност
0602-0006:
Приходи из буџета
Свега за Програмску активност 0602-0006:
ПА:Канцеларија за младе
Развој заједнице
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Материјал
Извори финансирања за функцију 620:
Приходи из буџета
Функција 620:
Извори финансирања за Програмску активност
0602-0007:
Приходи из буџета
Свега за Програмску активност 0602-0007:

27.03.2015.
463.000

5.500.000
5.000.000
500.000
5.500.000

5.000.000
500.000
5.500.000

3.160.000
86.800.000
89.960.000
89.960.000

89.960.000
89.960.000

100.000
100.000
100.000

100.000
100.000

15.000
310.000
130.000
455.000
455.000

455.000
455.000

27.03.2015.
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0602-0008
620
101

481
01

01

0602-П3
130
102

423
01

01

0602-П4
130
103

423
01

01

4

2

ПА: Програми националних мањина
-финансирање програма националних мањина
путем јавног конкурса-1.400.000,00 динара
-”Локални акциони план за Роме”-1.206.000,00
динара
Развој заједнице
Дотације невладиним организацијама
Извори финансирања за функцију 620:
Приходи из буџета
Функција 620:
Извори финансирања за Програмску активност
0602-0008:
Приходи из буџета
Свега за Програмску активност 0602-0008:
Пројекат:Прослава 15. октобра - Дана ослобођења
Града
Опште јавне услуге
Услуге по уговору
Извори финансирања за функцију 130:
Приходи из буџета
Функција 130:
Извори финансирања за пројекат 0602-П3:
Приходи из буџета
Свега за пројекат 0602-П3:
Пројекат:Прослава Градске славе - Света Тројица
Опште јавне услуге
Услуге по уговору
Извори финансирања за функцију 130:
Приходи из буџета
Функција 130:
Извори финансирања за пројекат 0602-П4:
Приходи из буџета
Свега за пројекат 0602-П4:

2.606.000
2.606.000
2.606.000

2.606.000
2.606.000

872.000
872.000
872.000
872.000
872.000

693.000
693.000
693.000
693.000
693.000

01
03
13

Извори финансирања за Програм 15:
Приходи из буџета
Социјални доприноси
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за Програм 15:

513.570.871
400.000
242.876.397
756.847.268

01
03
13

Извори финансирања за Главу 1:
Приходи из буџета
Социјални доприноси
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за Главу 1:

800.695.071
400.000
980.475.726
1.781.570.797

ГРАДСКА ОПШТИНА КОСТОЛАЦ
0602
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0602-0001
110
104
105

4631
4632
01
13

01
13

110
105/1

4632
13

13

110
105/2

4632
13

13

01
13

ПА:Функционисање локалне самоуправе и
градских општина
Извршни и законодавни органи, финансијски и
фискални послови и спољни послови
Текући трансфери осталим нивоима власти
Капитални трансфери осталим нивоима власти
Извори финансирања за функцију 110:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Функција 110:
Извори финансирања за Програмску активност
0602-0001:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за Програмску активност 0602-0001:
ПА: Функционисање локалне самоуправе и
градских општина
ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА БУЏЕТСКОГ ФОНДА
ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Извршни и законодавни органи, финансијски и
фискални послови и спољни послови
Капитални трансфери осталим нивоима власти
Извори финансирања за функцију 110:
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Функција 110:
Извори финансирања за програмску активност
0602-0001:
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за програмску активност 0602-0001:
ПА: Функционисање локалне самоуправе и
градских општина
ПРОГРАМ МЕРА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ
УСЛОВА ЖИВОТА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА
ПОЖАРЕВЦА
Извршни и законодавни органи, финансијски и
фискални послови и спољни послови
Капитални трансфери осталим нивоима власти
Извори финансирања за функцију 110:
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Функција 110:
Извори финансирања за програмску активност
0602-0001:
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за програмску активност 0602-0001:
Извори финансирања за Програм 15:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за Програм 15:

27.03.2015.

84.768.114
3.256.812
84.768.114
3.256.812
88.024.926

84.768.114
3.256.812
88.024.926

13.196.379
13.196.379
13.196.379

13.196.379
13.196.379

35.098.005
35.098.005
35.098.005

35.098.005
35.098.005

84.768.114
51.551.196
136.319.310

27.03.2015.
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01
13

4

3

0101
0101-0002
421
106
107

421
423

108

4511

01

01

4

Извори финансирања за Главу 2:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за Главу 2:
АГРАРНИ ФОНД
ПРОГРАМ 5: РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ
ПА:Подстицаји пољопривредној производњи
Пољопривреда
Стални трошкови
Услуге по уговору
Текуће субвенције јавним нефинансијским
предузећима и организацијама
Извори финансирања за функцију 421:
Приходи из буџета
Функција 421:
Извори финансирања за Програмску активност
0101-0002:
Приходи из буџета
Свега за Програмску активност 0101-0002:

84.768.114
51.551.196
136.319.310

0
63.300
0

63.300
63.300

63.300
63.300

01

Извори финансирања за Програм 5:
Приходи из буџета
Свега за Програм 5:

63.300
63.300

01

Извори финансирања за Главу 3:
Приходи из буџета
Свега за Главу 3:

63.300
63.300

4
0602
0602-0002
160
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
121/1
121/2
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411
412
413
414
415
421
422
423
424
425
426
465
483
511
512

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
ПА:Месне заједнице
Опште јавне услуге некласификоване на другом
месту;
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Остале донације, дотације и трансфери
Новчане казне и пенали по решењу судова
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема

6.559.199
1.174.097
131.560
239.213
165.000
4.613.584
25.000
2.468.042
1.220.354
2.166.485
535.000
748.425
1.333.000
1.380.940
1.105.940
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01
03
13

01
03
13

4

17.393.634
80.000
6.392.205
23.865.839

Извори финансирања за Програм 15:
Приходи из буџета
Социјални доприноси
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за Програм 15:

17.393.634
80.000
6.392.205
23.865.839

01
03
13

Извори финансирања за Главу 4:
Приходи из буџета
Социјални доприноси
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за Главу 4:

17.393.634
80.000
6.392.205
23.865.839

511
515
541

JП “ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ГРАДА
ПОЖАРЕВЦА”
ПРОГРАМ 1: ЛОКАЛНИ РАЗВОЈ И
ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ
ПА:Стратешко, просторно и урбанистичко
планирање
Развој заједнице
Зграде и грађевински објекти
Нематеријална имовина
Земљиште
Извори финансирања за функцију 620:
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Функција 620:
Извори финансирања за програмску активност
1101-0001:
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за програмску активност 1101-0001:

1101
1101-0001
620

13

13

1101-0001

620
121/6

17.393.634
80.000
6.392.205
23.865.839

01
03
13

5

121/3
121/4
121/5

Извори финансирања за функцију 160:
Приходи из буџета
Социјални доприноси
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Функција 160:
Извори финансирања за Програмску активност
0602-0002:
Приходи из буџета
Социјални доприноси
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за Програмску активност 0602-0002:

27.03.2015.

511
13

ПА:Стратешко, просторно и урбанистичко
планирање
ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА БУЏЕТСКОГ ФОНДА
ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Развој заједнице
Зграде и грађевински објекти
Извори финансирања за функцију 620:
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Функција 620:

43.439.867
949.200
36.500.000
80.889.067
80.889.067

80.889.067
80.889.067

3.961.896
3.961.896
3.961.896

27.03.2015.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

13

1101-0001

620
121/7

511
13

13

1101-0002
620
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136

411
412
413
414
415
416
421
422
423
424
425
426
465
482
483

137

484

138

485

139
140
141
142

511
512
515
541
01
13

01
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Извори финансирања за програмску активност
1101-0001:
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за програмску активност 1101-0001:
ПА:Стратешко, просторно и урбанистичко
планирање
ПРОГРАМ УНАПРЕЂЕЊА УСЛОВА ЖИВОТА
НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Развој заједнице
Зграде и грађевински објекти
Извори финансирања за функцију 620:
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Функција 620:
Извори финансирања за програмску активност
1101-0001:
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за програмску активност 1101-0001:
ПА:Уређивање грађевинског земљишта
Развој заједнице
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Остале донације, дотације и трансфери
Порези, обавезне таксе, казне и пенали
Новчане казне и пенали по решењу судова
Накнада штете за повреде или штету насталу услед
елементарних непогода или других природних узрока
Накнада штете за повреде или штету нанету од
стране државних органа
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема
Нематеријална имовина
Земљиште
Извори финансирања за функцију 620:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Функција 620:
Извори финансирања за програмску активност
1101-0002:
Приходи из буџета

3.961.896
3.961.896

62.451.546
62.451.546
62.451.546

62.451.546
62.451.546

56.297.247
10.077.207
384.240
2.529.565
1.260.000
634.850
8.702.900
260.000
7.222.000
150.000
5.110.000
3.354.000
5.678.590
1.982.500
5.001.000
50.000
500.000
1.210.000
280.000
910.000
0
100.069.899
11.524.200
111.594.099

100.069.899
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13

01
13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за програмску активност 1101-0002:

11.524.200
111.594.099

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

100.069.899
158.826.709
258.896.608

0601

ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ

0601-0001

ПА:Водоснабдевање
Водоснабдевање
Зграде и грађевински објекти
Извори финансирања за функцију 630:
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Функција 630:
Извори финансирања за програмску активност
0601-0001:
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за програмску активност 0601-0001:

630
142/1

511
13

13

0601-0001
630
142/2

511
13

13

0601-0001
630
142/3

511
13

13

0601-0002
520
143

421

27.03.2015.

ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ
ПРОГРАМ БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
ПА:Водоснабдевање
Водоснабдевање
Зграде и грађевински објекти
Извори финансирања за функцију 630:
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Функција 630:
Извори финансирања за програмску активност
0601-0001:
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за програмску активност 0601-0001:
ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ
ПРОГРАМ УНАПРЕЂЕЊА УСЛОВА ЖИВОТА
НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПА:Водоснабдевање
Водоснабдевање
Зграде и грађевински објекти
Извори финансирања за функцију 630:
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Функција 630:
Извори финансирања за програмску активност
0601-0001:
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за програмску активност 0601-0001:
ПА:Управљање отпадним водама
Управљање отпадним водама
Стални трошкови

8.156.684
8.156.684
8.156.684

8.156.684
8.156.684

102.829.857
102.829.857
102.829.857

102.829.857
102.829.857

1.800.000
1.800.000
1.800.000

1.800.000
1.800.000

27.665.356

27.03.2015.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
144
144/1

425
511
01
13

01
13

0601-0002
520
144/2

511
01
13

01
13

0601-0002
520
144/3

511
13

13

0601-0003
510
145

421
01

01
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Текуће поправке и одржавање
Зграде и грађевински објекти
Извори финансирања за функцију 520:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Функција 520:
Извори финансирања за програмску активност
0601-0002:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за програмску активност 0601-0002:
ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ
ПРОГРАМ БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
ПА:Управљање отпадним водама
Управљање отпадним водама
Зграде и грађевински објекти
Извори финансирања за функцију 520:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Функција 520:
Извори финансирања за програмску активност
0601-0002:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за програмску активност 0601-0002:
ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ
ПРОГРАМ УНАПРЕЂЕЊА УСЛОВА ЖИВОТА
НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПА:Управљање отпадним водама
Управљање отпадним водама
Зграде и грађевински објекти
Извори финансирања за функцију 520:
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Функција 520:
Извори финансирања за програмску активност
0601-0002:
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за програмску активност 0601-0002:
ПА:Одржавање депонија
Управљање отпадом
Стални трошкови
Извори финансирања за функцију 510:
Приходи из буџета
Функција 510:
Извори финансирања за програмску активност
0601-0003:
Приходи из буџета

2.605.000
4.640.074
30.270.356
4.640.074
34.910.430

30.270.356
4.640.074
34.910.430

381.268.855
293.001.388
88.267.467
381.268.855

293.001.388
88.267.467
381.268.855

11.767.226
11.767.226
11.767.226

11.767.226
11.767.226

9.300.000
9.300.000
9.300.000

9.300.000

Страна 50 - Број 3

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Свега за програмску активност 0601-0003:

0601-0008
510
146

421
01

01

0601-0009
540
147
147/1

424
514
01
13

01
13

0601-0010
640
148
149
149/1

421
425
511
01
13

01
13

0601-0010
640
149/2

511

ПА:Јавна хигијена
Управљање отпадом
Стални трошкови
Извори финансирања за функцију 510:
Приходи из буџета
Функција 510:
Извори финансирања за програмску активност
0601-0008:
Приходи из буџета
Свега за програмску активност 0601-0008:
ПА:Уређење и одржавање зеленила
“Програм пошумљавања зелених површина на
територији града Пожаревца” (150.000,00 динараприходи из буџета и 5.121.660,00 динара-пренета
неутрошена средства)
Заштита биљног и животињског света и крајолика
Специјализоване услуге
Култивисана имовина
Извори финансирања за функцију 540:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Функција 540:
Извори финансирања за програмску активност
0601-0009:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за програмску активност 0601-0009:
ПА:Јавна расвета
Улична расвета
Стални трошкови
Текуће поправке и одржавање
Зграде и грађевински објекти
Извори финансирања за функцију 640:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Функција 640:
Извори финансирања за програмску активност
0601-0010:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за програмску активност 0601-0010:
ПА:Јавна расвета
ПРОГРАМ БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Улична расвета
Зграде и грађевински објекти

27.03.2015.
9.300.000

49.073.198
49.073.198
49.073.198

49.073.198
49.073.198

31.443.496
5.271.660
31.593.496
5.121.660
36.715.156

31.593.496
5.121.660
36.715.156

44.469.955
16.515.700
7.227.510
60.985.655
7.227.510
68.213.165

60.985.655
7.227.510
68.213.165

250.169

27.03.2015.
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13

13

0601-0010
640
149/3

511
13

13

01
13

1501
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Извори финансирања за функцију 640:
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Функција 640:
Извори финансирања за програмску активност
0601-0010:
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за програмску активност 0601-0010:
ПА:Јавна расвета
ПРОГРАМ УНАПРЕЂЕЊА УСЛОВА ЖИВОТА
НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Улична расвета
Зграде и грађевински објекти
Извори финансирања за функцију 640:
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Функција 640:
Извори финансирања за програмску активност
0601-0010:
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за програмску активност 0601-0010:
Извори финансирања за Програм 2:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за Програм 2:

250.169
250.169

250.169
250.169

126.203
126.203
126.203

126.203
126.203

474.224.093
230.186.850
704.410.943

ПРОГРАМ 3 - ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

1501-0004
620
149/4
149/5

511
541
13

13

13

0701

ПА:Одржавање економске инфраструктуре
Развој заједнице
Зграде и грађевински објекти
Земљиште
Извори финансирања за функцију 620:
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Функција 620:
Извори финансирања за програмску активност
1501-0004:
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за програмску активност 1501-0004:
Извори финансирања за Програм 3:
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за Програм 3:

3.500.000
8.500.000
12.000.000
12.000.000

12.000.000
12.000.000

12.000.000
12.000.000

ПРОГРАМ 7 - ПУТНА ИНФРАСТРУКТУРА

0701-0002
451
150
151
152
153

425
482
511
512

ПА:Одржавање путева
Друмски саобраћај
Текуће поправке и одржавање
Порези, обавезне таксе, казне и пенали
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема

76.387.281
2.000.000
12.903.000
0
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01
13

01
13

0701-0002
451
153/1

511
13

13

0701-0002
451
153/2
153/3
153/4

511
512
515
01
13

01
13

01
13

Извори финансирања за функцију 451:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Функција 451:
Извори финансирања за програмску активност
0701-0002:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за програмску активност 0701-0002:
ПА:Одржавање путева
ПРОГРАМ УНАПРЕЂЕЊА УСЛОВА ЖИВОТА
НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Друмски саобраћај
Зграде и грађевински објекти
Извори финансирања за функцију 451:
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Функција 451:
Извори финансирања за програмску активност
0701-0002:
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за програмску активност 0701-0002:
ПА:Одржавање путева
ПРОГРАМ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА
НА ПУТЕВИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА
ПОЖАРЕВЦА
Друмски саобраћај
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема
Нематеријална имовина
Извори финансирања за функцију 451:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Функција 451:
Извори финансирања за програмску активност
0701-0002:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за програмску активност 0701-0002:
Извори финансирања за Програм 7:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за Програм 7:

1801

ПРОГРАМ 12 - ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА
ЗАШТИТА

1801-0001

ПА:Функционисање установа примарне
здравствене заштите
Услуге јавног здравства

740

27.03.2015.

73.573.281
17.717.000
91.290.281

73.573.281
17.717.000
91.290.281

234.717.670
234.717.670
234.717.670

234.717.670
234.717.670

4.858.926
14.300.000
3.758.000
11.350.000
11.566.926
22.916.926

11.350.000
11.566.926
22.916.926

84.923.281
264.001.596
348.924.877

27.03.2015.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
153/5

511
13

13

13

1201
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Зграде и грађевински објекти
Извори финансирања за функцију 740:
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Функција 740:
Извори финансирања за програмску активност
1801-0001:
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за програмску активност 1801-0001:
Извори финансирања за Програм 12:
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за Програм 12:

7.000.000
7.000.000
7.000.000

7.000.000
7.000.000

7.000.000
7.000.000

ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ

1201-0001
820
153/6
153/7
153/8

425
511
512
01
13

01
13

01
13

0602

ПА:Функционисање локалних установа културе
Услуге културе
Текуће поправке и одржавање
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема
Извори финансирања за функцију 820:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Функција 820:
Извори финансирања за програмску активност
1201-0001:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за програмску активност 1201-0001:
Извори финансирања за Програм 13:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за Програм 13:

1.500.000
33.460.534
380.000
1.500.000
33.840.534
35.340.534

1.500.000
33.840.534
35.340.534

1.500.000
33.840.534
35.340.534

ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

0602-0001
160
153/9

511
13

13

520
153/10

511

ПА:Функционисање локалне самоуправе и
градских општина
Опште јавне услуге некласификоване на другом
месту
Зграде и грађевински објекти
Извори финансирања за функцију 160:
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Функција 160:
Извори финансирања за програмску активност
0602-0001:
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за програмску активност 0602-0001:
Смањење загађености
Зграде и грађевински објекти

1.652.600
1.652.600
1.652.600

1.652.600
1.652.600

8.000.000
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01

01

540
153/11
153/12

421
511
13

13

0602-0002
160
153/13
153/14

425
511
01
13

01
13

4

Извори финансирања за функцију 520:
Приходи из буџета
Функција 520:
Извори финансирања за програмску активност
0602-0001:
Приходи из буџета
Свега за програмску активност 0602-0001:
Заштита биљног и животињског света и крајолика
Стални трошкови
Зграде и грађевински објекти
Извори финансирања за функцију 540:
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Функција 540:
Извори финансирања за програмску активност
0602-0001:
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за програмску активност 0602-0001:
ПА:Месне заједнице
Опште јавне услуге некласификоване на другом
месту
Текуће поправке и одржавање
Зграде и грађевински објекти
Извори финансирања за функцију 160:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Функција 160:
Извори финансирања за програмску активност
0602-0002:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за програмску активност 0602-0002:

8.000.000
8.000.000

8.000.000
8.000.000

12.000.000
500.000
12.500.000
12.500.000

12.500.000
12.500.000

3.127.000
150.000
3.067.000
210.000
3.277.000

3.067.000
210.000
3.277.000

01
13

Извори финансирања за Програм 15:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за Програм 15:

11.067.000
14.362.600
25.429.600

01
13

Извори финансирања за Главу 5:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за Главу 5:

671.784.273
720.218.289
1.392.002.562

6
1201

УСТАНОВЕ У КУЛТУРИ
ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ

1201-0001

ПА:Функционисање локалних установа културе
820
155
156

27.03.2015.

411
412

Услуге културе
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца

60.298.729
10.793.455

27.03.2015.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
169/1
170
171

413
414
415
416
421
422
423
424
425
426
465
482
483
511
512
515
01
03
04
13
15

01
03
04
13
15
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Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Остале донације, дотације и трансфери
Порези, обавезне таксе, казне и пенали
Новчане казне и пенали по решењу судова
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема
Нематеријална имовина
Извори финансирања за функцију 820:
Приходи из буџета
Социјални доприноси
Сопствени приходи буџетских корисника
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Неутрошена средства донација из претходних година
Функција 820:
Извори финансирања за програмску активност
1201-0001:
Приходи из буџета
Социјални доприноси
Сопствени приходи буџетских корисника
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Неутрошена средства донација из претходних година
Свега за програмску активност 1201-0001:

1.815.400
2.678.824
1.562.100
852.000
17.645.185
1.966.982
13.210.013
1.006.200
8.756.158
4.367.897
7.255.267
745.000
612.079
1.506.000
3.974.203
3.425.000
107.846.423
240.000
20.011.359
13.440.970
931.740
142.470.492

107.846.423
240.000
20.011.359
13.440.970
931.740
142.470.492

Пројекат: Глумачке свечаности”Дани Миливоја
Живановића”

1201-П1
820
172
173
174
175

422
423
424
426
01
04
13

01
04
13

Услуге културе
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Материјал
Извори финансирања за функцију 820:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Функција 820:
Извори финансирања за пројекат 1201-П1:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за пројекат 1201-П1:

70.000
905.626
2.935.018
80.000
3.689.518
60.000
241.126
3.990.644
3.689.518
60.000
241.126
3.990.644
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1201-П2
820
176
177
178
179

422
423
424
426
01
04

01
04

1201-П3
820
180
181
182

423
424
426
01

01

1201-П4
820
183
184
185

423
424
426
01
04

01
04

Пројекат: Одржавање концерта, мјузикла и
представа
Услуге културе
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Материјал
Извори финансирања за функцију 820:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Функција 820:
Извори финансирања за пројекат 1201-П2:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Свега за пројекат 1201-П2:
Пројекат: Одржавање књижевних вечери и
трибина
Услуге културе
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Материјал
Извори финансирања за функцију 820:
Приходи из буџета
Функција 820:
Извори финансирања за пројекат 1201-П3:
Приходи из буџета
Свега за пројекат 1201-П3:
Пројекат: Едиција и часопис “Браничево” и
књижевни живот Центра за културу
Услуге културе
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Материјал
Извори финансирања за функцију 820:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Функција 820:
Извори финансирања за пројекат 1201-П4:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Свега за пројекат 1201-П4:

27.03.2015.

166.000
315.122
1.703.865
196.350
2.247.337
134.000
2.381.337
2.247.337
134.000
2.381.337

88.045
150.000
16.900
254.945
254.945
254.945
254.945

550.000
10.000
60.000
610.000
10.000
620.000
610.000
10.000
620.000

Пројекат: ГАНИП - градски ансамбл народних
игара и песама Центра за културу Пожаревац

1201-П5
820
186
187

422
423

Услуге културе
Трошкови путовања
Услуге по уговору

670.045
180.000

27.03.2015.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
188
189

424
512
01
04
13

01
04
13

1201-П6
820
190
191
192
193

422
423
424
426
01
04

01
04

1201-П7
820
194
195

422
426
01
04

01
04
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Специјализоване услуге
Машине и опрема
Извори финансирања за функцију 820:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Функција 820:
Извори финансирања за пројекат 1201-П5:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за пројекат 1201-П5:
Пројекат: Летњи програм
Услуге културе
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Материјал
Извори финансирања за функцију 820:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Функција 820:
Извори финансирања за пројекат 1201-П6:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Свега за пројекат 1201-П6:
Пројекат: РЕФРАКТ-Регионални фестивал
алтернативне културе
Услуге културе
Трошкови путовања
Материјал
Извори финансирања за функцију 820:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Функција 820:
Извори финансирања за пројекат 1201-П7:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Свега за пројекат 1201-П7:

50.000
556.000
850.045
300.000
306.000
1.456.045
850.045
300.000
306.000
1.456.045

10.000
120.000
539.000
20.000
539.000
150.000
689.000
539.000
150.000
689.000

20.000
10.000
30.000
0
30.000
30.000
0
30.000

Пројекат: Организовање и одржавање
првомајског уранка

1201-П8
820
196
197
198

421
422
423

Услуге културе
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Извори финансирања за функцију 820:

20.000
90.000
70.500
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01
04

01
04

1201-П9
820
199

424
01
04

01
04

1201-П10
820
200
201

421
424
01
04

01
04

1201-П11
820
202
203
204

422
423
426
04

04

Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Функција 820:
Извори финансирања за пројекат 1201-П8:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Свега за пројекат 1201-П8:
Пројекат: Одржавање поп и рок концерта
Услуге културе
Специјализоване услуге
Извори финансирања за функцију 820:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Функција 820:
Извори финансирања за пројекат 1201-П9:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Свега за пројекат 1201-П9:
Пројекат: Организовање гитаријаде на лагуни
Услуге културе
Стални трошкови
Специјализоване услуге
Извори финансирања за функцију 820:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Функција 820:
Извори финансирања за пројекат 1201-П10:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Свега за пројекат 1201-П10:
Пројекат: Фестивал “Миливојев штап и шешир”
- Сусрети варошких позоришта Србије
Услуге културе
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Материјал
Извори финансирања за функцију 820:
Сопствени приходи буџетских корисника
Функција 820:
Извори финансирања за пројекат 1201-П11:
Сопствени приходи буџетских корисника
Свега за пројекат 1201-П11:
Пројекат: Смотра драмских аматера Подунавља и
Поморавља “Живка Матић”

1201-П12
820

Услуге културе

27.03.2015.
180.500
0
180.500
180.500
0
180.500

230.000
230.000
0
230.000
230.000
0
230.000

150.000
450.000
600.000
0
600.000
600.000
0
600.000

20.000
235.000
20.000
275.000
275.000
275.000
275.000

27.03.2015.
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205
206
207

422
423
426
01
04

04

1201-П13
208
209

422
424
04

04

1201-П14
820
210

423
01

01

1201-П15
820
211

424
01

01

1201-П16
820
212
213
214

423
426
512
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Трошкови путовања
Услуге по уговору
Материјал
Извори финансирања за функцију 820:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Функција 820:
Извори финансирања за пројекат 1201-П12:
Сопствени приходи буџетских корисника
Свега за пројекат 1201-П12:
Пројекат: Дистрибутерско филмска делатност
Трошкови путовања
Специјализоване услуге
Извори финансирања за функцију 820:
Сопствени приходи буџетских корисника
Функција 820:
Извори финансирања за пројекат 1201-П13:
Сопствени приходи буџетских корисника
Свега за пројекат 1201-П13:
Пројекат: Штампање књига, каталога,
монографије и публикације
Услуге културе
Услуге по уговору
Извори финансирања за функцију 820:
Приходи из буџета
Функција 820:
Извори финансирања за пројекат 1201-П14:
Приходи из буџета
Свега за пројекат 1201-П14:
Пројекат: Микрофилмовање и дигитализовање
архивских докумената
Услуге културе
Специјализоване услуге
Извори финансирања за функцију 820:
Приходи из буџета
Функција 820:
Извори финансирања за пројекат 1201-П15:
Приходи из буџета
Свега за пројекат 1201-П15:
Пројекат: Музеолошка обрада и дигитализација
етнолошке збирке
Услуге културе
Услуге по уговору
Материјал
Машине и опрема
Извори финансирања за функцију 820:

22.000
198.000
20.000
0
240.000
240.000
240.000
240.000

44.000
479.999
523.999
523.999
523.999
523.999

1.054.720
1.054.720
1.054.720
1.054.720
1.054.720

182.000
182.000
182.000
182.000
182.000

100.000
200.000
100.000
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01
04

01
04

1201-П17
820
215
216
217
218

422
423
426
512
01
04

01
04

1201-П18
820
219

423
01
04

01
04

1201-П19

Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Функција 820:
Извори финансирања за пројекат 1201-П16:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Свега за пројекат 1201-П16:
Пројекат: Археолошка истраживања локалитета
Браничево у Старом Костолцу
Услуге културе
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Материјал
Машине и опрема
Извори финансирања за функцију 820:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Функција 820:
Извори финансирања за пројекат 1201-П17:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Свега за пројекат 1201-П17:
Пројекат: Чишћење римских терми на локалитету
Маргум
Услуге културе
Услуге по уговору
Извори финансирања за функцију 820:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Функција 820:
Извори финансирања за пројекат 1201-П18:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Свега за пројекат 1201-П18:

27.03.2015.
200.000
200.000
400.000
200.000
200.000
400.000

50.000
650.000
200.000
100.000
800.000
200.000
1.000.000
800.000
200.000
1.000.000

250.000
100.000
150.000
250.000
100.000
150.000
250.000

Пројекат: Водич кроз музеј, каталог
820
220

423
01
04

01
04

Услуге културе
Услуге по уговору
Извори финансирања за функцију 820:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Функција 820:
Извори финансирања за пројекат 1201-П19:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Свега за пројекат 1201-П19:

300.000
100.000
200.000
300.000
100.000
200.000
300.000

27.03.2015.
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1201-П20
820
221

423
01
04

01
04

1201-П21
820
222
223
224

422
423
426
01
04

01
04

1201-П22
820
225

423
01
04

01
04
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Пројекат: Зборник радова Виминацијум
Услуге културе
Услуге по уговору
Извори финансирања за функцију 820:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Функција 820:
Извори финансирања за пројекат 1201-П20:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Свега за пројекат 1201-П20:
Пројекат: Етно култура Млаве
Услуге културе
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Материјал
Извори финансирања за функцију 820:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Функција 820:
Извори финансирања за пројекат 1201-П21:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Свега за пројекат 1201-П21:
Пројекат: Организовање ликовних изложби
Услуге културе
Услуге по уговору
Извори финансирања за функцију 820:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Функција 820:
Извори финансирања за пројекат 1201-П22:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Свега за пројекат 1201-П22:

300.000
100.000
200.000
300.000
100.000
200.000
300.000

350.000
50.000
100.000
300.000
200.000
500.000
300.000
200.000
500.000

300.000
150.000
150.000
300.000
150.000
150.000
300.000

Пројекат: Израда нове поставке етнолошке
збирке: Браничево у првој половини XX века

1201-П23
820
226

426
01

01

Услуге културе
Материјал
Извори финансирања за функцију 820:
Приходи из буџета
Функција 820:
Извори финансирања за пројекат 1201-П23:
Приходи из буџета
Свега за пројекат 1201-П23:

200.000
200.000
200.000
200.000
200.000
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1201-П24
820
227
228

423
424
01
04

01
04

1201-П25
820
229
230

423
424
01
04

01
04

1201-П26
820
231
232

423
424
01
04

01
04

1201-П27

Пројекат: Дани „Слободана Стојановића“
Услуге културе
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Извори финансирања за функцију 820:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Функција 820:
Извори финансирања за пројекат 1201-П24:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Свега за пројекат 1201-П24:
Пројекат: Обележавање Дана библиотеке
Услуге културе
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Извори финансирања за функцију 820:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Функција 820:
Извори финансирања за пројекат 1201-П25:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Свега за пројекат 1201-П25:
Пројекат: Књижеве вечери, трибине, предавања,
семинари и обележавање Светског дана књиге
Услуге културе
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Извори финансирања за функцију 820:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Функција 820:
Извори финансирања за пројекат 1201-П26:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Свега за пројекат 1201-П26:

27.03.2015.

200.000
437.000
537.000
100.000
637.000
537.000
100.000
637.000

90.000
25.000
65.000
50.000
115.000
65.000
50.000
115.000

50.000
490.000
430.000
110.000
540.000
430.000
110.000
540.000

Пројекат: Дечије радионице
820
233
234

423
426
01

01

Услуге културе
Услуге по уговору
Материјал
Извори финансирања за функцију 820:
Приходи из буџета
Функција 820:
Извори финансирања за пројекат 1201-П27:
Приходи из буџета

25.000
40.000
65.000
65.000
65.000

27.03.2015.
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Свега за пројекат 1201-П27:
1201-П28
820
235

422
01

01

1201-П29
820
236
237

422
423
01

01

4

Пројекат: Омогућавање наступа Градског женског
хора “Барили” у земљи
Услуге културе
Трошкови путовања
Извори финансирања за функцију 820:
Приходи из буџета
Функција 820:
Извори финансирања за пројекат 1201-П28:
Приходи из буџета
Свега за пројекат 1201-П28:
Пројекат: Међународно сликарско Бијенале
Услуге културе
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Извори финансирања за функцију 820:
Приходи из буџета
Функција 820:
Извори финансирања за пројекат 1201-П29:
Приходи из буџета
Свега за пројекат 1201-П29:

65.000

200.000
200.000
200.000
200.000
200.000

52.000
916.000
968.000
968.000
968.000
968.000

01
03
04
13
15

Извори финансирања за Програм 13:
Приходи из буџета
Социјални доприноси
Сопствени приходи буџетских корисника
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Неутрошена средства донација из претходних година
Свега за Програм 13:

122.529.488
240.000
23.264.358
13.988.096
931.740
160.953.682

01
03
04
13
15

Извори финансирања за Главу 6:
Приходи из буџета
Социјални доприноси
Сопствени приходи буџетских корисника
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Неутрошена средства донација из претходних година
Свега за Главу 6:

122.529.488
240.000
23.264.358
13.988.096
931.740
160.953.682

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА
ПОЖАРЕВЦА

7
1502

ПРОГРАМ 4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА

1502-0001

ПА:Управљањем развојем туризма
473
238
239
240
241

411
412
413
414

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

4.875.958
873.803
44.400
155.061
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242
243
244
245
246
247
248
249
250
251

416
421
422
423
425
426
465
482
512
523
01
04
13

01
04
13

1502-0002
473
252
253
254
255
256

421
422
423
424
426
01
13

01
13

1502-П1

Награде запосленима и остали посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Остале донације, дотације и трансфери
Порези, обавезне таксе, казне и пенали
Машине и опрема
Залихе робе за даљу продају
Извори финансирања за функцију 473:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Функција 473:
Извори финансирања за Програмску активност
1502-0001:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за Програмску активност 1502-0001:
ПА:Туристичка промоција
Туризам
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Материјал
Извори финансирања за функцију 473:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Функција 473:
Извори финансирања за Програмску активност
1502-0002:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за Програмску активност 1502-0002:

27.03.2015.
40.000
1.194.000
368.570
1.487.500
100.000
336.328
574.461
147.800
50.000
422.517
8.397.020
2.013.261
260.117
10.670.398

8.397.020
2.013.261
260.117
10.670.398

900.000
201.000
1.118.000
800.000
567.000
2.056.000
1.530.000
3.586.000

2.056.000
1.530.000
3.586.000

Пројекат: Љубичевске коњичке игре
473
257
258
259
260
261
262

421
422
423
424
426
482
01

Туризам
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Материјал
Порези, обавезне таксе, казне и пенали
Извори финансирања за функцију 473:
Приходи из буџета

905.000
120.000
3.530.000
4.980.000
585.000
45.000
9.660.000

27.03.2015.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
13

01
13

1502-П2
473
263
264
264/1
265

422
423
424
426
01
13

01
13

1502-П3
473
266
267
268
269
270

421
422
423
424
426
01
04

01
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Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Функција 473:
Извори финансирања за Пројекат 1502-П1:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за Пројекат 1502-П1:
Пројекат: Ускршњи етно фестивал
Туризам
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Материјал
Извори финансирања за функцију 473:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Функција 473:
Извори финансирања за Пројекат 1502-П2:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за Пројекат 1502-П2:
Пројекат: Пожаревачки међународни карневал
Туризам
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Материјал
Извори финансирања за функцију 473:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Функција 473:
Извори финансирања за Пројекат 1502-П3:
Приходи из буџета
Свега за Пројекат 1502-П3:

505.000
10.165.000
9.660.000
505.000
10.165.000

15.000
530.000
100.000
180.000
300.000
525.000
825.000
300.000
525.000
825.000

410.000
240.000
2.300.000
450.000
140.000
3.540.000
0
3.540.000
3.540.000
3.540.000

Пројекат: Набавка и постављање туристичке
сигнализације за целокупну територију
Пожаревца

1502-П4
473
270/1

512
13

13

Туризам
Машине и опрема
Извори финансирања за функцију 473:
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Функција 473:
Извори финансирања за Пројекат 1502-П4:
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за Пројекат 1502-П4:

3.794.000
3.794.000
3.794.000
3.794.000
3.794.000
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01
04
13

Извори финансирања за Програм 4:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за Програм 4:

23.953.020
2.013.261
6.614.117
32.580.398

01
04
13

Извори финансирања за Главу 7:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за Главу 7:

23.953.020
2.013.261
6.614.117
32.580.398

1301
1301-0001
810
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
284/1
285

27.03.2015.

411
412
413
414
415
416
421
422
423
424
425
426
465
482
512
523
01
04
13

01
04
13

01
04
13

СПОРТСКИ ЦЕНТАР ПОЖАРЕВАЦ
ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ
ПА:Подршка локалним спортским
организацијама, удружењима и савезима
Услуге рекреације и спорта
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Остале донације, дотације и трансфери
Порези, обавезне таксе, казне и пенали
Машине и опрема
Залихе робе за даљу продају
Извори финансирања за функцију 810:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Функција 810:
Извори финансирања за Програмску активност
1301-0001:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

8.760.454
1.568.122
173.880
300.000
500.000
500.000
13.488.092
150.000
3.885.440
1.750.000
2.000.000
1.955.000
289.000
1.530.000
380.000
1.500.000
27.945.871
3.993.585
6.790.532
38.729.988

27.945.871
3.993.585
6.790.532

Свега за Програмску активност 1301-0001:

38.729.988

Извори финансирања за Програм 14:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

27.945.871
3.993.585
6.790.532

27.03.2015.
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01
04
13

4

9
2001
2001-0001
911
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302

411
412
413
414
415
416
421
422
423
424
425
426
465
482
483
511
512
01
03
04
07
13

01
03
04
07
13

01
03
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Свега за Програм 14:

38.729.988

Извори финансирања за Главу 8:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за Главу 8:

27.945.871
3.993.585
6.790.532
38.729.988

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА “ЉУБИЦА
ВРЕБАЛОВ”
ПРОГРАМ 8 - ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ
ПА: Функционисање предшколских установа
Предшколско образовање
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Остале донације, дотације и трансфери
Порези, обавезне таксе, казне и пенали
Новчане казне и пенали по решењу судова
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема
Извори финансирања за функцију 911:
Приходи из буџета
Социјални доприноси
Сопствени приходи буџетских корисника
Донације од осталих нивоа власти
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Функција 911:
Извори финансирања за програмску активност
2001-0001:
Приходи из буџета
Социјални доприноси
Сопствени приходи буџетских корисника
Донације од осталих нивоа власти
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

142.340.468
25.482.145
4.438.640
5.968.654
3.470.003
1.441.206
31.017.868
1.166.500
5.896.000
1.920.000
3.096.900
54.225.500
16.330.036
380.000
600.000
16.300.000
4.919.977
208.873.230
1.000.000
57.958.790
22.298.900
28.862.977
318.993.897

208.873.230
1.000.000
57.958.790
22.298.900
28.862.977

Свега за програмску активност 2001-0001:

318.993.897

Извори финансирања за Програм 8:
Приходи из буџета
Социјални доприноси

208.873.230
1.000.000

Страна 68 - Број 3
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07
13

01
03
04
07
13

4

10
2002
2002-0001
912
303
303/1

4631
4632
01
13

01
13

4

27.03.2015.

Сопствени приходи буџетских корисника
Донације од осталих нивоа власти
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за Програм 8:

57.958.790
22.298.900
28.862.977
318.993.897

Извори финансирања за Главу 9:
Приходи из буџета
Социјални доприноси
Сопствени приходи буџетских корисника
Донације од осталих нивоа власти
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за Главу 9:

208.873.230
1.000.000
57.958.790
22.298.900
28.862.977
318.993.897

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ
ПА: Функционисање основних школа
Основно образовање
Текући трансфери осталим нивоима власти
Капитални трансфери осталим нивоима власти
Извори финансирања за функцију 912:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Функција 912:
Извори финансирања за програмску активност
2002-0001:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за програмску активност 2002-0001:

76.069.000
3.950.100
76.097.000
3.922.100
80.019.100

76.097.000
3.922.100
80.019.100

01
13

Извори финансирања за Програм 9:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за Програм 9:

76.097.000
3.922.100
80.019.100

01
13

Извори финансирања за Главу 10:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за Главу 10:

76.097.000
3.922.100
80.019.100

11

СРЕДЊЕ ШКОЛЕ
2003

ПРОГРАМ 10 - СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ

2003-0001
920
304
305

4631
4632
01
13

ПА: Функционисање средњих школа
Средње образовање
Текући трансфери осталим нивоима власти
Капитални трансфери осталим нивоима власти
Извори финансирања за функцију 920:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Функција 920:

69.929.560
17.958.000
69.576.560
18.311.000
87.887.560

27.03.2015.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Извори финансирања за програмску активност
2003-0001:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за програмску активност 2003-0001:

69.576.560
18.311.000
87.887.560

01
13

Извори финансирања за Програм 10:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за Програм 10:

69.576.560
18.311.000
87.887.560

01
13

Извори финансирања за Главу 11:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за Главу 11:

69.576.560
18.311.000
87.887.560

01
13

4

12

0901
0901-0001
070
306

4631
01

01

0901-0004
070
307
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4631
01

01

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА
ЗАШТИТА
ПА: Социјалне помоћи
Социјална помоћ некласификована на другом месту
Текући трансфери осталим нивоима власти
Извори финансирања за функцију 070:
Приходи из буџета
Функција 070:
Извори финансирања за Програмску активност
0901-0001:
Приходи из буџета
Свега за Програмску активност 0901-0001:
ПА:Саветодавно-терапијске и социјалноедукативне услуге
Социјална заштита некласификована на другом
месту
Текући трансфери осталим нивоима власти
Извори финансирања за функцију 070:
Приходи из буџета
Функција 070:
Извори финансирања за Програмску активност
0901-0004:
Приходи из буџета
Свега за Програмску активност 0901-0004:

21.134.879
21.134.879
21.134.879

21.134.879
21.134.879

16.214.711
16.214.711
16.214.711

16.214.711
16.214.711

01

Извори финансирања за Програм 11:
Приходи из буџета
Свега за Програм 11:

37.349.590
37.349.590

01

Извори финансирања за Главу 12:
Приходи из буџета
Свега за Главу 12:

37.349.590
37.349.590

Страна 70 - Број 3
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1801
1801-0001
740
307/1
308

4631
4632
01
13

451
308/1

4632
13

ДОМ ЗДРАВЉА
ПРОГРАМ 12: ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА
ЗАШТИТА
ПА:Функционисање установа примарне
здравствене заштите
Услуге јавног здравства
Текући трансфери осталим нивоима власти
Капитални трансфери осталим нивоима власти
Извори финансирања за функцију 740:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Функција 740:
ПА:Функционисање установа примарне
здравствене заштите
ПРОГРАМ УНАПРЕЂЕЊА БЕЗБЕДНОСТИ
САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА НА
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Друмски саобраћај
Капитални трансфери осталим нивоима власти
Извори финансирања за функцију 451:
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Функција 451:

27.03.2015.

4.662.000
21.158.000
1.300.000
24.520.000
25.820.000

1.500.000
1.500.000
1.500.000

Извори финансирања за Програмску активност
1801-0001:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за Програмску активност 1801-0001:

1.300.000
26.020.000
27.320.000

01
13

Извори финансирања за Програм 12:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за Програм 12:

1.300.000
26.020.000
27.320.000

01
13

Извори финансирања за Главу 13:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за Главу 13:

1.300.000
26.020.000
27.320.000

01
13

Извори финансирања за раздео 4:
01
03
04
07
13
15

Приходи из буџета
Социјални доприноси
Сопствени приходи буџетских корисника
Донације од осталих нивоа власти
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Неутрошена средства донација из претходних година
Свега за раздео 4:
Извори финансирања за Разделе 1,2,3 и 4 :

2.142.329.151
1.720.000
87.229.994
22.298.900
1.863.146.238
931.740
4.117.656.023

27.03.2015.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
01
03
04
05
07
13
15

„
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Приходи из буџета
Социјални доприноси
Сопствени приходи буџетских корисника
Донације од иностраних земаља
Донације од осталих нивоа власти
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Неутрошена средства донација из претходних година
Свега за Разделе 1,2,3 и 4:

2.253.182.447
1.720.000
87.229.994
1.051.308
22.298.900
1.865.543.303
1.767.102
4.232.793.054

Члан 12.
У члану 13. став 2. број:“330“ замењује се бројем:“327„.
Члан 13.
У члану 25. став 4. у алинеји 3. речи: “од 5%” замењују се речима: “до 10%”.
Члан 14.

Члан 27. мења се и гласи:

„Члан 27.
„Програмски буџет реализоваће се по буџетским програмима, програмским активностима и
пројектима:
Програм/
Програмска
активност/
Пројекат

1. Локални развој
и просторно
планирање

Израда планске
и урбанистичкотехничке
документације

Уређивање
грађевинског
земљишта

Шифра

Циљ

Индикатор

Вредност у
базној години
(2014)

1101

1.Плански и
урбанистички
развој локалне
заједнице

1.Повећање покривености
територије планском
документацијом

145.034.635

0001

1.НАПОМЕНА: поља
вредности индикатора
исхода и извора
верификације за сваки
1.Израда планске индикатор нису попуњена
и урбанистичко- јер ЈП “Дирекција
техничке
за изградњу града
документације Пожаревца” и надлежне
стручне службе Градске
управе града Пожаревца
нису доставиле потребне
податке

0

0002

1.Опремање
локација / зона
јавне намене

1.Проценат реализације
годишњег програма
уређења грађевинског
земљишта

145.034.635

Циљана
вредност
2015

Циљана
вредност
2016

Циљана
вредност
2017

284.843.808 147.822.889 148.650.518

165.029.709

0

Сопствени
и други
приходи

Средства из
буџета

0

119.814.099 147.822.889 148.650.518

Укупна
средства

396.543.306 184.773.909

581.317.215

0 165.029.709

165.029.709

396.543.306

19.744.200

416.287.506
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2. Комунална
делатност

Водоснабдевање

0601

0001

1.Максимална
могућа
покривеност
корисника и
територије
услугама
комуналне
делатности

1.Максимална
могућа
покривеност
корисника и
територије
услугама
водоснабдевања

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
1.Степен покривености
територије услугама
комуналне делатности
(број насеља у којима се
нуди макар једна од услуга
комуналне делатности
у односу на укупан број
насеља у граду / општини)

27.03.2015.

284.096.170 1.385.076.919 271.169.501 281.954.271 1.115.246.865 822.953.826 1.938.200.691

1.НАПОМЕНА: поља
вредности индикатора
исхода и извора
верификације за сваки
индикатор нису попуњена
јер ЈП “Дирекција
за изградњу града
Пожаревца” и надлежне
стручне службе Градске
управе града Пожаревца
нису доставиле потребне
податке

0

126.403.565

0

0

0 126.403.565

126.403.565

30.608.130

444.698.726

23.326.098

24.259.133

370.856.975

121.426.982

492.283.957

3.300.000

46.300.000

9.540.000

10.289.600

29.129.600

37.000.000

66.129.600

1.Дужина атмосферске
(кишне) канализационе
мреже

Управљање
отпадним водама

0002

1.Максимална
могућа
покривеност
корисника и
територије
услугама
уклањања
отпадних вода

1.НАПОМЕНА: поља
вредности индикатора
исхода и извора
верификације за сваки
индикатор нису попуњена
јер ЈП “Дирекција
за изградњу града
Пожаревца” и надлежне
стручне службе Градске
управе града Пожаревца
нису доставиле потребне
податке
1.Број локалних
несанитарних депонија и
сметлишта

Одржавање
депонија

0003

1.НАПОМЕНА: поља
вредности индикатора
1.Адекватан
исхода и извора
квалитет
верификације за сваки
пружених услуга
индикатор нису попуњена
уклањања
јер ЈП “Дирекција
чврстог отпада
за изградњу града
Пожаревца” и надлежне
стручне службе Градске
управе града Пожаревца
нису доставиле потребне
податке

27.03.2015.

Даљинско грејање

Паркинг сервис

Уређивање,
одржавање и
коришћење пијаца

Јавна хигијена

Уређење и
одржавање
зеленила

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

0004

1.Оптимална
покривеност
корисника и
територије
услугама
даљинског
грејања и развој
дистрибутивног
система

0006

1.Оптимална
покривеност
корисника и
територије
услугама паркинг
сервиса

0007

1.Оптимална
покривеност
корисника и
територије
услугама
уређивања,
одржавања и
коришћења
пијаца

0008

0009

1.Максимална
могућа
покривеност
насеља и
територије
услугама
одржавања
чистоће јавних
површина
1.Ефикасно и
рационално
спровођење
одржавања
јавних зелених
површина и
минималан
негативан утицај
на животну
средину

1.Степен покривености
корисника услугом
даљинског грејања (број
услужених домаћинстава
у односу на укупни број
домаћинстава у граду/
општини)

1.Број паркинг места у
којима постоји зонско
паркирање (са плаћањем
и одређеним периодом
паркирања у току дана)
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0

463.623.937

0

0

0 463.623.937

463.623.937

60.120.000

65.547.590

65.150.800

67.756.830

195.552.630

2.902.590

198.455.220

0

1.000.000

0

0

0

1.000.000

1.000.000

47.095.200

49.073.198

51.036.126

53.077.571

153.186.896

0

153.186.896

36.119.240

36.715.156

32.851.236

34.159.285

98.604.017

5.121.660

103.725.677

1.Укупан број пијаца у
граду/општини

1.Степен покривености
територије услугама
одржавања чистоће јавнопрометних површина
(број улица које се чисте
у односу на укупан број
улица у граду/општини)

1.Степен извршења
годишњег прогрома
уређења и одржавања
јавних зелених површина

Страна 74 - Број 3

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

1.Оптимална
покривеност
насеља и
територије
услугама јавне
расвете

27.03.2015.

1.Укупан број стубова

2.Адекватан
1.Укупан број замена
квалитет
светиљки након пуцања
пружених услуга лампи (на годишњој бази)
јавне расвете
Јавна расвета

0010

3.Ефикасно и
рационално
спровођење
одржавања
чистоће јавнопрометних
површина и
минималан
негативан утицај
на животну
средину

58.527.500

68.589.537

63.425.081

65.962.084

190.372.821

7.603.882

197.976.703

24.000.000

25.254.000

25.840.160

26.449.766

77.543.926

0

77.543.926

23.699.100

57.244.210

0

0

0

57.244.210

57.244.210

627.000

627.000

0

0

0

627.000

627.000

1.Удео енергетски
ефикасних сијалица у
укупном броју сијалица
јавног осветљења

1.Број и капацитет
прихватилишта и азила за
напуштене псе о мачке

Остале комуналне
услуге

Пројекат:
“Санација
депоније
комуналног отпада
Јеремино поље”

Пројекат:
“Санација и
рекултивација
депоније Градске
утрине”

0014

П1

П2

1.Обезбеђивање 2.Висина накнаде штете
услова за
за уједе паса и мачака
задовољење
луталица
других
комуналних
потреба грађања
3.Третиране површине
за сузбијање глодара и
инсеката
1.Повећање капацитета
депоније за одлагање
1.Испуњење
обавеза у складу комуналног отпада
(одложени отпад у м3)
са Законом о
управљању
отпадом и
обавеза из
закљученог
уговора

1.Озелењавање
депоније
1.Број засађених садница
“Градске утрине” предвиђеним пројектом
у Пожаревцу

27.03.2015.

3. Локални
економски развој

Подстицаји
за развој
предузетништва

Одржавање
економске
инфраструктуре

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

1501

1.Отварање
нових предузећа
и предузетничких 1.Број предузетника /
радњи на
предузетница
територији града/
општине

Број 3 - Страна 75

500.000

18.500.000

0

0

500.000

18.000.000

18.500.000

500.000

6.500.000

0

0

500.000

6.000.000

6.500.000

0

12.000.000

0

0

0

12.000.000

12.000.000

1.Број евидентираних
2.Повећање
незапослених лица
запослености на
на евиденцији НСЗ
територији града
(разврстаних по полу)

0003

0004

1.Успостављање
механизма
подстицаја
ради оснивања
нових предузећа
на територији
града/општине
уз учешће
подстицаја
локалне
самоуправе
(давање
земљишта на
коришћење
под посебних
условима,
коришћење
локалне
инфраструктуре
под посебних
условима,
ослобађање
од појединих
локалних
такси, помоћ
при припреми
и писању
пројеката малим
предузећима
ради добијања
подстицаја итд.)

1.Број новооснованих
предузетничких радњи
(разврстаних по полу) и
предузећа на територији
града/општине уз учешће
подстицаја локалне
самоуправе.

1.НАПОМЕНА:
поље циљ није
попуњен јер ЈП
“Дирекција за
изградњу града
Пожаревца”
и надлежне
стручне службе
Градске управе
града Пожаревца
нису доставиле
потребне податке

1.НАПОМЕНА: поља
вредности индикатора
исхода и извора
верификације за сваки
индикатор нису попуњена
јер ЈП “Дирекција
за изградњу града
Пожаревца” и надлежне
стручне службе Градске
управе града Пожаревца
нису доставиле потребне
податке

Страна 76 - Број 3

4. Развој туризма

Управљање
развојем туризма

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

1502

1.Повећање
препознатљивости
туристичке понуде
града/општине
на циљаним
тржиштима

0001

1.Повећање
квалитета
туристичких
услуга које
се пружају на
територији града/
општине

1.Број сајмова на
којима је град/општина
учествовала/одштампаних
брошура

27.03.2015.

24.756.630

32.580.398

28.328.780

28.612.776

77.600.296

11.921.658

89.521.954

11.038.450

10.670.398

10.807.953

10.988.850

26.899.543

5.567.658

32.467.201

3.161.310

3.586.000

3.230.507

3.275.967

8.562.474

1.530.000

10.092.474

9.724.860

10.165.000

9.794.834

9.833.308

29.288.142

505.000

29.793.142

832.010

825.000

832.010

832.010

1.964.020

525.000

2.489.020

1.Број регистрованих
кревета
2.Број регистрованих
кревета у хотелским
објектима

1.Број догађаја који
промовишу туристичку
понуду града/општине у
земљи на којима учествује
ТО града/општине

Туристичка
промоција

0002

Пројекат:
Љубичевске
коњичке игре

П1

Пројекат:
Ускршњи етно
фестивал

П2

1.Адекватна
промоција
туристичке
понуде
града/општине
на циљаним
тржиштима

2.Број догађаја који
промовишу туристичку
понуду у иностранству
на којима учествује ТО
града/општине
3.Постојање: маркетинг
плана, пропагандни
материјал на минимум
два страна језика,
календар манифестација,
туристичке карте општине,
број плаћених или
наручених туристичких
текстова
2.Повећање
1.Број посетилаца веб
информисаности сајта
о туристичкој
2.Укупан број чланова/
понуди града/
пратиоца на друштвеним
општине на
мрежама
Интернету и
друштвеним
медијима
1.Допринос
развоју
туристичко
спортске
1.Број такмичара
манифестације
кроз коњички
спорт
1.Очување
културног
1.Пријављени учесници
наслеђа и
традиције

27.03.2015.
Пројекат:
Пожаревачки
међународни
карневал
Пројекат: Набавка
и постављање
туристичке
сигнализације
за целокупну
територију
Пожаревца

5. Развој
пољопривреде

Унапређење
услова за
пољопривредну
делатност

Подстицаји
пољопривредној
производњи

6. Заштита
животне средине

Управљање
комуналним
отпадом

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

П3

1.Промоција
1.Број туриста из Србије и
града Пожаревца иностранства
у Србији и
региону

Број 3 - Страна 77

0

3.540.000

3.663.476

3.682.641

10.886.117

0

10.886.117

0

3.794.000

0

0

0

3.794.000

3.794.000

0101

1.Спровођење
усвојене
пољопривредне
политике и
1.Усвојени програми
политике
развоја пољопривреде и
руралног развоја руралног развоја
на подручју
локалне
самоуправе

61.459.942

79.868.538

73.435.648

73.435.648

80.280.950 146.458.884

226.739.834

0001

1.Стварање
услова за развој
и унапређење
пољопривредне
производње на
територији ЛС

1.Проценат буџетских
средстава који се издваја
за програме развоја
пољопривреде (Аграрни
фонд ако постоји) у
односу на укупан буџет
града/општине

5.514.769

18.023.183

17.490.475

17.490.475

34.980.950

18.023.183

53.004.133

0002

1.Степен реализације
одобреног програма
1.Изградња
локалних подстицаја
одрживог,
2.Број регистрованих
ефикасаног и
пољопривредних
конкурентаног
газдинстава која су која
пољопривредног
су користила право на
сектора
локалне подстицаје
(разврстаних по полу)

55.945.173

61.845.355

55.945.173

55.945.173

45.300.000 128.435.701

173.735.701

0401

1.Проценат буџета
1.Унапређење
намењен заштити животне
квалитета
средине у односу на
животне средине
укупан буџет

8.750.000

20.539.000

8.112.000

8.436.480

24.348.480

12.739.000

37.087.480

0002

1.Испуњење
обавеза у складу
са законима у
домену постојања
стратешких и
оперативних
планова као и
мера забране
и ограничења
утицаја на
животну средину

0

8.000.000

0

0

0

8.000.000

8.000.000

П4

1.Унапређење
1.Повећан број туриста
туристичке
понуде и повећан
2.Повећан број
број туриста
туристичких садржаја

1.Закључен
споразум/уговор о
локацији за изградњу
и рад постројења за
складиштење, третман
или одлагање отпада на
својој територији или
територији регије у складу
са регионалним планом
управљања отпадом.

Страна 78 - Број 3

Праћење квалитета
елемената животне
средине

0003

Заштита
природних
вредности и
унапређење
подручја са
природним
својствима

0004

7. Путна
инфраструктура

0701

Одржавање путева

0002

8. Предшколско
васпитање

Функционисање
предшколских
установа

2001

0001

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

1.Спровођење
редовних мерења
на територији
града/општине
и испуњење
обавеза у складу
са законима
у домену
извештавања
према Агенцији и
држави
1.Испуњење
обавеза у складу
са законима у
домену постојања
стратешких и
оперативних
планова као и
мера забране
и ограничења
утицаја на
животну средину
1.Повећање
безбедности
учесника у
саобраћају и
смањење броја
саобраћајних
незгода
1.Одржавање
квалитета путне
мреже кроз
реконструкцију
и редовно
одржавање
асфалтног
покривача

1.Правичан
обухват
предшколским
васпитањем и
образовањем

1.Број спроведених
редовних мерења
квалитета елемената
животне средине (ваздуха,
воде, земљишта)

27.03.2015.

8.750.000

9.039.000

8.112.000

8.436.480

24.348.480

1.239.000

25.587.480

0

3.500.000

0

0

0

3.500.000

3.500.000

1.Број саобраћајних
незгода/инцидената

94.746.446

348.924.877

81.012.212

84.172.697

238.108.190 276.001.596

514.109.786

1.Број километара
санираних и/или
реконструисаних путева

94.746.446

348.924.877

81.012.212

84.172.697

238.108.190 276.001.596

514.109.786

307.904.296

331.867.897 321.721.678 329.646.612

697.138.829 286.097.358

983.236.187

307.904.296

331.867.897 321.721.678 329.646.612

697.138.829 286.097.358

983.236.187

1.Број донетих планова
и програма управљања
природним ресурсима и
добрима

1.Број деце који је уписан
у предшколске установе у
односу наукупан број деце
у граду/општини (јаслена
група, предшколска група
и ППП)

2.Укупан број деце на
листи чекања
1.Број објеката
предшколскх установа
1.Обезбеђени
2.Просечан број
прописани
деце у групи (јасле,
технички услови предшколски,ппп)
за васпитнообразовни рад са 3.Просечан број деце
децом
по васпитачици (јасле,
предшколски, припремни
предшколски програм)

27.03.2015.

9. Основно
образовање

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

2002

1.Потпуни
обухват
основним
образовањем и
васпитањем

1.Обезбеђени
прописани
услови за
васпитнообразовни
рад са децом
у основним
школама
Функционисање
основних школа

10. Средње
образовање

Функционисање
средњих школа

0001

2003

0001

2.Унапређење
квалитета
образовања и
васпитања услова
у основним
школама
3.Ефикасно
основно
образовање и
рационална
употреба
средстава

1.Број деце која су
обухваћена основним
образовањем (разложен по
разредима и полу)
2.Број ученика који су
уписали први разред у
односу на број деце који је
завршио четврти, тј. осми
разред
1.Број школских објеката/
број школа
2.Број запослених/број
ученика

2.Ефикасно
средње
образовање и
васпитање и
рационална
употреба
средстава

117.294.329

133.946.600 127.642.210 130.809.803

378.876.513

13.522.100

392.398.613

117.294.329

133.946.600 127.642.210 130.809.803

378.876.513

13.522.100

392.398.613

3.Ниво техничке
опремљености школа
(број функционалних
компјутера са интернетом)
1.Број талентоване деце
подржане од стране
града/општине у односу
на укупан број деце у
школама

1.Износ буџетских
средстава која се издвајају
за превоз школске деце

1.Број деце која су
обухваћена средњим
образовањем (разложен по
1.Обезбеђен
разредима
и полу)
потребан обухват
средњошколског
образовања
2.Број ученика који су
уписали први разред у
односу на број деце који је
завршио четврти разред
1.Обезбеђени
прописани
услови за
васпитнообразовни рад
у средњим
школама и
безбедно
одвијање наставе
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77.343.777

99.387.560

77.420.323

80.588.233

232.685.116

24.711.000

257.396.116

77.343.777

99.387.560

77.420.323

80.588.233

232.685.116

24.711.000

257.396.116

1.Број школских објеката/
број школа
2.Број запослених/број
ученика
3.Ниво техничке
опремљености школа
(број функционалних
компјутера са интернетом)

1.Износ буџетских
средстава која се издвајају
за превоз школске деце

Страна 80 - Број 3

11. Социјална и
дечја заштита

Социјалне помоћи

Подршка социохуманитарним
организацијама

Саветодавнотерапијске и
социјалноедукативне услуге

0901

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

1.Развој услуга
социјалне
заштите које су у
мандату локалне
самоуправе
којима се
доприноси
унапређењу
положаја грађана
који припадају
угроженим
групама

1.Укупан број корисника
ванинституционалних
услуга социјалне заштите

2.Висина /% буџетских
издвајања за услуге
социјалне заштите у
надлежности локалне
самоуправе
1.Број грађана/ки
корисника мера
2.Унапређење
положаја грађана материјалне подршке
који припадају обезбеђених средствимa
локалног буџета
угроженим
групама
2. % (или номинални
обезбеђивањем износ) буџетских
мера материјалне издвајања за мере
подршке
материјалне подршке
грађанима

0001

1.Унапређење
заштите
сиромашних

0003

1.Подстицање
развоја
разноврсних
социјалних
услуга у
заједници и
укључивање у
сферу пружања
услуга што више
различитих
социјалних
актера

0004

1.Подршка
развоју мреже
ванинституционалне
услуге социјалне
заштите предвиђене
Одлуком о
социјалној
заштити и Закону о
социјалној заштити

27.03.2015.

1.Проценат грађана који
добијају новчане накнаде
и помоћ у натури у складу
са Одлуком о социјалној
заштити у односу на
укупан број грађана
2.Висина буџетских
издвајања за мере
матријалне подршке
3.Број грађана - корисника
субвенција нпр.
комуналних услуга, услуга
превоза

1.Број удружења
/ хуманитарних
организација које добијају
средства из буџета ЛС

1.Износ буџетских
издвајања за дневне услуге
у заједници у односу на
укупан износ буџетских
издвајања за социјалну
заштиту из локалног
буџета
2.Број корисника дневних
услуга у заједници

87.833.250

97.663.205

95.678.605

97.800.890

286.390.085

4.752.615

291.142.700

26.447.585

27.777.879

28.678.985

29.597.960

86.054.824

0

86.054.824

8.693.000

13.357.615

8.100.000

8.100.000

25.790.000

3.767.615

29.557.615

22.600.315

24.039.711

24.847.780

25.317.930

73.220.421

985.000

74.205.421

27.03.2015.

Активности
Црвеног крста

Дечија заштита

12. Примарна
здравствена
заштита

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

0005

0006

1801

1.Социјално
деловање
- олакшавање
људске патње
пружањем
неопходне
ургентне помоћи
лицима у невољи,
развијањем
солидарности
међу људима,
организовањем
различитих
облика помоћи

Број 3 - Страна 81

1.Број корисника народне
кухиње

2.Број подељених оброка
у народној кухињи на
месечном нивоу

1.Удео деце која примају
дечији додатак у односу
1.Обезбеђивање на укупан број деце у
граду/општини
материјалне
подршке за децу 2.Висина буџетских
и породицу
издвајања за мере
материјалне подршке деци
и породици
1.Унапређење
доступности и
правичности
примарне
здравствене
заштите

1.Очекивано трајање
живота становника града/
општине

2.Унапређење
безбедности
и квалитета
здравствене
заштите

2.Број решених притужби
заштитнику пацијентових
права

11.892.350

14.688.000

16.251.840

16.985.000

47.924.840

0

47.924.840

18.200.000

17.800.000

17.800.000

17.800.000

53.400.000

0

53.400.000

14.400.000

34.320.000

11.458.700

11.458.700

24.217.400

33.020.000

57.237.400

14.400.000

34.320.000

11.458.700

11.458.700

24.217.400

33.020.000

57.237.400

1.Проценат буџета који
се издваја за изградњу,
инвестиционо и текуће
одржавање просторија
у установама примарне
здравствене заштите

Функционисање
установа примарне
здравствене
заштите

0001

1.Унапређење
ефикасности
примарне
здравствене
заштите

2.Проценат буџета који
се издваја за набавку,
инвестиционо и текуће
одржавање медицинске,
немедицинске опреме
и превозних средстава
као и опреме у области
интегрисаног здравственог
информационог система
3.Проценат буџета који
се издвваја за бољу
кадровску обезбеђеност
у установама примарне
здравствене заштите

Страна 82 - Број 3

13. Развој културе

1201

Функционисање
локалних установа
културе

0001

Подстицаји
културном и
уметничком
стваралаштву

0002

Пројекат: Глумачке
свечаности”Дани
Миливоја
Живановића”
Пројекат:
Одржавање
концерта, мјузикла
и представа

Пројекат:
Одржавање
књижевних вечери
и трибина

Пројекат: Едиција
и часопис
“Браничево” и
књижевни живот
Центра за културу

Пројекат: ГАНИП
- градски ансамбл
народних игара
и песама Центра
за културу
Пожаревац

П1

П2

П3

П4

П5

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

1.Подстицање
развоја културе
кроз јачање
капацитета
културне
инфраструктуре

1.Број и врста установа
културе (поливалента,
библиотеке, музеји,
галерије, архиви, заводи
за заштиту споменика и
друго)
2.Укупно издвајање за
културу у оквиру локалног
буџета
1.Проценат учешћа
трошкова зарада у буџету
установа културе

1.Подстицање
развоја културе
кроз јачање
2.Проценат учешћа
капацитета
издвајања за културне
установа културе програме у буџету
установа културе
1.Укупан број посетилаца
1.Повећање
на свим културним
интересовања
грађана за развој догађајима који су
одржани
културе
1.Промовисање
града Пожаревца
као позоришног и
културног центра
у нашој земљи
1.Доступност
врхунских
сценских
поставки
грађанима
Пожаревца
1.Развијање
књижевног
живота у
граду кроз
приближавање
књиге читаоцима
и промоција
књижевних дела
1.Подизање
општег
књижевног и
културног нивоа
и промовисање
књижевних
вредности
завичајних
стваралаца
1.Анимирање
деце за бављење
фолклором
и очувањем
народне
традиције

1.Посећеност која се
огледа кроз број продатих
улазница
1.Број продатих улазница
велике сале (540 места) и
мале сале (173места)

27.03.2015.

170.407.926

202.945.216 155.919.616 161.032.003

401.918.773 117.978.062

519.896.835

147.538.861

177.811.026 134.101.552 138.198.539

343.990.178 106.120.939

450.111.117

5.100.000

6.651.000

5.100.000

5.100.000

15.300.000

1.551.000

16.851.000

3.809.518

3.990.644

3.749.518

3.749.518

11.068.554

421.126

11.489.680

2.897.337

2.381.337

2.381.337

2.381.337

6.742.011

402.000

7.144.011

279.945

254.945

254.945

254.945

764.835

0

764.835

770.000

620.000

620.000

620.000

1.830.000

30.000

1.860.000

1.324.045

1.456.045

900.045

900.045

2.050.135

1.206.000

3.256.135

1.Број одржаних
књижевних вечери,
трибина и састанака

1.Повећан обим трашње
наслова у издању ЦЗК

1.Повећан број полазника
у свим ансамблима
по узрастима, што ће
допринети повећаном
броју посетилаца по 1
концерту

27.03.2015.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Пројекат: Летњи
програм

П6

Пројекат:
РЕФРАКТРегионални
фестивал
алтернативне
културе

П7

Пројекат:
Организовање
и одржавање
првомајског
уранка

Пројекат:
Одржавање поп и
рок концерта

Пројекат:
Организовање
гитаријаде на
лагуни

Пројекат:
Фестивал
“Миливојев штап
и шешир” Сусрети варошких
позоришта Србије

Пројекат: Смотра
драмских аматера
Подунавља и
Поморавља
“Живка Матић”

Пројекат:
Дистрибутерско
филмска делатност

П8

П9

П10

1.Задовољавање 1.Број догађаја
културних
потреба
становништва
свих узраста у
летњем периоду
1.Број продатих карата по
програму
1.Промовисање
културног
наслеђа
1.Задовољавање
културних
потреба
становништва
за првомајске
празнике
1.Задовољавање
културних
потреба
становништва
и повећање
интересовања
свих узраста кроз
овај вид музике
1.Промоција
рок музике и
афирмација
младих рок група

П11

1.Промовисање
драмског
аматеризма
и позоришне
традиције
варошке Србије
и задовољавање
културних
потреба наших
гледалаца

П12

1.Промовисање
драмског
аматеризма
и позоришне
традиције
пожаревачког
краја

П13

Број 3 - Страна 83

669.000

689.000

689.000

689.000

1.617.000

450.000

2.067.000

150.000

30.000

30.000

30.000

90.000

0

90.000

255.500

180.500

180.500

180.500

541.500

0

541.500

600.000

230.000

230.000

230.000

690.000

0

690.000

350.000

600.000

600.000

600.000

1.800.000

0

1.800.000

380.000

275.000

275.000

275.000

0

825.000

825.000

240.000

240.000

240.000

240.000

0

720.000

720.000

0

523.999

523.999

523.999

0

1.571.997

1.571.997

1.Број посетилаца
манифестације

1.Број продатих улазница

1.Број посетилаца
манифестације

1.Број посетилаца
Манифестације

1.Број посетилаца
манифестације

1.Број представа домаћег,
европског
и ауторског
1.Повећање
филма
интересовања за
филм

Страна 84 - Број 3

Пројекат:
Штампање
књига, каталога,
монографије и
публикације

Пројекат:
Микрофилмовање
и дигитализовање
архивских
докумената
Пројекат:
Музеолошка
обрада и
дигитализација
етнолошке збирке
Пројекат:
Археолошка
истраживања
локалитета
Браничево у
Старом Костолцу
Пројекат:
Чишћење
римских терми
на локалитету
Маргум
Пројекат: Водич
кроз музеј, каталог

Пројекат:
Зборник радова
Виминацијум

Пројекат: Етно
култура Млаве

Пројекат:
Организовање
ликовних изложби

П14

П15

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

1.Очување
културне
баштине
објављивањем
архивских
докумената
чиме се даје
допринос развоју
културе у развоју
међуархивске
и међународне
сарадње
1.Микрофилмовање
и дигитализовање
архивских
докумената у циљу
трајне заштите
архивске грађе као
културног добра

П16

1.Трајна заштита
етнолошке збирке

П17

1.Tачно
лоцирање и
дефинисање
средњевековног
града

П18

1.Очување
локалитета од
пропадања

П19

П20

1.Доприноси
повећању
информисаности
о садржајима
културних
догађаја у музеју
1.Објављивање
радова из
музеологије
нашег краја а и
шире у стручном
часопису
Виминацијум

27.03.2015.

1.Број одштампаних књига
/ тираж
2.Број одштампаних
каталога / тираж
3.Број одштампаних
монографија / тираж

1.054.720

1.054.720

1.054.720

1.054.720

3.164.160

0

3.164.160

182.000

182.000

182.000

182.000

546.000

0

546.000

400.000

400.000

400.000

400.000

600.000

600.000

1.200.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

2.400.000

600.000

3.000.000

250.000

250.000

250.000

250.000

300.000

450.000

750.000

300.000

300.000

300.000

300.000

300.000

600.000

900.000

300.000

300.000

300.000

300.000

300.000

600.000

900.000

500.000

500.000

500.000

500.000

900.000

600.000

1.500.000

300.000

300.000

300.000

300.000

450.000

450.000

900.000

4.Број одштампаних
публикација / тираж
1.Број микрофилмских
снимака
2.Број дигиталних
снимака-скенова
1.Број дигитализованих
предмета

1.Број керамичких посуда
и предмета од стакла и
метала

1.Површина уклоњеног
растиња
(у метрима)
1.Број одштампаних
водича, каталога
(тираж)

1.Број одштампаних
зборника (тираж)

1.Број села за
истраживање

П21

1.Истраживање
у циљу
прикупљања
података

П22

1.Број уметника-излагача
1.Промовисање
културног
2.Број посетилаца
наслеђа кроз
ликовне изложбе

2.Број саговорника за
интервјуисање

27.03.2015.

Пројекат: Израда
нове поставке
етнолошке збирке:
Браничево у првој
половини XX века
Пројекат: Дани
„Слободана
Стојановића“

Пројекат:
Обележавање Дана
библиотеке
Пројекат:
Књижеве
вечери, трибине,
предавања,
семинари и
обележавање
Светског дана
књиге

Пројекат: Дечије
радионице

Пројекат:
Омогућавање
наступа Градског
женског хора
“Барили” у земљи

Пројекат:
Међународно
сликарско
Бијенале

14. Развој спорта
и омладине

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
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1.Број купљених витрина
и паноа
П23

П24

П25

П26

П27

1.Заштита
етнолошке збирке
1.Развој културе 1.Број посетилаца
града кроз
афирмацију
дела и личности
Слобода
Стојановића
1.Очување
1.Број посетилаца
традиције првог
читалишта у
Пожаревцу
1.Број гостију
(књижевника предавача,
1.Задовољење
едукатора)
културнообразовних
потреба грађана
1.Развој
1.Број одржаних
креативности и радионица
интересовање
за различите
области културе и
науке и развијање
културних
вредности
друштва
1.Број одржаних концерта

П28

1.Промоција
хорског
стваралаштва

П29

1.Афирмисање
сликарства
Милене
Павловић
Барилии
токова српског
и европског
сликарства

1301

1.Планско
подстицање и
креирање услова
1.Проценат буџета града/
за бављење
општине
намењен за спорт
спортом за
све грађане и
грађанке града/
општине

200.000

200.000

200.000

200.000

600.000

0

600.000

637.000

637.000

637.000

637.000

1.611.000

300.000

1.911.000

115.000

115.000

115.000

115.000

195.000

150.000

345.000

540.000

540.000

540.000

540.000

1.290.000

330.000

1.620.000

65.000

65.000

65.000

65.000

195.000

0

195.000

200.000

200.000

200.000

200.000

600.000

0

600.000

0

968.000

0

1.015.400

1.983.400

0

1.983.400

104.812.520

104.729.988

99.963.696 100.081.361

280.661.613

24.113.432

304.775.045

1.Број одштампаних
каталога
2.Број посетилаца
организованих изложби
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Подршка
локалним
спортским
организацијама,
удружењима и
савезима

Подршка
предшколском,
школском и
рекреативном
спорту и масовној
физичкој култури

15. Локална
самоуправа

0001

0002

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

1.Обезбеђивање
услова за рад
и унапређење
капацитета
спортских
организација
преко којих
се остварује
јавни интерес у
области спорта у
граду/општини

2.Обезбеђивање
услова за рад
и унапређење
капацитета
спортских
установа преко
којих се остварује
јавни интерес у
области спорта у
граду/општини
1.Максимална
могућа
доступност
постојећих
спортских
објеката
предшколском,
школском и
рекреативном
спорту и
масовној
физичкој култури

1.Број установа и
организација у области
спорта преко којих се
остварује јавни интерес у
области спорта
2.Број посебних и
годишњих програма
спортских организација
финансираних од стране
града/општине
3.Проценат буџета
намењен финансирању
спортских организација
1.Проценат буџета
намењен финансирању
спортских установа

1.Број објеката који је
доступан за коришћење
предшколском, школском
и рекреативном спорту и
масовној физичкој култури

27.03.2015.

98.812.520

98.729.988

93.963.696

94.081.361

262.661.613

24.113.432

286.775.045

6.000.000

6.000.000

6.000.000

6.000.000

18.000.000

0

18.000.000

2.Добра сарадња
са школским
установама
у циљу
организованог
1.Број годишњих и
бављења спортом
посебних програма
омладине
намењених развијању
школског спорта

0602

1.Одрживо
управно и
финансијско
функционисање
града/општине
у складу
надлежностима
и пословима
локалне
самоуправе

1.Однос броја запослених
у граду/општини и
законом утврђених
максимума броја
запослених

1.807.930.281 1.057.599.048 603.260.241 633.009.877 2.001.141.154 319.946.133 2.321.087.287

27.03.2015.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
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1.Број програма стручног
усавршавања који су
финансирани из буџета
града/општине

Функционисање
локалне
самоуправе и
градских општина

0001

Месне заједнице

0002

Управљање јавним
дугом

0003

Градско
правобранилаштво
града Пожаревца

1.Унапређење и
модернизација
рада управе
ЈЛС и градске
општине

2.Број службеника који
су похађали програме
стручног усавршавања
(који су финансирани из
буџета града/општине)
3.Проценат буџета који се
издваја за модернизацију
рада управе (за
прибављање рачунара и
друге опреме за потребе
унапређења рада управе,
набавку софтвера, итд.)
1.Проценат буџета града/
општине који се користи
за трошкове и планове
рада /програме месних
заједница

1.Обезбеђено
задовољавање
потреба и
интереса
локалног
становништва
2.Степен остварења
деловањем
финансијских планова
месних заједница
месних заједница
1.Учешће укупног износа
главница и камата које
доспевају у датој години
на сва неизмирена
дугорочна задужења за
1.Одржавање
финансирање капиталних
финансијске
инвестиционих расхода
стабилности
града/општине у односу на укупно
и финансирање остварене текуће приходе
буџета локалне власти у
капиталних
инвестиционих претходној години <15%.
расхода
2.Учешће обавеза по
дуговима у текућим
приходима (извор 01)
≤ 50%
1.Број предмета у раду
правобранилаштва

1.642.860.587

907.747.743 563.652.509 593.023.833 1.782.432.013 309.210.193 2.091.642.206

21.359.408

27.142.839

12.563.672

12.767.584

45.791.890

6.682.205

52.474.095

94.954.000

89.960.000

0

0

89.960.000

0

89.960.000

10.820.030

10.908.731

10.849.060

11.023.460

32.741.251

40.000

32.781.251

2.Број решених предмета
(позитивних и негативних
по града/општине )

0004

1.Заштита
имовинских
права и интереса 3.Број правних мишљења
града/општине која су дата органима
града/општине , стручним
службама и другим
правним лицима чија
имовинска и друга права
заступа

Страна 88 - Број 3

Информисање

0006

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

1.Постојање интернет
стране града/општине,
број посета интернет
1.Унапређење
стране и редовно
јавног
обезбеђивање
информисања од
информација на интернет
локалног значаја
страни

27.03.2015.

12.810.000

13.200.000

13.230.000

13.230.000

39.660.000

0

39.660.000

455.000

455.000

0

0

455.000

0

455.000

2.135.000

2.606.000

1.400.000

1.400.000

5.406.000

0

5.406.000

19.812.800

3.659.712

0

0

0

3.659.712

3.659.712

2.Број конференција
за штампу или других
информативних скупова

Канцеларија за
младе

Програми
националних
мањина

Пројекат:
”Управљање
имовином - корист
за све”

0007

0008

П1

1.Успостављени
институционални
услови у
граду/општини
за подршку
1.Број организованих
активном
активности и пројеката
укључивању
КЗМ
младих, подршку
различитим
друштвеним
активностима
младих и
креативном
испољавању
њихових потреба
1.Остваривање
права
националних
мањина у
локалној
заједници

1.Унапређење
локалног
економског
развоја и
подизање
конкурентност
7 локалних
самоуправа у
БраничевскоПодунавском
региону, кроз
успостављање
ефикасног
система
управљања
имовином

1.Број реализованих
пројеката националних
мањина
1.Број усаглашених
правних аката ЈЛС у
складу са Законом о јавној
својини

2.Број инсталираних
софтвера за управљање
имовином у јавној својини
3.Број унетих пописаних
јединица јавне својине у 7
партнерских општина
4.Број поднетих НЕП
образаца поднетих
републичкој Дирекцији за
имовину

27.03.2015.

Пројекат:”Брига
о старим лицимаузвраћање услуге”

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

П2

1.Успостављање
и унапређење
пружања
постојеће услуге
старијим лицима
(геронто-услуге)

1.Повећан број
акредитованих
и ангажованих
геронтодомаћица

Број 3 - Страна 89

1.188.456

354.023

0

0

0

354.023

354.023

857.000

872.000

872.000

872.000

2.616.000

0

2.616.000

678.000

693.000

693.000

693.000

2.079.000

0

2.079.000

6.235.657.570 2.296.989.573

8.532.647.143

2.Повећан број корисника
услуге
1.Број званица

Пројекат:Прослава
15. октобра - Дана
особођења Града

П3

1.Обележавање
15. октобра
- Дана
ослобођења
Пожаревца у
Првом и Другом
светском рату

2.Број страних амбасада
које присуствују
манифестацији
3.Број додељених повеља
поводом 15. октобра
4.Број додељених награда
поводом 15. октобра
1.Број гостију

Пројекат:Прослава
Градске славе
- Света Тројица

П4

1.Обележавање 2.Број додељених повеља
Градске славе поводом Градске славе
- Света Тројица
3.Број додељених награда
поводом Градске славе
УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ :

3.307.270.202

4.232.793.054 2.102.946.099 2.169.689.869

„
Члан 34. мења се и гласи:

Члан 12.

„ Члан 34.
Пренета неутрошена средства из претходних година са стањем на дан 31.12.2014. године, која се
налазе на консолидованом рачуну буџета града Пожаревца распоређују се на следећи начин:

Корисник

Намена
Пројекат “Управљање имовином -корист за све”

Градоначелник и Градско
веће

Пројекат “Брига о старим лицима - узвраћање услуге”
Остале донације, дотације и трансфери (за чланове
Градског већа)

Износ 2015-Ребаланс
1
2.608.404,00
354.023,00
230.000,00

УКУПНО ГРАДОНАЧЕЛНИК И ГРАДСКО ВЕЋЕ:

3.192.427,00

Градско правобранилаштво Јубиларне награде запослених
УКУПНО ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА
града Пожаревца
ПОЖАРЕЦА :
Превоз ученика у средњем образовању
Градска управа града
Превоз ученика у основном образовању
Пожаревца
Трошкови електричне енергије

40.000,00
40.000,00
2.400.000,00
9.600.000,00
2.800.000,00
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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Трошкови осигурања запослених
Трошкови осигурања зграда
Пројекат “Социо-рехабилитациони клуб за младе”
Сервис помоћи у кући за стара лица и особа са
инвалидитетом
Набавка службене одеће
Набавка намештаја
Обезбеђивање комуникационих канала између Одељења
ЛПА и УЦ са ИС ГУ града Пожаревца, изградња кабловске
инфраструктуре у згради Одељења комуналне полиције и
изградња кабловске инфраструктуре у згради ЛПА

11.000,00
65.000,00
300.000,00
340.000,00
406.320,00
1.149.720,00

6.750.000,00
0,00
1.306.800,00

Набавка штампача
Електронска опрема
Набавка опреме за угоститељство за дечји вртић у МЗ
“Чачалица”
Новчане казне и пенали по решењу судова

9.900.000,00
85.000.000,00

ЈКП”Комуналне службе” - Санација депоније комуналног
отпада Јеремино поље

57.244.210,00

ЈКП”Комуналне службе” - Санација и рекултивација
депоније Градске утрине

Градска управа града
Пожаревца

27.03.2015.

627.000,00

Средства Фонда солидарности

9.820.061,00

Пренета неутрошена средства-подрачун „Стамбени Фонд“
Meрење загађујућих материја у ваздуху
Мерење и анализа нивоа буке у Пожаревцу и Костолцу

5.991.794,00
984.000,00
255.000,00

Пројекат “Социјална инклузија и побољшање услова
становања Рома и Ромкиња у Србији”
Програм радова на заштити и уређењу пољопривредног
земљишта
Подрачун “Поплаве 2014. године”
Пренета неутрошена средства из ранијих година подрачунМесни самодопринос Пожаревац и Костолац
Услуге наплате заузећа јавне површине за паркирање возила
Пренета неутрошена средства на подрачуну “Средства по
члану 236. ЗКП”
Подрачун “Помоћ инвалида у административним
пословима”
Подрачун “Средства за материјалну помоћ избеглицама”
Накнада за одводњавање (2011, 2013, 2014)
Преузета обавеза по Уговору бр. 404-365/10-03 из 2010.
године са Архитектонским факултетом, за израду ПГР
Костолац
Преузета обавеза по Уговору бр. 404-364/10-03 из 2010.
године са Архитектонским факултетом, за усклађивање
ГУП Пожаревац са изменама закона
Подстицаји за равој предузетништва “Мере активне
политике запошљавања-Локални акциони план
запошљавања града Пожаревца за 2015. годину”
Превоз ученика у средњем образовању
Израда анализе за промену правне форме и статуса
ЈП”Љубичево”

36.000,00
18.023.183,00
2.948.078,00
634.479,00
2.902.590,00
3.767.615,00
2.015,00
18.795,00
75.474.324,00
1.548.160,00

387.040,00

6.000.000,00
4.000.000,00
1.500.000,00

27.03.2015.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Израда плана “Процена угрожености територије града
Пожаревца и планови заштите и спасавања”
ЈП”Љубичево”
-судске пресуде-6.000.000,00
-jeсења сетва-5.500.000,00
Јубиларне награде запослених
Стручно усавршавање запослених
Локални акциони план за особе са инвалидитетом града
Пожаревца за период 2015.-2020. годинe
Адаптација шалтер сале зграде ЛПА-основни радови по
уговору
Одржавање електронског уређаја у ЛПА
ЈРДП”Радио Пожаревац”-зарада за месец децембар 2014.
године и накнада за рад за време државног празника у
априлу 2015. године
Дотације за спорт

Градска управа града
Пожаревца
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1.100.000,00

11.500.000,00
412.000,00
100.000,00
200.000,00
280.300,00
80.000,00

Новчане казне и пенали по решењу судова
Успостављање интерне контроле и ревизије

1.127.000,00
5.000.000,00
1.993.631,00
470.000,00

Израда студије утицаја експлоатације шљунка на ниво
подземних вода на изворишту “Кључ”

3.500.000,00

Опрема за ванредне ситуације:
-основни комплет 1 (одећа, обућа-20 комплета)-672.000,00
-основни комплет 2(одећа обућа-170 комплета)-1.407.600,00

2.079.600,00

Опрема за ванредне ситуације:
-рибарски комбинезон -10 комада -72.000,00
-наочаре за снежне наносе - 10 комада-31.200,00
-мокро ронилачко одело-5 комада-195.000,00
-суво ронилачко одело-5 комада-780.000,00

1.078.200,00

Опрема за ванредне ситуације:
-лопате (100 ком)-60.000,00
Опрема за ванредне ситуације:
-напртњаче-20 комада-192.000,00
-опрема (батеријске лампе-15 комада, мегафони-3 комада)90.000,00
-вреће за песак (10.000 ком)-240.000,00
Покриће трошкова камата по студентским кредитима
узетих код пословних банака
“Локални акциони план за родну равноправност и
унапређење положаја жена града Пожаревца 2015-2017.
година”

60.000,00

522.000,00
500.000,00
145.000,00

ЈКП”Комуналне службе” - израда пројекта наткривања
градске пијаце “Круг” у Пожаревцу

1.000.000,00

Прибављање непокретности у јавну својину-земљишта у
Костолцу за проширење гробља

5.460.000,00

Прибављање непокретности у јавну својину-земљишта за
проширење гробља у селу Острово
Мреже - увођење бежичног интернета у Градској управи

720.000,00
120.000,00

Уређење терена око објекта дечјег вртића у МЗ “Чачалица”додатни ненаплаћени радови

374.000,00
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Набавка уређаја за електронско обезбеђење за ЛПА

100.000,00
780.000,00

Опрема за анредне ситуације-чамац за спасавање
Опрема за анредне ситуације-опрема за спасавање из
дубине
Опрема за анредне ситуације-пента за чамац
Опрема за анредне ситуације-приколица за чамац
Репарација постојеће улазне капије у клизну капију у
пасажу МУП-а у дворишту зграде Старог начелства
Лимарски радови на цркви Светог Николе у Улици Војске
Југославије
Фасадерски радови на цркви Светог Николе у Улици Војске
Југославије
Учешће у суфинансирању израде Главног пројекта
регионалне депоније
Градска управа града
Пожаревца

Израда пројекта изведеног стања за Градски стадион
Земљиште - за реализацију пројекта “ Социјално становање
у заштићеним условима”
1 - ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕПРЕУЗЕТЕ ОБАВЕЗЕ ПО ПРОГРАМИМА ИЗ
РАНИЈИХ ГОДИНА:
1 - ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ЗА
2015. ГОДИНУ-:
ПРОГРАМ УНАПРЕЂЕЊЕ УСЛОВА ЖИВОТА НА
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА -Учешће у
суфинансирању пројеката који се делом финансирају из
буџета града, а делом из других извора
БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ПОДСТИЦАЈЕ У
ПОЉОПРИВРЕДИ И РУРАЛНИ РАЗВОЈ ГРАДА
ПОЖАРЕВЦА-Преузете обавезе-Програм Aграрног
фонда за 2014. годину
УКУПНО ГРАДСКА УПРАВА:
1 - ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕПРЕУЗЕТЕ ОБАВЕЗЕ ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА:
1 - ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ЗА
2015. ГОДИНУ:
УКУПНО - ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ

ЈП “Дирекција за изградњу
града Пожаревца”

2 - ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ЗА
ФИНАНСИРАЊЕ УНАПРЕЂЕЊА БЕЗБЕДНОСТИ
САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА НА ТЕРИТОРИЈИ
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
УКУПНО - ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ УНАПРЕЂЕЊА БЕЗБЕДНОСТИ
САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА НА ТЕРИТОРИЈИ
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
3 - ФОНД ЗА РАЗВОЈ
УКУПНО - ФОНД ЗА РАЗВОЈ
4 - ПРОГРАМ УНАПРЕЂЕЊЕ УСЛОВА ЖИВОТА
НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА-ПРЕУЗЕТЕ
ОБАВЕЗЕ ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА:
4 - ПРОГРАМ УНАПРЕЂЕЊЕ УСЛОВА ЖИВОТА
НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА ЗА 2015.
ГОДИНУ

390.000,00
780.000,00
156.000,00
200.000,00
846.000,00
705.000,00
8.000.000,00
476.000,00
2.040.000,00
181.315.214,00
366.511.935,00

23.615.307,00

44.545.355,00
980.475.726,00
57.454.777,00
137.854.612,00
195.309.389,00

11.566.926,00

11.566.926,00
3.192.472,00
3.192.472,00
75.237.425,00
235.625.220,00
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УКУПНО - ПРОГРАМ УНАПРЕЂЕЊЕ УСЛОВА
ЖИВОТА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
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310.862.645,00

5 - ПРОГРАМ ПОШУМЉАВАЊА
Инвестиције по Програму пошумљавања
УКУПНО - ПРОГРАМ ПОШУМЉАВАЊА
6 - ПРЕНЕТЕ ОБАВЕЗЕ ИЗ ПРОГРАМА ЈП
ДИРЕКЦИЈЕ
Еколошки дом - прикључак на ЕД
Легализација изведених бунара - Бубушинац-Маљуревац,
Пругово,Баре и Касидол Лучица Берање Братинац)
Индустријска зона- изградња водоводне мреже
Милоша Обилића - изградња фекалне канализације (крак
изнад трафо станице ка Тулби)
Милоша Обилића - изградња фекалне канализације (крак
изнад трафо станице ка Табани)
Војске Југославије - завршетак фекалне канализације
Црпне станице 5, 6 и 7 - прикључак на ЕД
Јавна расвета - нови прикључци јaвне расвете у
Индустријској зони, Црвеном крсту и Маљуревцу
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Кличевац - инвестиционо одржавање објекта са
просторијама МЗ
Маљуревац - реконструкција крова на Дому културе
Индустријска зона - геодетске подлоге - ажурирање
П.Ј. Штурма - елаборат за геотехничке истражне радове
на санацији улице
Елаборат за извођење путне расвете раскрсница: БратинацБерање-Стари Костолац-Дрмно-Дубравица
Израда ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
План детаљне регулације “Железничка станица”
Дубравица - пројекат реконструкције Дома културе
Главни пројекат санације, адаптације и ревитализације
здања “Старо начелство”
Булевар - Израда пројекта за санирање подрума у згради
месне заједнице
Косте Абрашевића - пројекат асфалтирања улице
Косте Абрашевића - пројекат реконструкције водоводне
мреже
Забела - пројекат секундарне фекалне канализације
ПП одреда од Мадоне до улива код аутобуске станице пројекат за слив кишне канализације
Пројекат затвореног базена
Варошко брдо - пројекат кишне канализације за слив до
улива код аутобуске станице
Љубичево - пројекат секундарне канализационе мреже
Кличевац -израда пројекта санације асфалтираних улица са
каналима за одвод атмосферских вода
Дрмно -израда пројекта пренамене два школска стана у
преостор за предшколско васпитање у дворишту ОШ
Брежанска - пројекат инвестиционог одржавања асфалтом

5.121.660,00
5.121.660,00

350.000,00
1.201.624,00
1.645.060,00
995.037,00
2.495.037,00
1.150.000,00
138.007,00
386.503,00
150.000,00
1.310.534,00
223.680,00
382.800,00
300.000,00
10.800.000,00
244.615,00
158.700,00
649.200,00
120.000,00
120.000,00
150.000,00
250.000,00
1.000.000,00
10.000.000,00
1.000.000,00
450.000,00
223.200,00
150.000,00
200.000,00
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Лучица - пројекат секундарне канализационе мреже
Индустријска зона - измена и допуна Главног пројекта
изградње путне мреже I и II фаза
Пројекат секундарне водоводне мреже за улицу између
Бубушинца и Маљуревца
Ратарска, Моравска и део Партизанске - пројекат пројекта
путне расвете
Моравска од пруге до сточне пијаце - пројекат фекалне
канализације
Љубичево - пројекат фекалне канализације за изградњу у 2
фазе
Маљуревац - пројекат моста преко реке Млаве
Маљуревац - Трошкови сагласности за пројекат моста
Љубичево - пројекат проширења водоводне мреже
Книћанинова улица - пројекат реконструкције водоводне
мреже
Касидол - пројекат водоводне мреже
Милешевска са припадајућим сокацима - иновирање
пројекта фекалне канализације
Пастерова улица - пројекат секундарне водоводне мреже
Колубарска - пројекат реконструкције кишне канализације
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Невесињска и Маркова - пројекат кишне канализације
Ђуре Ђаковића - пројекат фекалне канализације од
“Топлице” до улива у Железничку
Слободарска - пројекат реконструкције водоводне мреже
Цара Душана - пројекат секундарне фекалне канализације
за слив улице Цара Душана
Војске Југославије - пројекат фекалне канализације дела
улице
Пећка улица слив са десне стране - пројекат секундарне
фекалне канализационе мреже
Пожаревачки партизански одред - иновирање пројекта
фекалне канализације од од ул.Црногорске до Шесте
Ново гробље у Пожаревцу - пројекат доградње водоводне
мреже
МЗ Радна мала - пројекат једностраних трибина на терену
малих спортова
Ослободиоци Пожаревца - пројекат фекалне канализације у
делу улице са станицом за препумпавање
Кружни ток Чеде Васовића, Косте Абрашевића и
Индустријске - пројекат расвете
Црпна станица код истражног затвора - пројекат
ISO систем менаџмента квалитетом
Сертификација ISO стандарда
Набавка пољопривредног земљишта на локацији
Живинарска фарма
Експропријација земљишта на траси саобраћајница у
Индустијској зони - северни блок
Израдња потпорног зида у Старом Костолцу
Зимско одржавање путева
Јубиларне награде
Електрична енергија у пословним просторијама

27.03.2015.
750.000,00
168.000,00
150.000,00
250.000,00
375.000,00
350.000,00
120.000,00
50.000,00
120.000,00
250.000,00
700.000,00
270.000,00
50.000,00
250.000,00
125.000,00
25.620,00
200.000,00
212.500,00
25.620,00
220.000,00
182.500,00
45.960,00
100.000,00
200.000,00
100.000,00
350.000,00
474.600,00
474.600,00
35.000.000,00
8.500.000,00
1.652.600,00
5.400.000,00
48.700,00
600.000,00
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Услуге водовода и канализације
Чишћење профила старог корита реке Млаве
Комуналне услуге за пословни простор
Телефон, телефакс
Интернет
Услуге мобилне телефоније
Осигурање возила
Осигурање запослених у случају несреће на раду
Закуп простора за архиву Дирекције
Трошкови превоза на службеном путу
Трошкови смештаја на службеном путу
Услуге израде софтвера
Услуге образовања и усавршавања запослених
Котизације за семинаре
Чланарине
Услуге штампања публикација
Услуге информисања јавности
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Правно заступање пред домаћим судовима
Остале опште услуге
Одржавање пружних прелаза
Одржавање опреме за саобраћај
Поправка и одржавање клима-уређаја
Поправке и одржавање рачунарске опреме
Поправке и одржавање електронске и фотографске опреме
Текуће одржавање опреме за противпожарну заштиту
Канцеларијски материјал
Бензин
Материјал за штампаче
Републичке таксе
Судске таксе
Новчане казне и пенали по решењу судова
МЗ “Живица”-поправка водовода и канализације на згради
месне заједнице
Рачунари
Штампачи
Лиценце за софтвере
Набавка уређаја за електронско обезбеђење за зграду
Индустријска зона-Равнање терена и одвоз шута
Израда пројекта за Уређење простора у улици Даворјанке
Пауновић I фаза
Експропријација од улице Ускочке од улице Филипа
Вишњића
Уређење простора и монтажа мобилијара у Југ Богдановој
улици бр. 2 угао Југ Богданова Немањина
Израда пројекта пошумљавања на терену ГО Костолац
Легализација бунара за воду у Бубушинцу, Пругову, Берању
и Барама
Реконструкција водоизворишта у Летњиковцу
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102.000,00
12.000.000,00
5.500,00
173.000,00
150.000,00
450.000,00
100.000,00
235.000,00
1.000,00
40.000,00
50.000,00
100.000,00
40.000,00
20.000,00
110.000,00
55.000,00
300.000,00
50.000,00
150.000,00
414.000,00
20.000,00
50.000,00
20.000,00
100.000,00
30.000,00
500.000,00
50.000,00
114.000,00
500.000,00
170.000,00
5.000.000,00
60.000,00
120.000,00
60.000,00
810.000,00
100.000,00
3.500.000,00
700.000,00
1.500.000,00
1.100.000,00
500.000,00
1.000.000,00
4.000.000,00
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Израда пројеката за легализацију водоводне мреже у
Бубушинцу и Маљуревцу
Геодетске подлоге за инвестиције из програма
Геодетске подлоге за урбаистичке планове и подлоге у 2015.
години
Главни пројекат електро и машинских инсталација на здању
“Старо начелство”
Извођење лимарских радова на крову зграде “Старо
Начелство”
Извођење радова на електро инсталацијама на здању”Старо
начелство” I фаза само електро инсталације
Инвестиционо одржавање Еколошког дома- санација крова
Инвестиционо одржавање Еколошког дома- санација
терасе
Инвестиционо одржавање Еколошког дома- санација
спољне столарије
Инвестиционо одржавање Еколошког дома- израда дрвених
надстрешница на улазним вратима
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Еколошки дом-опрема за ХТЗ и ПП заштиту
Еколошки дом - израда пројекта заштите од пожара
Израда стаза на Старом гробљу у Пожаревцу
Израда стаза на Новом гробљу у Пожаревцу
Израда стаза на гробљу у Костолцу
Проширење водоводне мреже са израдом нових чесми на
старом гробљу у Пожаревцу
Електро радови на старом гробљу у Пожаревцу
Електро радови на новом гробљу у Пожаревцу
Електро радови на гробљу у Костолцу
Пројекат пешачког мостића за прелаз преко канала у центру
села Ћириковац
Дубравица-занатско-инсталатерски радови на здравственој
амбуланти III фаза
Израда пешачког прелаза преко канала у центру села
Ћириковац
Наставак поплочавања леве стране улице Воје Дулића од
ул. Дринске до ул. Стари корзо

120.000,00
1.750.000,00
1.750.000,00
3.000.000,00
7.000.000,00
18.000.000,00
5.250.000,00
1.320.000,00
160.000,00
420.000,00
380.000,00
360.000,00
280.000,00
1.760.000,00
1.430.000,00
310.000,00
2.108.000,00
2.212.000,00
2.033.000,00
50.000,00
7.000.000,00
400.000,00

Инвестиционо одржавање-Асфалтирање Жагубичке улице

1.600.000,00
4.033.000,00

Инвестиционо одржавање-Асфалтирање Жагубичке улицекрак од ул. Вукице Станковић до ул. Иве Маринковић

2.800.000,00

Жагубичка крак-израда пројекта асфалтирања од ул.
Вукице Станковић до ул. Иве Маринковић
УКУПНО ПРЕНЕТЕ ОБАВЕЗЕ ИЗ ПРОГРАМА ЈП
ДИРЕКЦИЈЕ
УКУПНО ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ГРАДА

Градска општина Костолац

27.03.2015.

Преузете обавезе по програмима Буџетског фонда за
заштиту животне средине из ранијих година
Преузете обавезе - средства Фонда за развој
Преузете обавезе-Програм мера за унапређења услова
живота на територији Града Пожаревца из ранијих година

55.000,00
194.165.197,00
720.218.289,00
13.196.379,00
2.100.742,00
9.500.000,00

27.03.2015.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Програм мера за унапређења услова живота на територији
Града Пожаревца за 2015. годину

Градска општина Костолац

МЗ Петка - Административна опрема - клима уређај
МЗ Кленовник - Административна опрема - намештај за
Дом културе
Капитално одржавање зграда и објеката-уређење спортског
терена иза основне школе у Кленовнику
УКУПНО ГРАДСКА ОПШТИНА КОСТОЛАЦ:

Туристичка организација

Број 3 - Страна 97

25.598.005,00
25.250,00
150.000,00
980.820,00
51.551.196,00

Распоред неутрошених средстава из претходне године по
Одлуци Управног одбора Туристичке организације
Управљање развојем туризма-Додатна средства за
енергетске услуге
Туристичка промоција-Додатна средства
Пројекат: Љубичевске коњичке игре
Пројекат: Ускршњи етно фестивал

7.600,00
1.500.000,00
505.000,00
525.000,00

1502-П4 Пројекат:Набавка и постављање туристичке
сигнализације за целокупну територију Пожаревца
УКУПНО ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА:

3.794.000,00
6.614.117,00

282.517,00

Народни музеј-Распоред неутрошених сопствених
средстава из претходне године по Одлуци Управног одбора
Народни музеј-Пројекат “Империум Романум”

202.178,00
931.740,00

Историјски архив-Распоред неутрошених сопствених
средстава из претходне године по Одлуци Управног одбора

353.803,00

Историјски архив-Распоред неутрошених сопствених
средстава из претходне године по Одлуци Управног одборауплате других општина браничевског округа

447.267,00

Народна библиотека-Распоред неутрошених сопствених
средстава из претходне године по Одлуци Управног одбора
Градски женски хор “Барили”-Распоред неутрошених
сопствених средстава из претходне године по Одлуци
Управног одбора

54.626,00
2.202,00

Градски женски хор “Барили”-Распоред неутрошених
средстава из претходне године по Одлуци Управног одбора

98.040,00

Центар за културу-Распоред неутрошених сопствених
средстава из претходне године по Одлуци Управног одбора

1.197.941,00

Галерија “М.П.Барили”-Распоред неутрошених сопствених
средстава из претходне године по Одлуци Управног одбора

569.339,00

Историјски архив-Исплата јубиларне награде за једног
запосленог који навршава 30 година радног стажа

126.000,00

Установе културе

Центар за културу-Исплата јубиларних награда
запосленима по новом Посебном колективном уговору
Центар за културу-Поправка централног расхладног
агрегата за климатизацију велике и мале сале и
омладинског клуба

2.880.000,00

Центар за културу-Комплетна тапетарска репарација
седишта велике и мале сале

1.541.000,00

100.000,00

Страна 98 - Број 3

Установе културе

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
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Народни музеј-Додатна средства за ангажовање лица
уговором о делу за одржавање зелених површина у
Немањиној улици број 9 и 33

274.700,00

Центар за културу Пожаревац-Фарбарско-молерски радови

1.506.000,00

Центар за културу-Замена подних облога-етисона у великој
и малој сали

1.805.000,00

Народна библиотека”Илија М.Петровић”-Набавка 7.500
књига и 52 наслова периодике (часописи, дневне новине,
недељници)

2.830.000,00

УКУПНО УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ:
Распоред неутрошених сопствених средстава из претходне
године по Одлуци Управног одбора
Енергетске услуге - струја
Комуналне услуге (вода, смеће, обезбеђење):
смеће-50.000,00 динара
вода-600.000,00 динара
обезбеђење-300.000,00 динара
Трошкови осигурања Градског стадиона
Остале опште услуге:
Услуге шишања траве-700.000,00
Услуге чишћења-300.000,00
Домарске услуге-500.000,00
Спортски центар

Одржавање објеката
Одржавање опреме
Материјали за пољопривреду (вештачко ђубриво, глис
хумус, трава за сејање)
Материјал за саобраћај (бензин)
Материјали за посебне намене-ситан алат
Остали порези (ПДВ)
Моторна опрема
300.000,00 Машина за шишање траве велика
50.000,00 Машина за шишање траве мала
15.000,00 Тример
15.000,00 Дуваљка за траву
УКУПНО СПОРТСКИ ЦЕНТАР:
Распоред неутрошених сопствених средстава из претходне
године по Одлуци Управног одбора

Дечји вртић

14.919.836,00
105.532,00
1.100.000,00

950.000,00
170.000,00

1.500.000,00
400.000,00
100.000,00
350.000,00
320.000,00
15.000,00
1.400.000,00

380.000,00
6.790.532,00
19.556.557,00

Распоред неутрошених средстава из претходне године по
Одлуци Управног одбора

3.993.420,00

Куповина намирница за припрему хране

5.243.000,00

Набавка контејнера за одлагање смећа за објекат на
Чачалици

70.000,00

27.03.2015.
Дечји вртић

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
УКУПНО ДЕЧЈИ ВРТИЋ:
Пренета неутрошена средства-Распоред неутрошених
средстава месних самодоприноса по Одлукама Савета
месних заједница
МЗ “Сопот”-Распоред неутрошених средстава остварених
по основу прихода од закупа по Одлуци Савета месне
заједнице
МЗ “Васа Пелагић”-Израда документације за
противпожарну обуку радника- Израда правилникаПравила из ЗОП-а, план евакуације и обука радника
МЗ “Васа Пелагић”-Административна опрема- Набавка
компјутерске опреме за потребе рада МЗ
МЗ “Васа Пелагић”-Набавка противпожарног апарата ПП
С-6А
МЗ “Васа Пелагић”-Набавка противпожарног апарата ПП
С-6А- Пласт.упутство у случају пожара
МЗ “Сопот”-Измирење обавеза из претходне године јер није
било довољно средства на позицији 4213 када су рачуни
пристигли: ЈКП “Водовод и канализација”-6.548,00 динара
и ЈКП “Комуналне службе”- изношење смећа 1.304,60
динара.

Месне заједнице

МЗ “Сопот”-Израда документације за обуку радникаИзрада правилника-Правила из ЗОП-а
МЗ “Сопот”-Израда документације, план евакуације
МЗ “Сопот”-Измирење обавеза из претходне године- ЈП
“Топлификација”
МЗ “Сопот”-Провера и испитивање противпаник расвете
МЗ “Сопот”-Пројектовање громобранске инсталације
МЗ “Сопот”-Испорука опреме и израда громобранске
инсталације
МЗ “Забела”-Предузимање мера по записнику
противпожарног инспектора-набавка ПП апарата и
постављање громобранске инсталације
МЗ “Булевар”-Предузимање мера по записнику
противпожарног инспектора-набавка ПП апарата и
постављање громобранске инсталације

Број 3 - Страна 99
28.862.977,00
2.309.450,00
87.775,00

11.400,00
35.000,00
3.600,00
2.000,00

7.900,00
6.600,00
3.900,00
2.000,00
4.800,00
24.000,00
180.000,00
288.760,00
315.240,00

МЗ “Брежане”-Измирење обавеза по Решењу
водопривредног предузећа “Србијаводе” број 579

21.000,00

МЗ “Касидол”-Измирење обавеза по Решењу
водопривредног предузећа “Србијаводе” број 672

224.000,00

МЗ “Касидол”-Новчане казне и пенали по решењу судова

1.300.000,00

МЗ “Набрђе”-Измирење обавеза по Решењу
водопривредног предузећа “Србијаводе” број 443

12.200,00

МЗ “Ћириковац”-Измирење обавеза по Решењу
водопривредног предузећа “Србијаводе” број 588

37.200,00

МЗ “Речица”-Измирење обавеза по Решењу водопривредног
предузећа “Србијаводе” број 587

14.700,00

МЗ “Братинац”-Измирење обавеза по Решењу
водопривредног предузећа “Србијаводе” број 577

18.600,00

МЗ “Братинац”-Опомена Министарства пољопривреде,
шумарства и водопривреде

43.900,00

Страна 100 - Број 3

Месне заједнице

Основно образовање
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МЗ “Бубушинац”-Измирење обавеза по Решењу
водопривредног предузећа “Србијаводе” број 453

22.800,00

МЗ “Бубушинац”-Измирење обавеза по Решењу
водопривредног предузећа “Србијаводе” број 596

22.800,00

МЗ “Кличевац”-Измирење обавеза по Решењу
водопривредног предузећа “Србијаводе” број 585
МЗ “Браћа Вујовић”-Набавка противпожарног апарата
и израда документације за обуку радника- Израда
правилника-Правила из ЗОП-а
МЗ “Браћа Вујовић”-Набавка противпожарног апарата
и израда документације за обуку радника- Израда
документације, план евакуације
МЗ “Браћа Вујовић”-Набавка противпожарног апарата и
израда документације за обуку радника- Обука радника из
области ЗОП-а
МЗ “Браћа Вујовић”-Испитивање хидрантских црева на
ХВП
МЗ “Браћа Вујовић”-Испитивање ел.инсталација објекта,
предрачун Елмонт градња
МЗ “Браћа Вујовић”-Набавка противпожарног апарата ПП
С-6А
МЗ “Браћа Вујовић”-Набавка противпожарног апарата ПП
С-6А- Пласт.упутство у случају пожара
МЗ “Бурјан”-Санација крова -неизмирене обавезе по
уговору из 2012. године
МЗ “Бурјан”-Предузимање мера по записнику
противпожарног инспектора-набавка ПП апарата и
постављање громобранске инсталације
УКУПНО МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ:
ОШ “Доситеј Обрадовић”-Текуће поправке и одржавање
опреме
ОШ “Доситеј Обрадовић”-Трошкови организације
Републичког такмичења из хемије (за куповину намирница
за припрему хране)
ОШ “Јован Цвијић” Костолац-Уградња громобранске
инсталације у подручном одељењу Острово и Кленовник по
налогу МУП-а, Сектор за ванредне ситуације
ОШ “Јован Цвијић” Костолац-Уградња снегобрана у
централној школи и четри подручне школе Петка, Острово,
Кленовник и Стари Костолац
ОШ “Краљ Александар I” Пожаревац-Замена олука и
постављање снегобрана
ОШ “Вук Караџић”Пожаревац-Отклањање санитарнотехничких и санитарно хигијенских недостатака по налогу
Санитарне инспекције - замена 9 чучавца, замена 2 лавабоа
и замена подних плочица са трошковима радова
ОШ “Вук Караџић” Пожаревац-Замена врата на тоалетним
кабинама (10 у кабинама и 2 на улазу)
ОШ “Свети Сава” Пожаревац-Формирање санитарног
чвора у старој школској згради (пренаменом припремне
просторије)
ОШ “Свети Сава” Пожаревац-Постављање снегобрана
на објекту Централне школе и издвојеном одељењу у
Ћириковцу
ОШ “Божидар Димитријевић Козица” Брадарац-Набавка
рачунарске опреме (3 компјутера, 2 штампача и 1 скенера)

44.500,00
6.600,00
3.900,00
900,00
900,00
4.800,00
3.600,00
1.500,00
1.172.140,00
153.740,00
6.392.205,00
15.000,00
120.000,00
349.000,00
85.000,00
500.000,00

524.500,00
279.600,00
1.463.000,00

326.000,00
110.000,00

27.03.2015.
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ОШ “Милош Савић” Лучица-Замена дрвене кровне
конструкције, црепа и лимених елемената
УКУПНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ:
Економска школа -Распоред неутрошених средстава из
претходне године-санација зграде
Економска школа-Отклањање санитарно-техничких и
санитарно хигијенских недостатака по налогу Санитарне
инспекције (замена 12 чучавца, замена 12 водокотлића,
молерски радови и замена керамичких плочица са
трошковима радова
Економска школа-Отклањање санитарно-техничких и
санитарно хигијенских недостатака по налогу Санитарне
инспекције (замена паркета у фискултурној сали)
Музичка школа-Додатна средства за организацију 12.
Међународног такмичења дрвених дувача, Такмичења
младих солфеђиста и Школског такмичења гитариста
“Мемориал Милош Ђорђевић” (трошкови смештаја)
Музичка школа-Помоћ у случају смрти запосленог
Музичка школа-Додатна средства за организацију 12.
Међународног такмичења дрвених дувача, Такмичења
младих солфеђиста и Школског такмичења гитариста
“Мемориал Милош Ђорђевић” (услуге штампања)
Музичка школа-Набавка педесетак хаљина за неколико
хорова школе

Средње образовање

Музичка школа-Додатна средства за организацију 12.
Међународног такмичења дрвених дувача, Такмичења
младих солфеђиста и Школског такмичења гитариста
“Мемориал Милош Ђорђевић” (остале опште услуге)
Политехничка школа-Отклањање санитарно-техничких и
санитарно хигијенских недостатака по налогу Санитарне
инспекције (реновирање сутуренског дела школе)
Политехничка школа-Набавка камиона за обављање праксе
ученика образовних профила возач моторних возила и
техничар друмског саобраћаја
Политехничка школа-Замена алармног уређаја и
проширење видео надзора у школи
Политехничка школа-Замена столарије у фискултурној сали
Политехничка школа-Набавка паметне табле са пројектором
Пожаревачка гимназија-Накнаде трошкова превоза у
готовом новцу (због повећања броја радника)
Пожаревачка гимназија-Текуће поправке и одржавање
зграде (кречење у санитарном блоку)
Пожаревачка гимназија-Текуће поправке и одржавање
опреме (пуњење кетриџа и сервис фото-копир апарата и
рачунара)
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150.000,00
3.922.100,00
3.737.000,00

551.000,00

2.249.000,00

50.000,00
30.000,00

100.000,00
200.000,00

150.000,00

88.000,00
1.500.000,00
200.000,00
183.000,00
103.000,00
70.000,00
80.000,00
25.000,00

Пожаревачка гимназија-Материјали за угоститељство
(храна за општинска такмичења)

30.000,00

Пожаревачка гимназија-Трошкови организације
Републичког такмичења из филозофије (ангажман комисије)

15.000,00

Пожаревачка гимназија-Трошкови организације
Републичког такмичења из филозофије (административни
материјал-материјал за такмичење)

25.000,00

Страна 102 - Број 3

Средње образовање

Дом здравља
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Пожаревачка гимназија-Трошкови организације
Републичког такмичења из филозофије (храна за учеснике
такмичења)
Медицинска школа-Трошкови организације Републичког
такмичења из математике (пропагандни материјал за
учеснике такмичења)
Техничка школа “Никола Тесла” Костолац-Реконструкција
равног крова радионице у Техничкој школи са домом
ученика “Никола Тесла” Костолaц
УКУПНО СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ:
Дом здравља-ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ УНАПРЕЂЕЊА БЕЗБЕДНОСТИ
САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА
ПОЖАРЕВЦА
Зараде за 5 доктора медицине на одређено време (2015. и
2016. година) у хитној служби Дома здравља Пожаревац
огранак Костолац
Зараде за 5 доктора медицине на одређено време (2015. и
2016. година) у хитној служби Дома здравља Пожаревац
огранак Костолац
Замена прозора на згради Медицине рада у Пожаревцу
Набавка санитетског возила
Израда Главног пројекта за изградњу зграде Дома здравља
у Костолцу
Набавка носача касете 24*30 цм за мамографски апарат
УКУПНО ДОМ ЗДРАВЉА
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10.000,00
80.000,00
8.835.000,00
18.311.000,00

1.500.000,00
3.954.200,00
707.800,00
13.000.000,00
3.500.000,00
2.500.000,00
858.000,00
26.020.000,00

Укупно:

„.

1.867.310.405,00

Члан 13.
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику града
Пожаревца“.
У Пожаревцу, 27.3.2015. године Број: 01-06-50/5
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Милић Јовановић, с.р.
2
На основу члана 18. став 2. и члана 32. став
1. тачка 6) Статута града Пожаревца („Службени
гласник града Пожаревца“, бр. 4/13-пречишћен
текст), Скупштина града Пожаревца на седници од
27.3.2015.године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНИ ОДЛУКЕ
О УТВРЂИВАЊУ ПРИХОДА КОЈИ
ПРИПАДАЈУ ГРАДУ И ГРАДСКОЈ
ОПШТИНИ КОСТОЛАЦ У 2015. ГОДИНИ

Члан 1.
У Одлуци о утврђивању прихода који
припадају Граду и Градској општини Костолац у
2015. години („Службени гласник града Пожаревца“,
бр. 13/14), у члану 2. став 1. број: „ 1. 938.304.539,00“
замењује се бројем: „2.253.183.447,00“.
У алинеји првој број: „1.865.768.325,,00“
замењује се бројем: „2.168.415.333,00“.
У алинеји другој број: „72.536.214,00“
замењује се бројем: „84.768.114,00“.
После члана 2. додати члан 2а. који гласи:

27.03.2015.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

„Члан 2а.
Пренета неутрошена средства из претходне
године која се налазе на консолидованом рачуну
буџета града Пожаревца, распоређују се Градској
општини Костолац у износу од 26.754.075,00
динара.“
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана
од дана објављивања у „Службеном гласнику града
Пожаревца“.

из ових тачака , врши Јавно комунално предузеће
„Паркинг сервис“ Пожаревац.“
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику града
Пожаревца“.
У Пожаревцу, 27.3.2015. године број: 01-06-50/4
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

У Пожаревцу, 27.3.2015. године Број: 01-06-50/6

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Милић Јовановић, с.р.

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Милић Јовановић, с.р.
3
На основу члана 25. став 3. Закона о
комуналним делатностима („Службени гласник
РС“, бр. 88/11), члана 6. тачка 3), 15. и 18. Закона
о финансирању локалне самоуправе („Службени
гласник Републике Србије“ број 62/06, 47/11,93/12
и 99/13), члана 20. тачка 4), 32. тачка 3) и 13)
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Србије“ број 129/07 и 83/14 – др. закона)
и члана 32. став 1. тачка 3) и 6) Статута града
Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца“,
бр. 4/13 – пречишћени текст), Скупштина града
Пожаревца на седници одржаној 27.3.2015. године,
донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ЛОКАЛНИМ
КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА
Члан 1.
У Одлуци о локалним комуналним таксама
(„Службени гласник града Пожаревца“ број 18/13,
3/14 и 13/14) у Таксеној тарифи у Тарифном броју 7
у тачки 7. речи „доплатна карта“ замењују се речима
„дневна карта“.
У НАПОМЕНИ тарифног броја 7, тачка 4.
мења се и гласи:
„ 4. У име и за рачун Града Пожаревца,
наплату таксе из тачке 1. до 7. овог тарифног
броја, као и припрему документације и покретање
прекршајног поступка у случају неплаћања таксе
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4
На основу члана 3. став 1. тачка 7), члана
4. и 25. став 3. Закона о комуналним делатностима
(„Службени гласник РС“, бр. 88/11), члана 39. и
168. Закона о прекршајима („Службени гласник
Републике Србије“ број 65/13) и члана 32. став
1. тачка 6) Статута град Пожаревца („Службени
гласник града Пожаревца“, бр. 4/13-пречишћен
текст ), Скупштине града Пожаревца на седници
одржаној 27.3.2015. године, донела је
ОДЛУКУ О ЈАВНИМ ПАРКИРАЛИШТИМА
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом одлуком утврђују се врсте јавних
паркиралишта, управљање, одржавање и коришћење
јавних паркиралишта, наплата паркирања и
уклањање непрописно паркираних возила са јавних
паркиралишта и других површина одређених овом
одлуком, на територији Града Пожаревца.
Члан 2.
За вршење послова из члана 1. ове одлуке
на територији Града Пожаревца, Скупштина града
Пожаревца основала је Јавно комунално предузеће
„Паркинг сервис“ Пожаревац (у даљем тексту:
вршилац комуналне делатности).
Управљање, одржавање и коришћење
јавних паркиралишта, у смислу одредаба ове
одлуке је комунална делатност од интереса за Град
Пожаревац.
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Члан 3.
Јавним паркиралиштима у смислу одредаба
ове одлуке, сматрају се површине јавне намене
које су уређене за паркирање возила и друге јавне
површине које се одреде за паркирање.
Јавна паркиралишта могу бити општа,
посебна и повремена.
Јавним
паркиралиштима,
у
смислу
одредаба ове одлуке, не сматрају се посебни
простори за паркирање моторних возила који
припадају одређеном објекту (предузећа, установа,
такси стајалишта и др.) и служе искључиво за
задовољавање потреба становника, односно
запослених корисника.
Изграђена и уређена паркиралишта, општа
и посебна, поверавају се на управљање вршиоцу
комуналне делатности.
Члан 4.
Општа паркиралишта су делови коловоза,
тротоара или површине између коловоза и тротоара
и друге површине посебно обележене за паркирање
моторних возила.
Повремена
паркиралишта
су
јавне
саобраћајне површине и посебни простори одређени
и обележени за паркирање возила за време трајања
спортских, културних, уметничких, сајамских и
других приредби и скупова.
Решење о утврђивању општих, посебних
и повремених паркиралишта доноси Градско
веће града Пожаревца на предлог органа управе
надлежног за послове саобраћаја.
Члан 5.
Посебна паркиралишта су објекти и
површине уређени и изграђени за паркирање
моторних возила масе до 2,5 тоне са контролисаним
уласком и изласком возила.
Контрола уласка и изласка возила са
посебног паркиралишта врши се постављањем
рампе и изградњом или постављањем објекта за
наплату или на други начин.
Посебна паркиралишта могу бити трајног и
привременог карактера.
Посебна паркиралишта се изграђују и
уређују у складу са одговарајућим планским актом
који доноси Скупштина града Пожаревца.
Члан 6.
Јавна паркиралишта обележавају се
саобраћајном сигнализацијом у складу са прописима
о безбедности саобраћаја.

27.03.2015.

Јавна паркиралишта имају на видном месту
истакнуто обавештење које садржи: зону, категорије
моторних возила која се могу паркирати, начине
наплате таксе за коришћење, као и временско
ограничење коришћења јавног паркиралишта.
Члан 7.
О текућем одржавању општих и посебних
паркиралишта стара се вршилац комуналне
делатности.
О инвестиционом одржавању општих и
посебних паркиралишта стара се управљач пута.
Члан 8.
Јавна паркиралишта се користе за
паркирање моторних возила правних, физичких
лица и предузетника (у даљем тексту: корисник).
Корисником паркиралишта у смислу
одредаба ове одлуке сматра се возач или власник
возила, ако возач није идентификован.
Орган управе надлежан за послове
саобраћаја дужан је да на општем паркиралишту у
зависности од капацитета, одреди паркинг места за
возила инвалида.
Таксу за паркирање возила не плаћају војни
инвалиди, цивилни инвалиди рата, инвалиди рада
са 80 или више процената телесног оштећења или
код који постоји телесно оштећење које има за
последицу неспособност доњих екстремитета (ногу)
од 60 или више процената за једно путничко возило
у власништву ако им служи за личну употребу.
Предузеће издаје посебну паркинг карту за
кориснике из става 4. овог члана.
Члан 9.
Возила хитне медицинске помоћи, полиције,
војске Србије, ватрогасних возила, возила органа
града Пожаревца, возила која врше комуналне
услуге и возила инспекцијских органа када у
вршењу службе користе јавна паркиралишта не
плаћају услугу паркирања.
Члан 10.
Посебна паркиралишта се могу, изузетно,
по одобрењу Градског већа града Пожаревца
привремено користити за друге намене (за потребе
забавних и спортских манифестација и др.)
Члан 11.
Вршилац комуналне делатности врши
наплату таксе, резервише простор за паркирање,
издаје претплатне карте за паркирање, уклања
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непрописно паркирана возила и иста чува на за ту
намену одређеном простору.
Вршилац комуналне делатности нема
обавезу чувања возила на паркиралиштима и не
сноси одговорност за оштећење или крађу возила
на истим.
II ПОВЛАШЋЕНИ КОРИСНИЦИ И
РЕЗЕРВАЦИЈА ПАРКИНГ МЕСТА
Члан 12.
Поједини корисници (станари, инвалиди,
корисници пословног простора) могу јавна
паркиралишта
користити
као
повлашћени
корисници, под условима и на начин утврђен актом
вршиоца комуналне делатности.
Повлашћеним корисницима из става 1.
овог члана вршилац комуналне делатности издаје
повлашћену паркинг карту која се може користити
искључиво за возило за које је ова карта издата.
Физичком лицу се може издати највише
једна повлашћена паркинг карта.
Повлашћени корисници из става 1. овог
члана јавна паркиралишта могу да користе само по
једном основу.
Одобрење
за
резервацију
општих
паркиралишта
издаје
вршилац
комуналне
Правним лицима и предузетницима
делатности.
одобрење за резервацију може се издати највише за
2 возила у власништву, уколико капацитет паркинга
дозвољава.
Одобрење се издаје по захтеву за локацију у
непосредној близини седишта, то јест пословнице
правног лица и предузетника или пребивалишта
физичког лица и важи за једну календарску годину.
III НАПЛАТА ПАРКИРАЊА
Члан 13.
За коришћење паркиралишта корисник
је дужан да плати одговарајућу таксу куповином
паркинг карте или електронским путем слањем
СМС поруке.
Таксу из става 1. овог члана плаћа корисник
паркиралишта.

да:

Члан 14.
Корисник јавног паркиралишта је обавезан
•
•

плати коришћење паркинг места према
времену задржавања на прописан
начин,
поступа у складу са дозвољеним
временом коришћења паркинг места

•
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утврђеним решењем о општим и
посебним паркиралиштима,
користи паркинг место у складу са
саобраћајним знаком, хоризонталном и
вертикалном сигнализацијом којима је
означено паркинг место.

Члан 15.
За коришћење услуге корисник је дужан
да у возилу поседује важећу паркинг карту или
паркирање плати електронским путем, што
евидентира вршилац комуналне делатности.
Корисник паркиралишта дужан је да:
• истакне купљену паркинг карту
с
унутрашње
стране
предњег
ветробранског стакла возила или плати
паркирање путем мобилног телефона и
• користи исправно паркинг карту и у њу
унесе тачне податке или да исправно
укуца регистрациону ознаку возила у
послатој СМС поруци у случају плаћања
мобилним телефоном.
Истицањем паркинг карте, односно
заустављањем возила на паркинг месту, ако се
плаћање врши електронским путем, корисник
прихвата прописане услове за коришћење јавног
паркиралишта.
Куповином паркинг карте или слањем СМС
поруке корисник стиче право коришћења паркинг
места.
Члан 16.
Контролу исправности коришћења јавних
паркиралишта врши овлашћени контролор
вршиоца комуналне делатности (у даљем тексту:
контролор).
Приликом вршења контроле, контролор
носи службено одело и дужан је да покаже службену
легитимацију.
Вршилац комуналне делатности издаје
легитимацију и утврђује изглед службеног одела.
Члан 17.
Корисник који поступа супротно одредбама
члана 14. и члана 15. став 1.и 2. ове одлуке, дужан је
да плати дневну паркинг карту у износу одређеном
Одлуком о локалним комуналним таксама.
Дневна карта важи од тренутка издавања до
истека времена предвиђеног за наплату паркирања
у дану када је карта издата.
Дневну карту издаје овлашћени контролор
и уручује је кориснику, а када није у могућности
да уручи карту кориснику, исту причвршћује на
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возило.

Достављање дневне карте на начин из става
3. овог члана сматра се уредним и касније оштећење
или уништење дневне карте нема утицај на ваљаност
достављања и не одлаже плаћање дневне карте.
Корисник јавног паркиралишта дужан је
да плати дневну карту у року од осам дана од дана
достављања на начин из става 3. овог члана.
Ако корисник паркиралишта односно
власник возила не плати дневну карту, вршилац
комуналне делатности покреће прекршајни
поступак.
IV ПОСТУПАЊЕ СА НЕПРОПИСНО
ПАРКИРАНИМ ВОЗИЛИМА
Члан 18.
На јавним паркиралиштима забрањено је:
• паркирање
возила
супротно
постављеном
саобраћајном
знаку,
хоризонталној
и
вертикалној
сигнализацији
(паркирање
на
претплатном паркинг месту, ометање
коришћење паркиралишта и др.);
• остављање нерегистрованих возила;
• остављање неисправног или хаварисног
возила, односно прикључног возила без
сопственог погона;
• паркирање возила које не припада
категорији возила за које је паркиралиште
намењено;
• паркирање
возила
на
местима
предвиђеним за инвалидна лица и
на резервисаним паркинг местима,
уколико корисник не спада у наведене
категорије;
• заузимање паркинг места постављањем
ограда или сличних препрека без
сагласности
вршиоца
комуналне
делатности;
• вршење услуга поправке или прања
возила;
• обављање других радњи које утичу на
несметано функционисање паркирања,
као и комуналне делатности од општег
значаја.
Нерегистрована,
неисправна
или
хаварисана возила, као и остављена возила на
посебно обележеним и резервисаним местима биће
уклоњена о трошку корисника.
Налог за уклањање возила из претходног
става издаје комунални инспектор.
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Члан 19.
Вршилац комуналне делатности је дужан
уклонити непрописно паркирано возило са
површине јавне намене по налогу полицијског
службеника.
Уколико полицијски службеник или
надлежни инспекцијски орган у контроли саобраћаја
путем видео надзора или фото записа утврди да је
возило непрописно паркирано или заустављено,
донеће решење у електронској или другој форми
којим ће наложити уклањање возила у року који
не може бити краћи од три минута. Решење се
доставља лицу које обавља уклањање возила које
исто причвршћује на видно место возила и тиме се
сматра да је исто уручено возачу.
Вршилац комуналне делатности задржава
право да на јавним паркиралиштима изврши
постављање уређаја којима се спречава одвожење
возила корисника који користи јавна паркиралишта,
а за кога се увидом у информативни систем контроле
и наплате вршиоца комуналне делатности утврди да
има неплаћену дневну карту која је издата најмање
10 (десет) дана пре дана постављања уређаја, а
уз обезбеђење фото снимака и уз сачињавање
записника са лица места.
Возилу корисника са страним регистарским
таблицама извршиће се постављање уређаја којима
се спречава одвожење возила корисника који
користи јавна паркиралишта, уколико се увидом у
информативни систем контроле и наплата вршиоца
комуналне делатности утврди да има неплаћену
дневну карту, без обзира на дан издавања дневне
карте.
Вршилац комуналне делатности је дужан да
на возило на којем су постављени уређаји којима
се спречава одвожење возила, испод брисача на
предњем ветробранском стаклу видно истакне
обавештење да су на возилу постављени уређаји,
као и број телефона на који може да се позове
овлашћени радник вршиоца комуналне делатности,
који ће након што је корисник извршио уплату за
дневну карту и трошкове за услугу постављања
уређаја, уклонити уређаје који су постављени на
возилу.
Уколико се власник возила не појави у
року од 24 сата од тренутка постављања уређаја
којима се спречава одвожење возила, возило на
коме су постављени ови уређаји биће пребачено
специјалним возилом паук на за то одређено место,
при чему се приликом преузимања возила плаћају и
трошкови услуге возила паук.
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Члан 20.
Овлашћено лице – контролор, сачињава
документацију (записник и фото снимак) у
прилогу налога за уклањање возила са видљивим
чињеничним стањем у смислу места и времена
отпочињања уклањања возила и времена прекршаја,
као и регистарских таблица возила, која се чува у
архиви вршиоца комуналне делатности.
Приликом уклањања возила вршилац
комуналне делатности је дужан да поступа са
пажњом доброг домаћина и да чува возило од
оштећења.
Члан 21.
Поступак уклањања возила сматра се
започетим када специјално возило-паук стигне
на место рада по позиву налогодавца или када су
започете радње за припрему уклањања или када је
добијен налог за премештање, а сматра се завршеним
моментом одмицања најмање једног пара точкова
возила од подлоге, након чега није могуће извршити
прекид уклањања возила по издатом налогу.
Поступак блокирања сматра се започетим
када се на точак почне стављати уређај за спречавање
одвожење возила, а сматра се завршеним када се на
једном точку постави тај уређај.
Уклањање, односно блокирање возила ће
се прекинути ако се возач појави на лицу места и
прихвати да уклони возило.
У случају из става 1. овог члана примењује
се цена за започету интервенцију из важећег
ценовника вршиоца комуналне делатности.
Члана 22.
Комунални
инспектор
у
вршењу
инспекцијског надзора кад утврди да се омета
вршење комуналне услуге или коришћење
комуналних објеката остављањем возила супротно
члану 18.став 1. алинеја 2. и 3. Ове одлуке, наредиће
решењем кориснику, односно сопственику, ако је
присутан, да одмах уклони то возило под претњом
принундног извршења.
Ако се лице из става 1. овог члана не
налази на лицу места, комунални инспектор ће,
без саслушања странке, донети решење којим
ће наложити да се возило уклони у року од три
минута.
Решење из става 2. овог члана причвршћује
се на возило уз назначење дана и часа када је
налепљено и тиме се сматра да је достављање
извршено, а касније оштећење, уништење или
уклањање овог решења не утиче на ваљаност
достављања.
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Ако лице из става 1. овог члана не поступи
по датом налогу, комунални инспектор ће одредити
постављање уређаја којим се спречава одвожење
возила, односно одредиће да се возило уклони о
трошку корисника, односно сопственика, на место
које је за то одређено.
Трошак из става 4. овог члана се утврђује
ценовником вршиоца комуналне делатности и може
да обухвата трошкове одношења возила, лежарине
и друге доспеле трошкове.
Вршилац комуналне делатности, као
поверилац доспелог потраживања у чијој је
државини уклоњено возило по налогу надлежног
органа, има право задржати га док му не буде
исплаћено потраживање.
Жалба против решења из става 1. и 2. овог
члана не одлаже његово извршење.
Члан 23.
Уклоњена возила вршилац комуналне
делатности односи и чува на простору адекватно
уређеном и обезбеђеном.
На месту предвиђеном за чување возила.
вршилац комуналне делатности мора обезбедити
чуварску службу.
У периоду од почетка уклањања непрописно
паркираног возила па до момента преузимања
возила од стране корисника, вршилац комуналне
делатности сноси материјалну одговорност за
преузето возило.
Члан 24.
Власници принудно уклоњених возила
дужни су да их преузму у року од 120 дана од дана
уклањања возила.
Вршилац комуналне делатности остварује
право да возило које се не преузме у року из става
1. овог члана, исто прода како би се намирили
трошкови одношења, лежарине и други доспели
трошкови.

плати:

Члан 25.
Власник уклоњеног возила дужан је да
•
•

трошкове уклањања возила;
трошкове складиштења и чувања
возила.
Висина трошкова из претходног става
утврђује се ценовником вршиоца комуналне
делатности.
Сагласност на цене услуга вршиоца
комуналне делатности даје Скупштина града
Пожаревца.
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V НАДЗОР

-

Члан 26.
Надзор над спровођењем одредба ове
одлуке врши орган управе – Одељење надлежно за
комуналне послове и одељење надлежно за послове
саобраћаја.
Послове инспекцијског надзора над
применом одредаба ове одлуке врши комунална
инспекција, изузев одредаба из члана 7. над чијом
применом инспекцијски надзор врши саобраћајна
инспекција.
У вршењу надзора овлашћена лица
комуналне
инспекције
издају
прекршајни
налог за учињени прекршај, подносе захтев за
покретање прекршајног поступка, обавештавају
други надлежни орган да предузме мере из своје
надлежности и обављају друге послове прописане
законом и овом одлуком.
Комунално-полицијске и друге послове
контроле начина коришћења јавних паркиралишта у
складу са одредбама ове одлуке и контролу примене
одлуке у складу са Законом о комуналној полицији
и другим прописима, врши комунална полиција.

-

Члан 27.
У
вршењу
инспекцијског
надзора,
комунални испектор је овлашћен да:
1. нареди извршење утврђених обавеза
и предузимање мера за отклањање
недостатака,
2. нареди уклањање возила и других
ствари,
3. предузме друге мере у складу са законом
и прописима Града Пожаревца.
У вршењу комунално-полицијских послова,
комунални полицајац присуством на месту
одржавања реда:
- спречава остављање возила без таблица
и без важећих регистарских таблица
односно возила чијој регистрационој
налепници је истекао рок важења и
остављање возила на којима регистарске
таблице
односно
регистрационе
налепнице нису постављене на прописан
начин;
- остављање неисправног или хаварисаног
возила односно прикључног возила без
сопственог погона;
Када комунални полицајац установи
повреду одредаба ове одлуке, поред овлашћења
која су му утврђена законом, овлашћен је да :

-
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издаје прекршајни налог за учињени
прекршај:
подноси
захтев
за
покретање
прекршајног поступка за прекршаје
утврђене овом одлуком;
подноси пријаву надлежном органу за
учињено кривично дело и
обавести други надлежни орган да
предузме мере из своје надлежности.
VI КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 28.
Новчаном казном од 50.000,00 динара до
1.000.000,00 динара казниће се вршилац комуналне
делатности, ако:
• на прописан начин не обележи општа
и посебна паркиралишта (члан 7. став
1.);
Новчаном казном од 50.000,00 динара до
1.000.000,00 динара казниће се управљач путева
ако:
• на прописан начин инвестиционо не
одржава општа и посебна паркиралишта
(члан 7. став 2.)
За прекршаје из става 1. и 2. овог члана
казниће се новчаном казном од 5.000,00 динара
до 75.000,00 динара одговорно лице вршиоца
комуналне делатности и управљача пута.
Члан 29.
Новчаном казном од 50.000,00 динара до
1.000.000,00 динара казниће се за прекршај друго
правно лице ако:
• поступи супротно одредбама члана 12.
ове одлуке,
• не поступи у складу са одредбама члана
14. ове одлуке.
• не поступи у складу са одредбама члана
15. став 1. и 2. ове одлуке и
• поступи супротно одредбама члана 18.
ове одлуке, осим одредаба за које се
издаје прекршајни налог.
За прекршаје из става 1. овог члана казниће
се новчаном казном од 5.000,00 динара до 75.000,00
динара одговорно лице у правном лицу.
За прекршаје из става 1. овог члана казниће
се предузетник новчаном казном од 10.000,00
динара до 250.000,00 динара.
За прекршаје из става 1. овог члана казниће
се физичко лице новчаном казном од 5.000,00
динара до 50.000,00 динара.
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Члан 30.
Новчаном казном у фиксном износу биће
кажњено физичко лице и одговорно лице у износу
од 5.000,00 динара, предузетник у износу од
25.000,00 динара, а правно лице од 50.000,00 динара
за прекршаје из члана 18. став 1. алинеја 2. и 3.
Члан 31.
Комунални инспектор и комунални
полицајац, у оквиру својих надлежности издају
у писаној форми прекршајни налог у складу са
законом којим је прописана садржина прекршајног
налога, за прекршаје за које су прописане новчане
казне у фиксном износу у члану 30. ове одлуке.
Прекршајни налог се издаје уколико је
прекршај откривен на један од следећих начина:
1. непосредним опажањем приликом
контроле, надзора или прегледа, као
и увидом у службеној евиденцији
надлежног органа;
2. увидом у податке који су добијени уз
помоћ уређаја за надзор или мерење;
3. приликом инспекцијског или другог
надзора прегледом документације,
просторија и робе или на други законом
прописани начин.
Прекршајни налог се састоји од оргинала и
две копије. Оргинал се уручује лицу против кога се
издаје прекршајни налог, а копију задржава орган
који је прекршајни налог издао.
Прекршајни налог се уручује присутном
лицу за кога се сматра да је учинило прекршај у
моменту откривања прекршаја.
Лице против кога је издат прекршајни налог
својим потписом на одговарајућем месту у налогу
потврђује његов пријем.
Ако је лице за које се сматра да је учинило
прекршај одсутно и када околности откривања
или природа прекршаја то захтевају, достављање
прекршајног налога ће се извршити путем поште
или доставне службе, у складу са одредбама закона
о прекршајима.
Ако присутно лице против кога се издаје
прекршајни налог одбије да прими налог, комунални
инспектор или комунални полицајац упозориће га
на последице одбијања пријема, унети у прекршајни
налог забелешку о одбијању пријема, дан и час када
је пријем одбијен чиме се сматра да је прекршајни
налог уручен.
Лице против кога је издат прекршајни налог
у року од осам дана од дана пријема прекршајног
налога не плати изречену казну или не поднесе
захтев за судско одлучивање о издатом судском
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налогу, сматрашће се да је прихватио одговорност
пропуштањем, а прекршајни налог ће постати
коначан и извршан.
Прекршајни налог са констатацијом
коначности и забележбом да новчана казна није
плаћена, комунални инспектор или комунални
полицајац доставља надлежном прекршајном суду
ради спровођења извршења у складу са законом.
Лице против кога је издат прекршајни
налог може прихватити одговорност за прекршај
и након истека рока од осам дана од дана пријема
прекршајног налога ако пре поступка извршења
добровољно плати целокупни износ изречене
новчане казне.
VII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 32.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да
важи Одлука о јавним паркиралиштима („Службени
гласник града Пожаревца бр. 1/10, 8/11, 13/12 и
6/13).
Решење о утврђивању општих и посебних
паркиралишта Градско веће града Пожаревца
на предлог органа управе надлежног за послове
саобраћаја донеће даном ступања на снагу ове
Одлуке.
Члан 33.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивање у „Службеном гласнику града
Пожаревца“.
У Пожаревцу, 27.3.2015. године Број: 01-06-50/12
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Милић Јовановић, с.р.
5
На основу члана 23. став 4. и члана 32.
став 1. тачка 6) Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС“, бр. 129/07 и 83/14 и
др.закон ), члана 61. став 1, члана 62. и 63. Закона о
водама („Службени гласник РС“, бр. 30/10 и 93/12)
и члана 32. став 1. тачка 6) Статута града Пожаревца
(„Службени гласник града Пожаревца“, бр. 4/13 пречишћен текст), Скупштина града Пожаревца, на
седници одржаној дана 27.3.2015. године, донела
је
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ОДЛУКУ
о утврђивању ерозионих подручја на
територији града Пожаревца

предузетим мерама обавештава надлежну службу
Градске управе града Пожаревца.

Члан 1.
Овом Одлуком утврђују се ерозиона
подручја на територији града Пожаревца и
прописују противерозионе мере ради спречавања
штета од ерозија и бујица.

Члан 4.
Опште административне антиерозионе мере
се примењују одмах и спроводе их у дело власници
и корисници земљишта према упутствима надлежне
службе Градске управе града Пожаревца.
У административне антиерозионе мере
убрајају се:
1)
забрана кресања лисника (за сточну
храну);
2)
забрана гајења окопавина на стрмим
њивама (кукуруз и слично);
3)
забрана орања по нагибу земљишта;
4)
забрана чисте сече шума на нагнутим
теренима;
5)
забрана испаше на деградираним
пашњацима;
6)
обавеза орања по изохипси (контури);
7)
обавеза претварања деградираних
њива у ливаде;
8)
обавеза мелиорација деградираних
пашњака;
9)
обавеза пошумљавања голети ;
10) обавеза конверзије једногодишњих
култура
у
вишегодишње
на
деградираним површинама;
11) обавеза антиерозионог газдовања
земљиштем;
12) обавеза антиерозионог газдовања
шумама.
Наведене мере се прописују за сваку
појединачну парцелу која се налази на ерозионом
подручју и уносе у табелу, с тим што се прописује
мера која ће највише одговарати антиерозионом
начину газдовања земљиштем уз настојање да се
том приликом не умање приходи корисника са те
површине.
Уколико се антиерозионом мером пропише
промена катастарске културе са законом прописаним
већим катастарским приходом, задржава се
претходна основица, док се у супротном основица
умањује.

Члан 2.
На основу елабората о стању ерозије, на
територији града Пожаревца утврђују се следећа
ерозиона подручја:
1) Стари Костолац – Нови Костолац Кленовник (део КО Костолац село, део
КО Костолац град, део КО Кленовник,
део КО Брадарац, део КО Ћириковац,
део КО Петка, део КО Пожаревац).
2) Кличевац - Речица (КО Кличевац, КО
Речица).
3) Берање - Баре - Касидол (КО Берање,
КО Баре, КО Касидол).
4) Пожаревац - Чачалица (део КО
Пожаревац, део КО Ћириковац, део КО
Лучица, део КО Салаковац)
5) Лучица - Пругово - Пољана (део КО
Лучица, део КО Поповац, део КО
Пругово, део КО Пољана).
Стручна служба надлежна за пољопривреду
Градске управе града Пожаревца на основу података
добијених од Службе за катастар непокретности
Пожаревац, сачиниће табеларни попис парцела
које се налазе на ерозионом подручју са
подацима о кориснику, површини, нагибу, начину
искоришћавања земљишта и степену антиерозионог
уређења парцеле.
Члан 3.
Након проглашења ерозионих подручја
примењује се скуп генералних административних
антиерозионих забрана и мера које власници и
корисници спроводе у дело.
За шумске површине које се налазе на
ерозионом подручју налаже се корисницима да
ускладе шумско - привредне основе са захтевима
антиерозионог газдовања шумом и да о предузетим
мерама обавесте надлежну службу Градске управе
града Пожаревца.
Ерозиона
подручја
рудничких
и
индустријских депонија, пепелишта и јаловишта
антиерозионо уређује корисник тих површина и о

Члан 5.
Стање на терену редовно контролишу
надлежне службе, уз обавезу да се једанпут
годишње врши ревизија плана и прописане мере
пооштравају уколико примењена мера није дала
очекиване резултате.

27.03.2015.
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Члан 6.
Редослед приоритета за приступање
комплексном антиерозионом уређењу доноси
Скупштина града Пожаревца на препоруку
стручних служби укључених у програм спрвођења
антиерозионих мера.
На основу стања ерозије и могућег обима
штете која је проузрокована на конкретном ерозионом
подручју приоритети уређења „ерозионих подручја“
на територији града Пожаревца су:
1) Пожаревац - Чачалица (део КО
Пожаревац, део КО Ћириковац, део КО
Лучица, део КО Салаковац) ;
2) Кличевац - Речица (КО Кличевац, КО
Речица) ;
3) Берање - Баре - Касидол (КО Берање,
КО Баре, КО Касидол) ;
4) Стари Костолац – Нови Костолац Кленовник (део КО Костолац село, део
КО Костолац град, део КО Кленовник,
део КО Брадарац, део КО Ћириковац,
део КО Петка, део КО Пожаревац);
5) Лучица - Пругово - Пољана (део КО
Лучица, део КО Поповац, део КО
Пругово, део КО Пољана).
Члан 7.
Јавно упознавање обвезника на проглашеном
ерозионом подручју са обавезама спровођења
антиерозионих мера, организоваће надлежни орган
Градске управе града Пожаревца.
Непоштовање прописаних мера повлачи
примену законом прописаних санкција.
Члан 8.
Надзор над спровођењем антиерозионих
мера врши ће надлежна служба Градске управе
града Пожаревца, односно специјализовано правно
лице за заштиту од ерозија и бујица, коме буде
поверено обављање тог задатка.
Члан 9.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да
важи Одлука о утврђивању ерозивних подручја на
територији града Пожаревца („Службени гласник
града Пожаревца”, бр. 2/12).
Члан 10.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику града
Пожаревца”.
У Пожаревцу, 27.3.2015. године Број: 01-06-50/13
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СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Милић Јовановић, с.р.
6
На основу члана 3. став 1. и 4. Закона о јавним
службама („ Службени гласник РС“ , бр. 42/91, 71/94
и 79/05- др. закон), 3. и 4. Закона о класификацији
делатности ( „Службени гласник РС“, бр. 104/09)
и Уредбе о класификацији делатности („Службени
гласник РС“, бр. 54/10 ), члана 32. став 1. тачка 6)
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
РС“, бр. 129/07 и 83/14 – др. закон) и члана 32. став 1.
тачка 6) и 9) Статута града Пожаревца („Службени
гласник града Пожаревца“, бр. 4/13 – пречишћен
текст), Скупштина града Пожаревца, на седници
одржаној дана 27.3.2015. године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ
О ОСНИВАЊУ УСТАНОВЕ СПОРТСКИ
ЦЕНТАР „ПОЖАРЕВАЦ“
Члан 1.
У Одлуци о оснивању установе Спортски
центар „Пожаревац“ („Службени гласник града
Пожаревца“, бр. 3/09- пречишћен текст), у називу
речи: „Спортски центар“ замењују се речима: „Јавне
установе културно-спортски центар „Пожаревац“.
Члан 2.
У члану 1. став 1. речи: „установу Спортски
центар“ замењују се речима: „Јавну установу
културно-спортски центар“, а речи: „Спортски
центар“ замењују се речима: „Културно-спортски
центар“.
У члану 2, 9. алинеја друга и 13. реч:
„Спортски центар“ у датом падежу замењује
се речима: „Културно-спортски центар“ у
одговарајућем падежу.
Члан 3.
Члан 2. став 1. мења се и гласи:
„Културно-спортски центар Пожаревац
пословаће под називом Јавна установа културноспортски центар „Пожаревац“.“
Члан 4.
Члан 3. мења се и гласи:
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„Члан 3.
Делатност Културно-спортског

Основна
центра је:
90.01 Извођачка уметност
Обухвата:
- постављање позоришних и оперских и
плесних програма- представа,
- припрему извођења музичких програма
(концерата), као и друге врсте сценског
извођења:
- активности
позоришних
трупа,
дружина, оркестара или музичких
група и циркуса
- активности самосталних уметника
као што су глумци, плесачи, музичари
и водитељи.
Остале делатности:
93.11 Делатност спортских објеката
93.19 Остале спортске делатности
95.29 Поправка осталих личних предмета и
предмета за домаћинство
56.10 Делатности ресторана и покретних
угоститељских објекта
47.64 Трговина на мало спортском опремом у
специјализованим продавницама
93.2 Остале забавне и рекреативне делатности
93.29 Остале забавне и рекреативне делатности
73.11. Делатност рекламних агенција
73.12 Медијско представљање
69.20
Рачуноводствени,
књиговодствени
и
ревизорски послови; пореско саветовање
56.30 Услуге припремања и послуживања пића
46.7 Остала специјализована трговина на велико
46.49 Трговина на велико осталим производима за
домаћинство.“
Члан 5.
У члану 4. алинеја друга мења се и гласи:
„-сопствених прихода;“
Став 2. брише се.
Члан 6.
У члану 5. став 1. брише се.
Досадашњи став 2. и 3. постају став 1. и 2.
Члан 7.
Члан 6. мења се и гласи:
„Члан 6.
Културни-спортски центар и оснивач
посебним актима ближе уређују међусобна права
и обавезе управљања и коришћења имовине
оснивача.“

27.03.2015.

Члан 8.
Културно-спортски центар дужан је да своја
општа акта усагласи са овом Одлуком, у року од 30
дана од дана ступања на снагу ове Одлуке.
Члан 9.
Задужује се Комисија за прописе Скупштине
града Пожаревца да утврди пречишћен текст и објави
је у „Службеном гласнику града Пожаревца“.
Члан 10.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику града
Пожаревца“ .
У Пожаревцу, 27.3.2015.године Број: 01-06-50/14
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Милић Јовановић, с.р.
7
На основу члана 29. Закона о комуналним
делатностима („Службени гласник РС“, бр. 88/11),
члана 23. став 4. и члана 32. став 1. тачка 6) Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник РС“,
бр. 129/07 и 83/14-др. закон) и члана 32. тачка 6)
Статута града Пожаревца („Службени гласник
града Пожаревца“, бр. 4/13-пречишћен текст),
Скупштина града Пожаревца, на седници одржаној
27.3.2015. године, донела је
ОДЛУКУ
о изменама и допунама Одлуке о утврђивању
категорија корисника који плаћају
субвенционисану цену комуналних услуга на
територији града Пожаревца
Члан 1.
У Одлуци о утврђивању категорија
корисника који плаћају субвенционисану цену
комуналних услуга на територији града Пожаревца
(„Службени гласник града Пожаревца“, бр. 13/14),
члан 3. мења се и гласи:
„Члан 3.
Износ субвенција за услуге водовода и
канализације исказује се у метрима кубним и
обрачунава кроз умањење цене воде и то:
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- 9 метара кубних за кориснике услуга
водовода и канализације у стамбеним објектима од
укупне потрошње;
- 14 метара кубних за кориснике услуга
водовода и канализације у индивидуалним
домаћинствима од укупне потрошње.
Износ субвенције за услуге изношења и
депоновања смећа исказује се процентуално и
износи:
- 100% од цене услуге изношења и
депоновања смећа. “
Члан 2.
У члану 4. тачка 7) мења се и гласи: „борци,
ратни војни инвалиди, цивилни инвалиди рата и
породице палих бораца по прописима из области
борачко инвалидске заштите и цивилних инвалида
рата“.
После тачке 11) додаје се тачка 12), која
гласи:
„12) - лица оболела од дистрофије која имају
пребивалиште на територији града Пожаревца
према евиденцији Међуопштинског удружења
дистрофичара Смедерево. ''
Члан 3.
У члану 7. став 1. тачка 8) мења се и гласи:
„8) да је корисник комуналних услуга
остварио својство и права борца, ратног војног
инвалида и цивилног инвалида рата и члана
породице палог борца по прописима из области
борачко инвалидске заштите и цивилних инвалида
рата.“
Тачка 9) и 10) бришу се.
Досадашње тачке 11) и 12) постају тачке 9)
и 10).
Члан 4.
У члану 8. став 1. тачка 8) мења се и гласи:
„8) Правноснажно решење организационе
јединице Градске управе града Пожаревца надлежне
за послове борачко инвалидске заштите односно
надлежног министарства, којим се доказује да је
корисник остварио својство и права борца , ратног
војног инвалида и цивилног инвалида рата и члана
породице палог борца по прописима из области
борачко инвалидске заштите и цивилних инвалида
рата.“
Тачка 9) и 10) бришу се.
Досадашње тачке 11) и 12) постају тачке 9)
и 10).
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Члан 5.
У члану 9. став 2. мења се и гласи:
„Категорија корисника субвенционисане
цене услуга утврђује се за сваку календарску
годину.“
Члан 6.
Члан 10. мења се и гласи:
„Члан 10.
Испуњеност услова за остваривање
субвенционисане цене комуналних услуга утврђује
надлежна организациона јединица Градске управе
града Пожаревца и Центра за социјални рад.
На основу прегледа и оцене поднете
документације , односно на основу података из
евиденције о оствареним правима, уколико се
утврди да корисник испуњава тражене услове,
надлежна организациона јединица из става 1. овог
члана, саставља списак корисника субвенционисане
цене комуналних услуга (у даљем тексту: списак).
“
Члан 7.
Члан 11. мења се и гласи:
„Члан 11.
Списак лица садржи следеће податке:
- име и презиме,
- јединствени матични број грађана,
- адреса, кућни број број стана власника и
- одобрено задужење комуналних услуга за
претходни месец.
Надлежна организациона јединица Градске
управе града Пожаревца доставља списак службама
вршиоца комуналне делатности, најкасније до 5ог у месецу, у смислу промена услова који су од
утицаја за остваривање права. “
Члан 8.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику града
Пожаревца“, а примењује се по окончању поступка
из члана 6. ове одлуке.
У Пожаревцу, 27.3.2015. године Број: 01-06-50/15
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Милић Јовановић, с.р.
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На основу члана 35. Закона о јавној својини
(„Службени гласник Републике Србије“ број
72/11, 88/13 и 105/14), члана 3. став 1. тачка 1) и
става 4. Уредбе о условима прибављања и отуђења
непокретности непосредном погодбом, давања
у закуп ствари у јавној својини и поступцима
јавног надметања и прикупљања писмених
понуда („Службени гласник Републике Србије“
број 24/12), члана 5. став 4. Одлуке о утврђивању
органа надлежног за припрему аката за одлучивање
о прибављању и отуђењу непокретности у јавној
својини града Пожаревца („Службени гласник града
Пожаревца“ број 4/14), Закључка о прихватању
иницијативе за покретање поступка непосредне
погодбе за прибављање непокретности у јавну
својину Града Пожаревца број 01-06-83/201424-1 од 28. априла 2014. године Градског већа
града Пожаревца, Одлуке о покретању поступка
непосредне погодбе за прибављање непокретности
у јавну својину Града Пожаревца број 01-06200/2014-19 од 20.11.2014. године Градског већа
града Пожаревца, записника о спроведеном
поступку непосредне погодбе од 23.02.2015. године
и члана 32. став 1. тачка 7) Статута града Пожаревца
(„Службени гласник града Пожаревца“ број 4/13пречишћен текст), Скупштина града Пожаревца, на
седници од 27.3.2015. године, доноси
ОДЛУКУ
о прибављању непокретности у поступку
непосредне погодбе у јавну својину Града
Пожаревца на локацији „Живинарска фарма“ у
Пожаревцу
Члан 1.
Овом одлуком се утврђују услови, начин
и цена прибављања непокретности на локацији
„Живинарска фарма“ у Пожаревцу у јавну својину
Града Пожаревца, од власника непокретности
Крстић Драгољуба из Пожаревца, у поступку
непосредне погодбе.
Члан 2.
У јавну својину Града Пожаревца по
спроведеном поступку непосредне погодбе одржаног
23.02.2015. године, прибављају се непокретности
– земљиште на следећим катастарским парцелама:
кат. парцеле 9464/2 површине 12,43 ара, кат.
парцеле 9465/2 површине 49,14ара, кат. парцеле
9465/3 површине 23,00 ара, кат. парцеле 9465/4
површине 12,54 ара, кат. парцеле 9466/2 површине
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23,47 ара, кат. парцеле 9467/2 површине 10,45 ара,
кат. парцеле 9467/3 површине 5,11 ара, кат. парцеле
9467/4 површине 5,94 ари, кат. парцеле 9468/2
површине 11,53 ари, кат. парцеле 9468/3 површине
3,62 ари, кат. парцеле 9470/2 од 11,49 ари, кат.
парцеле 9470/3 површине 5,63 ари, кат. парцеле
9471/4 површине 22,66 ари, кат. парцеле 9471/5
површине 25 м2, кат. парцеле 9472/2 површине
8,00 ари, кат. парцеле 9472/3 површине 6,50 ари,
кат. парцеле 9472/4 површине 1,35 ари, кат. парцеле
9473/2 површине 5,62 ари, кат. парцеле 9474/8
површине 23,47 ари, кат. парцеле 9474/9 површине
7,02 ари, кат. парцеле 9474/10 површине 3,87
ари, кат. парцеле 9474/11 површине 6,00 ари, кат.
парцеле 9474/12 површине 13,67 ари, кат. парцеле
9474 /13 површине 48,15 ари, кат. парцеле 9474/14
површине 38,92 ари, кат. парцеле 9474/15 површине
1,07,06 ха, кат. парцеле 9474/16 површине 2,94 ара,
кат. парцеле 9475 површине 14,19 ари, кат. парцеле
9476/1 површине 22,44 ари, кат. парцеле 9476/3
површине 11,75 ари, кат. парцеле 9476/4 површине
18,38 ари, кат. парцеле 9476/5 површине 10,32 ари,
кат. парцеле 9476/6 површине 5,54 ари, кат. парцеле
9476/7 површине 5,70 ари, кат. парцеле 9476/8
површине 4,15 ари, кат. парцеле 9481/2 површине
8,56 ара, кат. парцеле 9481/3 површине 7,75 ари,
кат. парцеле 9481/4 површине 3,66 ари, кат. парцеле
9481/5 површине 3,70 ари, кат. парцеле 9481/6
површине 2,24 ари, кат. парцеле 9481/7 површине
3,53 ара, кат. парцеле 9481/8 површине 1,71 ар, кат.
парцеле 9477/1 површине 63,65 ари, кат. парцеле
9477/3 површине 19,26 ари, кат. парцеле 9477/4
површине 28,14 ара, кат. парцеле 9477/5 површине
13,38 ари, кат. парцеле 9477/6 од 8,59 ари, кат.
парцеле 9477/7 површине 7,48 ари, кат. парцеле
9477/8 површине 2,54 ара, кат. парцеле 9480/19
површине 3,86 ,ари кат. парцеле 9480/21 површине
5,12 ари, кат. парцеле 9480/23 површине 3,80 ари,
кат. парцеле 9480/24 површине 3,68 ари, кат. парцеле
9480/25 површине 4,01 ари, кат. парцеле 9480/26
површине 3,98 ари, кат. парцеле 9480/27 површине
5,15 ари, кат. парцеле 9480/28 површине 3,34 ара
и кат. парцеле 9480/29 површине 4,01 ара, укупне
површине 7,73,44 ха. све К.О. Пожаревац уписане
у лист непокретности број 16181 К.О. Пожаревац,
без терета, од Крстић Драгољуба из Пожаревца као
власника истих са целином.
Члан 3.
Непокретности из члана 2. ове одлуке Град
Пожаревац прибавља од Крстић Драгољуба
из Пожаревца у циљу решавања имовинскоправних односа око доделе земљишта на локацији
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„Живинарска фарма“ у Пожаревцу ранијим
власницима експроприсаног земљишта за изградњу
обилазног пута М-24 око града Пожаревца.
Члан 4.
Град Пожаревац непокретности из члана
2. ове одлуке прибавља од Крстић Драгољуба из
Пожаревца по цени од 232.032,00 евра, односно по
процењеној тржишној вредности од 300 евра по ару
по извештају Министарства финансија и привреде
Пореска управа Регионално одељење за контролу
Београд Филијала Пожаревац број 080-436-0300387/2015-11В02 од 20.02.2015. године.
Вредност непокретности од 232.032,00
евра у динарској противредности по средњем
курсу Народне банке Србије утврдиће се на дан
закључивања уговора.
Члан 5.
На основу ове одлуке закључиће се
уговор између Града Пожаревца као купца,
Јавног предузећа „Дирекција за изградњу града
Пожаревца, као крајњег корисника експропријације,
суинвеститора на изградњи обилазног пута М-24
око града Пожаревца и обвезника плаћања и Крстић
Драгољуба из Пожаревца, као продавца.
У име Града Пожаревца, уговор ће закључити
Миомир Илић, Градоначелник града Пожаревца.
Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику града
Пожаревца“.

број 24/12), члана 5. став 4. Одлуке о утврђивању
органа надлежног за припрему аката за одлучивање
о прибављању и отуђењу непокретности у јавној
својини града Пожаревца („Службени гласник
града Пожаревца“ број 4/14) и члана 32. става 1.
тачке 7) Статута града Пожаревца („Службени
гласник града Пожаревца“ број 4/13), Скупштина
града Пожаревца, на седници од 27.3.2015. године,
доноси
ОДЛУКУ
Члан 1.
УТВРЂУЈЕ СЕ текст Уговора о прибављању
непокретности,
по
спроведеном
поступку
непосредне погодбе за прибављање непокретностиземљишта на локацији „Живинарска фарма“ у
Пожаревцу од Крстић Драгољуба из Пожаревца.
Члан 2.
ОВЛАШЋУЈЕ СЕ Градоначелник града
Пожаревца Миомир Илић, дипл. инж. шумарства,
да у име Града Пожаревца, потпише уговор из члана
1. ове одлуке.
Члан 3.
Ову одлуку објавити у „Службеном гласнику
града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 27.3.2015. године Број: 01-06-50/16б
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

У Пожаревцу, 27.3.2015. године
Број: 01-06- 50/16а

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Милић Јовановић, с.р.

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Милић Јовановић, с.р.
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На основу члана 35. Закона о јавној својини
(„Службени гласник Републике Србије“ број
72/11, 88/13 и 105/14), члана 3. став 1. тачка 1) и
става 4. Уредбе о условима прибављања и отуђења
непокретности непосредном погодбом, давања
у закуп ствари у јавној својини и поступцима
јавног надметања и прикупљања писмених
понуда („Службени гласник Републике Србије“
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На основу члана 100. став 4. и 5. Закона
о заштити животне средине („Службени гласник
Републике Србије“, бр. 135/04, 72/09, 36/09 и
43/11 – Одлука УС), сагласности Министарства
пољопривреде и заштите животне средине
Републике Србије број: 401-00-03446/2014-06
од 15.12.2014 године и члана 32. став 1. тачка 6)
Статута града Пожаревца („Службени гласник града
Пожаревца“ број 4/13-пречишћен текст) Скупштина
града Пожаревца, на седници од 27.3.2015. године,
донела је
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ПРОГРАМ О ИЗМЕНИ ПРОГРАМА
КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ
ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА ЗА 2014. ГОДИНУ
I Скупштина града Пожаревца на седници
одржаној дана 17. децембра 2010 године под
бројем: 01-06-144/17 донела је Одлуку о образовању
буџетског Фонда за заштиту животне средине
града Пожаревца поштујући одредбе члана 100.
Закона о заштити животне средине („Службени
гласник Републике Србије“ број: 135/04 и 36/2009)
а у складу са Законом којим се уређује буџетски
систем. Буџетски Фонд за заштиту животне средине
града Пожаревца је образован у циљу финансирања
Програма заштите животне средине, као и
припрема, спровођења и развоја акционих планова
који разрађују регулаторне и институционалне
активности, активности мониторинга, студија,
израде пројектне документације, економских
и финансијских инструмената, информисања,
образовање и капиталне инвестиције из области
Подносилац
пријаве

ЈП
‘’Топлификација’’
Пожаревац

Подносилац
пријаве
ЈКП ‘’Водовод и
канализација’’
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очувања, коришћења, заштите и унапређења
животне средине на територији града Пожаревца.
II Средства у износу од 289.167.814,00
динара су уврштена у буџет града Пожаревца за
2014. годину, приликом израде Ребаланса – 1 буџета
града Пожаревца за 2014. годину.
III Наведени Програм о измени Програма
коришћења средстава буџетског Фонда за заштиту
животне средине града Пожаревца у 2014. години
након утврђивања од стране Градског већа
града Пожаревца доставити на нову сагласност
Министарству пољопривреде и заштите животне
средине, које је раније дало сагласност на предлог
Програма буџетског Фонда за заштиту животне
средине града Пожаревца за 2014. годину број 40100-236/2014-01 од 05.03.2014. године
IV Средства из тачке II Програма у износу
од 289.167.814,00 динара расподељују се на следећи
начин:

Назив пројекта
Изградња примарног топловодног прикључка, зонске
топлопредајне станице (ТПС 10/63) и секундарне
дистрибутивне мреже за зону ‘’Николе Тесле 1’’ у МЗ
‘’Булевар’’
Изградња секундарне топловодне мреже за ТПС 8/76-1 локација
ул. Цане Бабовић МЗ ‘’Чачалица’’
Изградња дистрибутивне мреже и прикључних топловода на
локацији ТПС 7/65 (Моравска 11) за будуће купце на зони
ограниченој улицама: Стишка 2-6, Партизанска 1-21, Моравска
1-47, Исидоре Секулић и Другог српског устанка, Влајка
Павловића 2-20 и 1-13.
Изградња дистрибутивне мреже и прикључних топловода на
локацији ТПС 6/65+9/65+11/65 (Влајка Павловића бб) за будуће
купце на зони
ограниченој улицама: Моравска 49-83, Француска улица, Јанка
Веселиновића 2-22 и 1-21, Влајка Павловића 22-46 и 15-35 и
Стишка 10-54.
Изградња дистрибутивне мреже и прикључних топловода
на локацији ТПС 3/60 (МЗ ‘’Сопот’’) за будуће купце на зони
ограниченој улицама: Милоша Обилића, Бранка Радичевића,
Илије Бирчанине и Милована Глишића.
За ЈП ‘’Топлификација’’ Пожаревац УКУПНО

Назив пројекта
Заштита водоизворишта ‘’Кључ’’ – замена филтерског слоја
песка на инфилтрационим базенима на изворишту ‘’Кључ’’ у
Пожаревцу

Одобрена
средства
31.506.000,00
40.200.000,00

20.160.000,00

28.920.000,00

10.920.000,00
131.706.000,00

Одобрена
средства
16.195.104,00
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ЈКП ‘’Водовод и
канализација’’

Подносилац пријаве

ЈП ‘’Дирекција за
изградњу града
Пожаревца’’

Подносилац
пријаве
ГО Костолац
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У оквиру пројекта система за каналисање и пречишћавање
отпадних вода града Пожаревца набавка фекалних пумпи са
уградњом електро-ормара са софт стартером за пумпе за ЦС4
– 2 ком.
Израда главног пројекта објекта постројења за пречишћавање
подземне воде до нивоа квалитета воде за пиће на изворишту
‘’Ловац’’ у Костолцу
Израда студије процене утицаја на животну средину објеката
постројења за пречишћавање подземне воде до нивоа квалитета
воде за пиће на изворишту ‘’Ловац’’ у Костолцу
Изградња фекалне ЦС-1 у ул.7.јула у Костолцу – за
препумпавање отпадних вода
За ЈКП ‘’Водовод и канализација’’ УКУПНО
Назив пројекта
Реконструкција водоводне мреже – замена азбест-цементних цеви у
улицама Стари Корзо и Воје Дулића

9.600.000,00

5.000.000,00
1.500.000,00
10.152.000,00
42.447.104,00
Одобрена средства
6.984.900,00

Реконструкција водоводне мреже – замена азбест-цементних цеви у
19.104.310,00
улицама Дунавска, Немањина Први део и Таковска
Реконструкција водоводне мреже – замена азбест-цементних цеви у
40.696.200,00
улици Братства Јединства
Изградња фекалне канализације у ул .Војводе Добрњца од ЦС
9.729.300,00
‘’Болница’’ до ул. Раде Слободе
За ЈП ‘Дирекција за изградњу града Пожаревца’’ УКУПНО
76.514.710,00

Назив пројекта

Одобрена
средства

Завршетак топлификације ГО Костолац

36.500.000,00

За ГО Костолац УКУПНО

УКУПНО ОДОБРЕНА СРЕДСТВА ПО ОВОМ ПРОГРАМУ

36.500.000,00
287.167.814,00

Овај Програм објавити у „Службеном гласнику града Пожаревца“
У Пожаревцу, 27.3.2015. године Број: 01-06-50/2а
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Милић Јовановић, с.р.
11
На основу члана 100. став 4 и 5. Закона о
заштити животне средине („Службени гласник
Републике Србије, бр. 135/04, 72/09, 36/09 и 43/11 –
Одлука УС), члана 32. став 1. тачка 6) Статута града
Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца“
број 4/13-пречишћен текст) и претходне сагласности
Министарства пољопривреде и заштите животне
средине Владе Републике Србије, број: 401-0003408/2014-09 од 21.1.2015. године, Скупштина

града Пожаревца, на седници од 27.3.2015. године,
донела је
ПРОГРАМ
КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ
ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА ЗА 2015. ГОДИНУ
I Скупштина града Пожаревца на седници
одржаној дана 17. децембра 2010. године под
бројем: 01-06-144/17 донела је Одлуку о образовању
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буџетског Фонда за заштиту животне средине
града Пожаревца поштујући одредбе члана 100.
Закона о заштити животне средине („Службени
гласник Републике Србије“ број: 135/04 и 36/2009)
а у складу са Законом којим се уређује буџетски
систем. Буџетски Фонд за заштиту животне средине
града Пожаревца је образован у циљу финансирања
Програма заштите животне средине, као и
припрема, спровођења и развоја акционих планова
који разрађују регулаторне и институционалне
активности, активности мониторинга, студија,
израде пројектне документације, економских
и финансијских инструмената, информисања,
образовање и капиталне инвестиције из области
очувања, коришћења, заштите и унапређења
животне средине на територији града Пожаревца.
II Пренамена средстава од реализованих
пројеката по изјашњењима корисника средстава
буџетског Фонда за заштиту животне средине
града Пожаревца из претходног периода у укупном
износу од 28.594.821,68 динара и то:
ЈП ‘’Дирекција за изградњу града
Пожаревца’’, по захтеву бр. 4923 од 28.11.2014.
године 20 пројеката за пренамену преосталих
средстава у укупном износу 14.918.306,00 динара:
− ''Индустријска зона – крчење, уређење
и равнање терена као подлоге за
инфраструктурне радове’’, пројекат из
2013. године, реализован, преостала
средства – 168.610,00 динара
−
''МЗ ‘Маљуревац’- израда друге
коморе резервоара и израда секундарне
водоводне мреже’’, пројекат из 2009.
године, реализован, преостала средства
– 423.022,00 динара.
− ''Улица Студеничка – изградња фекалне
канализације’’, пројекат из 2013.
године, реализован, преостала средства
– 81.226,00 динара
− ''Изградња црпне станице ЦС 8,
Ратарска ул. код пруге’’, пројекат из
2010. године, реализован, преостала
средства – 17.890,00 динара
− ''Улица Раваничка – изградња фекалне
канализације’’, пројекат из 2013.
године, реализован, преостала средства
– 146.987,00 динара
− ''Улица Ратарска – изградња секундарне
фекалне канализационе мреже, иза
пруге’’, пројекат из 2011. године,
реализован, преостала средства –
943.467,00 динара.

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−
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''Улица Војводе Добрњца – изградња
фекалне канализације од ЦС ‘Болница’
до улице Раде Слободе’’, пројекат из
2014. године, реализован, преостала
средства – 3.375397,00 динара.
''Улица Пећка – изградња секундарне
канализационе мреже у улицама које
припадају сливу колектора у Пећкој
улици’’, пројекат из 2013. године,
реализован, преостала средства –
1.059.690,00 динара
''Улица Кнез Милошев венац – изградња
кишног колектора, 4.фаза’’, пројекат из
2013. године, реализован, преостала
средства – 2.459.599,00 динара
''Улица Војске Југославије – изградња
фекалног колектора пречника 250мм у
дужини од 1.128м’’, пројекат из 2011.
године, реализован, преостала средства
– 1.622.494,00 динара.
''Улица Проте Матеје – изградња ЦС7 у МЗ ‘Сопот’ ‘’, пројекат из 2010.
године, реализован, преостала средства
– 802.818,00 динара.
''Улица Кнез Милошев венац – изградња
кишног колектора, 3.фаза’’, пројекат из
2013. године, реализован, преостала
средства – 2.072.447,00 динара.
''Улица Ратарска – изградња секундарне
фекалне канализације улица које се
уливају у колектор пре пруге испред
ЦС’’, пројекат из 2011. године,
реализован, преостала средства –
652.690,00 динара.
''Реконструкција водоводне мреже,
замена азбестцементних цеви у улицама:
Дунавска, Немањина 1.део и Таковска’’,
пројекат из 2014. године, реализован,
преостала средства – 138,00 динара.
''Реконструкција водоводне мреже,
замена азбестцементних цеви у улицама:
Стари корзо и Воје Дулића’’, пројекат
из 2014. године, реализован, преостала
средства – 7,00 динара.
''Реконструкција водоводне мреже,
замена азбестцементних цеви у улици
Братства Јединства’’, пројекат из 2014.
године, реализован, преостала средства
–93,00 динара
''Здружени захтев МЗ ‘Лучица’, МЗ
‘Пругово’ и МЗ ‘Пољана’ – израда
идејног и главног пројекта примарне
и
секундарне
мреже
фекалне
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канализације’’, пројекат из 2010.
године, реализован, преостала средства
– 106.400,00 динара.
− ''Опрема за градски водовод за повећање
ефикасности и смањење губитака у
водоводном систему Пожаревца –
недостајућа средства’’, пројекат из 2010.
године, реализован, преостала средства
– 927.438,00 динара.
− ''МЗ ‘Ћеба’- ул. Табачка Чаршија –
уређење простора у дворишту иза улаза
бр. 2,4,6,8,10,12,14 и 16’’, пројекат из
2013. године, реализован, преостала
средства –57.892,00 динара.
− ''МЗ ‘Дрмно’- уређење и озелењавање
простора у селу и то: 1.двориште цркве,
2.око споменика Б.Д. Козици, 3.код
Дома културе и 4.простор код споменика
Палим борцима у балканским ратовима
(горњи споменик)’’, пројекат из 2010.
године, реализован, преостала средства
– 1,00 динара.
ЈП ‘’Топлификација’’, по захтеву бр.7374/2
од 18.11.2014. године, 2 пројекта за пренамену
преосталих средстава у укупном износу
2.873.889,89,00 динара:
− ''Моравска – примар ГМ-магистрални
вод МЗ ‘Бурјан’, примар ТПС 3/65
Борска, примар ТПС 6/65 Моравска и
примар ТПС 7/65 Влајка Павловића’’,
пројекат из 2011.године, реализован,
преостала средства – 1.466.178,53
динара.
− ''Израда ТПС 3/60 МЗ ‘Сопот’ ‘’, пројекат
из 2010. године, реализован, преостала
средства – 1.407.711,36 динара.
ЈКП ‘’Водовод и Канализација’’ Пожаревац,
по захтеву бр. 01-5336/1 од 24.10.2014.године, 2
пројекта за пренамену преосталих средстава у
укупном износу 6.812.880,00 динара:
− У оквиру пројекта ‘’Система за
каналисање и пречишћавање отпадних
вода
града
Пожаревца,
набавка
фекалних пумпи са уградњом електро
ормара са софт стартером за пумпе
за ЦС-4’’, 2 комада, пројекат из 2014.
године, реализован, преостала средства
– 4.234.800,00 динара.
− ''Заштита
водоизворишта
Ќључ’замена филтерског слоја песка на
инфилтрационим базенима на изворишту
Ќључ’ у Пожаревцу’’, пројекат из 2014.

Број 3 - Страна 119

године, реализован, преостала средства
– 2.578.080,00 динара.
ЈКП ‘’Комуналне службе’’ Пожаревац,
по захтеву бр. 01-6644/1 од 28.11.2014. године,
1 пројекат за пренамену преосталих средстава у
укупном износу 1.711.360,00 динара
− ''Набавка два специјална возила
– аутосмећара’’, пројекат из 2011.
године, реализован, преостала средства
– 1.711.360,00 динара.
ЗЦ Пожаревац – РЈ Општа Болница, 1
пројекат за пренамену преосталих средстава у
укупном износу 1.022.186,69 динара.
− ''Куповина и уградња електромашинске
опреме постројења питке воде у
болници у Пожаревцу’’, пројекат из
2011. године, реализован, преостала
средства–1.022.186,69 динара.
Град Пожаревац – Градска управа, 3 пројекта
за пренамену преосталих средстава у укупном
износу 1.256.199,10 динара:
− ''Неопходна средства за завршетак
фекалног колектора у ул..Војске
Југославије са израдом прикључака за
бочне улице и прикључење стамбених
објеката’’, пројекат из 2012. године,
реализован, преостала средства –
1.169.560,30 динара.
− ''Саветовање Одрживи развој града
Пожаревца и енергетског комплекса
Костолац’’ пројекат из 2013. године,
реализован, преостала средства –
2.100,00 динара..
− ''Систематско уништавање амброзије
на територији града Пожаревца,
механичко уништавање амброзије,
едукација становништва и пропагандни
материјал’’, пројекат из 2013. године,
реализован, преостала средства –
84.538,80 динара.
III По Решењу Министарства пољопривреде
и заштите животне средине бр.401-00-2049/201417 од 16.09.2014. године граду Пожаревцу за
израду Програма буџетског фонда за заштиту
животне средине за 2015. годину припадају
средства у износу од 498.208.320,00 динара, као и
нераспоређена средства из последњег квартала из
2014. године у износу од 269.522.820,00 динара
које дају збир од 767.731.140,00 динара и средства
од пренамене средстава од реализованих пројеката
више корисника наведених у тачки II овог Програма
у износу од 28.594.821,68 динара, што у укупном
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збиру даје износ средстава од 796.325.961,68
динара, које је неопходно уврстити у буџет града
Пожаревца за 2015. годину
IV Наведени Програм коришћења средстава
буџетског Фонда за заштиту животне средине града
Пожаревца у 2015. години после утврђивања од
стране Градског већа града Пожаревца доставити
Подносилац
пријаве

на сагласност Министарству пољопривреде и
заштите животне средине, а након добијања исте,
Програм доставити Скупштини града Пожаревца
на доношење
V Средства из тачке III Програма у износу
од 796.325.961,68 динара расподељују се на следећи
начин:

Назив пројекта

Доградња локација ТПС ‘’Косте Абрашевића’’ 101
- наставак изградње дистрибутивне мреже у делу ул. Косте Абрашевића,
ТПС 6/77 и ТПС 10/77
‘’Невен’’ – друга фаза, Сопотска улица ТПС 21/72
- израда дистрибутивне мреже и прикључних топловода
ТПС 12/85-1, Шеста личка 34 у Пожаревцу (Бусије код школе) - доградња
ТПС и израда дистрибутивне мреже и прикључних топловода
ТПС 3/59 ‘’МЗ Радна мала’’ - опремање ТПС и израда дистрибутивне мреже
и прикључних топловода.
ТПС 8/53 ул. Милоша Обилића 3 у Пожаревцу - примарни прикључак ТПС и
израда дистрибутивне мреже и прикључних топловода.
ТПС 9/52 ул. Сењанина Иве у Пожаревцу- примарни прикључак, израда
ТПС и и израда дистрибутивне мреже и прикључних топловода.
ТПС 5/77 ул.Косовска друга фаза – опрема за ТПС и израда дистрибутивне
ЈП ‘’Топлификација’’ мреже и прикључних топловода.
Пожаревац
ТПС 10/85, ТПС 11/85 и ТПС 14/85 ул. Алексе Дундића – израда примарног
вода и изградња ТПС
ТПС 14/60 и ТПС 15/60 ул. Бошкова – израда примарног вода и изградња
ТПС.
ТПС 16/58 – доградња локације ТПС дечји вртић ‘’Даница’’, ул. Дрварска
2 – наставак изградње дистрибутивне мреже и прикључних топловода на
зонама: ТПС 16/58, ТПС 14/58 и ТПС 10/58.
Индивудалне ТПС у ул. Шесте личке – преносна мрежа и прикључни
вреловод .
Синђелићева ТПС 21/64 и ТПС 10/65 – секундар, наставак пројекта из
2011.године.
Друга фаза изградње топлификационог система села Ћириковац – примар у
улицама Лоле Рибара и Партизанској.
За ЈП ‘’Топлификација’’ Пожаревац УКУПНО
Подносилац
пријаве
ЈКП ‘’Водовод и
канализација’’
Подносилац
пријаве

ЈП ‘’Дирекција за
изградњу града
Пожаревца’’

27.03.2015.

Назив пројекта
Изградња ЦС - Б1
За ЈКП ‘’Водовод и канализација’’ УКУПНО
Назив пројекта

Одобрена
средства
15.000.000,00
10.800.000,00
16.800.000,00
33.000.000,00
22.320.000,00
42.051.600,00
37.200.000,00
16.818.000,00
22.781.160,00
69.134.400,00
14.094.000,00
2.873.889,89
18.996.696,88
321.869.746,77
Одобрена
средства
6.600.214,91
6.600.214,91
Одобрена
средства
78.000.000,00

Изградња секундарне мреже фекалне канализације у насељу Лучица.
Изградња секундарне мреже фекалне канализације за комплетно насеље
35.000.000,00
Љубичево.
Изградња секундарне мреже фекалне канализације поред ресторана ‘’Гем’’ у
4.000.000,00
ул. Слободана Пенезића.
Изградња кишне канализације са свим бочним улицама са леве стране ул.
Пожаревачки партизански одред (од центра града ка брду) до улива у кишни 60.000.000,00
колектор у ул. Кнез Милошев венац - прва фаза.

27.03.2015.

ЈП ‘’Дирекција за
изградњу града
Пожаревца’’

Подносилац
пријаве
ЈКП ‘’Комуналне
службе Пожаревац’’
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Изградња кишне канализације за слив Варошко брдо до улива у кишни
колектор у ул. Кнез Милошев венац - прва фаза.
Наставак изградње примарног вода фекалне канализације за насеља: Лучица,
Пругово и Пољана до излаза из насеља Лучица.
Наставак изградње примарне и секундарне фекалне канализације иза ЦС
– 8 слив Ратарска после пруге (ул. Ратарска у два правца – крака и ул.
Молерова).
Изградња секундарне фекалне канализације у улицама које се уливају у
фекални колектор у Дунавској улици са леве и десне стране – прва фаза
и то са леве стране улице Б. Митића, Косте Рацина, Вршачка, Космајски
партизански одред, Јанка Веселиновића, Ђердапска XIII, XIV и XVI са десне
стране улице Расадничка, Јована Скерлића, Билећка XI, XIV и XV-а.
Изградња примарне и секундарне фекалне канализације иза ЦС-8 слив
Димитрија Павловића који обухвата улице: Димитрија Павловића, Књегиње
Љубице, Димитрија Павловића – крак 1, Димитрија Павловића – крак 2 и
део улице Драгослава Ђорђевића – Гоше.
Изградња кишне канализације у Карађорђевој улици.
Изградња секундарне фекалне канализације у насељу Забела.
Изградња кишне канализације у улицама: Краљевића Марка и Невесињској
улици.
Реконструкција водоводне мреже – замена азбесно цементних цеви у улици
Косте Абрашевића.
Реконструкција водоводне мреже – замена азбесно цементних цеви у улици
Слободарској од ул. Цане Бабовић до ул. Ђуре Даничића.
Израда главног пројекта реконструкције фекалне црпне станице 3 у ул.
Стишкој у Пожаревцу.
Реконструкција водоводне мреже – замена азбесно цементних цеви у улици
Моше Пијаде од ул. Јована Шербановића до ул. Слободарске.
Реконструкција водоводне мреже – замена азбесно цементних цеви у
улицама : Виноградској, Душана Радовића, Арчибалда Рајса од ул. Хајдук
Вељкове до ул. Арчибалда Рајса.
Реконструкција водоводне мреже – замена азбесно цементних цеви у ул.
Карађорђевој у Костолцу.
За ЈП ‘Дирекција за изградњу града Пожаревца’’ УКУПНО
Назив пројекта

45.000.000,00
34.500.000,00
12.516.000,00

47.000.000,00

10.990.000,00
1.650.000,00
13.750.000,00
6.250.000,00
10.600.000,00
7.400.000,00
3.000.000,00
14.800.000,00
10.000.000,00
36.400.000,00
430.856.000,00
Одобрена
средства

У оквиру реализације плана управљања комуналним отпадом на територији
37.000.000,00
града Пожаревца и омогућавања несметаног функционисања градске
депоније ‘’Јеремино поље’’ у Пожаревцу – набавка булдозера
ЈКП ‘’Комуналне службе Пожаревац’’ УКУПНО

УКУПНО
ОДОБРЕНА
СРЕДСТВА ПО
ОВОМ ПРОГРАМУ

37.000.000,00
796.325.961,68

Овај Програм објавити у „Службеном гласнику града Пожаревца“
У Пожаревцу, 27.3.2015. године Број: 01-06-50/2б
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Милић Јовановић, с.р.
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На основу члана 137. Закона о рударству и
геолошким истраживањима („Сл.гласник РС’’, број
88/11), члана 23. став 4. и члана 32. став 1. тачка 6)
Закона о локалној самоуправи (‘’Сл.гласник РС’’,
број 129/07 и 83/2014 и други закон) и члана 32. став
1. тачка 6) Статута града Пожаревца (‘’Сл.гласник
града Пожаревца’’ број 4/13 – пречишћен текст) и
сагласности Министарства рударства и енергетике
Владе Републике Србије број: 310-02-00835/2014-02
од 10.12.2014. године, Скупштина града Пожаревца
на седници одржаној дана 27.3.2015. године, донела
је

−

ПРОГРАМ МЕРА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ
УСЛОВА ЖИВОТА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА
ПОЖАРЕВЦА У 2015. ГОДИНИ

−

I Овим Програмом врши се расподела
средстава остварених од накнаде по основу
коришћења минералних сировина на територији
града Пожаревца, а у вези члана 137. Закона о
рударству и геолошким истраживањима у износу
од 232.700.000,00 динара, а у циљу унапређења
услова живота на територији града Пожаревца у
2015. години. као и пренаменом средстава.
II Пренамена средстава ЈП ‘’Дирекција за
изградњу града Пожаревца’’, по захтеву бр: 4837
од 21.11.2014. године на укупан износ средстава
28.523.225,00 динара и то од следећих пројеката
који су реализовани у претходном периоду:
− ''Водоснабдевање насеља Маљуревац
и Бубушинац’’, пројекат из 2013.
године реализован, преостала средства
– 11.612,00 динара.
− ''Изградња кишне канализације у
ул.Шумадијској од ул.Далматинске до
улива у колектор у ул..Чеде Васовића’’,
пројекат из 2013. године реализован,
преостала средства – 2.565.262,00
динара.
− ''Изградња примарног вода фекалне
канализације за насеља Лучица, Пругово
и Пољана у зони заштите водоизворишта
Меминац и Кључ’’, пројекат из 2013.
године реализован , преостала средства
– 14.249.284,00 динара.
− ''Изградња ТС и 10кв прикључка у
инустријској зони града Пожаревца’’,
пројекат из 2013. године реализован,

−

−

−

−

−

−

−

−

−

27.03.2015.

преостала
средства
–5.594.759,00
динара.
''Изградња нисконапонске мреже 0,4кв
и јавне расвете у инустријској зони
града Пожаревца’’, пројекат из 2013.
године реализован, преостала средства–
4.958.263,00 динара.
''Инвестиционо одржавање асфалтом
у ул..Чегарској’’, пројекат из 2014.
године реализован , преостала средства
– 75.922,00 динара.
''Улица Лоле Рибара – пресвлачење
улице асфалтом од ул..Југ Богданове
до ул..Партизанске’’, пројекат из 2014.
године реализован, преостала средства
–2.396,00 динара.
''Улица
Радоја
Домановића
–
инвестиционо одржавање асфалтом од
бр.60 до улице Црвени крст’’, пројекат
из 2014. године реализован, преостала
средства – 9.460,00 динара.
''Улица Дринска - инвестиционо
одржавање асфалтом са поплочавањем
тротоара леве стране улице од Трга
ослобођења до улице Стари корзо’’,
пројекат из 2014. године реализован,
преостала средства –597.180,00 динара.
''Улица
Бранислава
Тодоровића–
инвестиционо одржавање асфалтом
и израда ивичњака и тротоара са
леве стране улице’’, пројекат из 2014.
године реализован, преостала средства
–2.946,00 динара.
''Улица Шесте личке дивизије –
пресвлачење улице асфалтом,’’ пројекат
из 2014. године реализован, преостала
средства –374,00 динара.
''Улица
Ивана
Мажуранића
инвестиционо одржавање асфалтом’’,
пројекат из 2014. године реализован,
преостала средства –28.158,00 динара.
''Улица 4.јула - инвестиционо одржавање
асфалтом’’, пројекат из 2014. године
реализован, преостала средства –
185.900,00 динара.
''Улица Пионирски трг, испред ‘Фараона’
- инвестиционо одржавање асфалтом’’,
пројекат из 2014. године реализован,
преостала средства –228.461,00 динара.
''Село Брежане – инвестиционо
пресвлачење улица асфалтом’’, пројекат
из 2014. године реализован, преостала
средства –2.304,00 динара.

27.03.2015.
−

−
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''Село
Живица
–
инвестиционо
пресвлачење улица асфалтом’’, пројекат
из 2014. године реализован, преостала
средства –5.472,00 динара.
''Село Драговац – инвестиционо
пресвлачење улица асфалтом’’, пројекат
из 2014. године реализован, преостала
средства –5.472,00 динара.

III Средства која се користе од накнаде
остварене по основу експлоатације минералних
сировина а у циљу унапређења услова живота на
територији града Пожаревца и средства од пренамене
из пројеката који су реализовани у претходном
периоду у укупном износу од 261.223.225,00 динара
дата су у доле наведеној табели по захтеву ЈП
‘’Дирекција за изградњу града Пожаревца’’ бр:4607
Корисник средстава
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од 07.новембра 2014. године и захтеву ГО Костолац
бр.01-401-1626/14 од 20.новембра 2014. године а за
реализацију наведених пројеката.
IV Средства у износу од 261.223.225,00
динара је неопходно уврстити у буџет града
Пожаревца за 2015. годину, по основу из тачке I и
тачке II овог Програма.
V Наведени Програм мера за унапређење
услова живота на територији града Пожаревца у
2015. години након утврђивања од стране Градског
већа града Пожаревца доставити на сагласност
Министарству рударства и енергетике.
VI Средства из тачке I и II предлога
Програма расподељују се на следећи начин:
Назив пројекта

Израда главног пројекта водоизворишта ‘’Кључ’’ у
Пожаревцу у оквиру изградње фабрике наливне воде а у
циљу обезбеђивања довољне количине квалитетне воде
за пиће
Израда пројекта реконструкције постројења реверсне
осмозе на водоизворишту ‘’Меминац’’ у Пожаревцу
у циљу смањења количине нитрата у води за пиће у 3
бунара на наведеној локацији које су иначе вишеструко
увећане у односу на дозвољене.
Израда идејног и главног пројекта са студијом
оправданости изградње резервоара пијаће воде на Тулби
капацитета 2x2000 м3 воде у Пожаревцу.
Израда студије процене утицаја на животну средину на
изградњи резервоара пијаће воде на Тулби капацитета
2x2000 м3 воде у Пожаревцу.
Израда плана генералне регулације града Пожаревца
(10+20).
Израда пројекта препарцелације за извориште ‘’Кључ’’
ЈП ‘’Дирекција за изградњу града према усвојеном ПДР ‘’Кључ’’ површине 60 ха.
Пожаревца’’
Израда
пројекта
геодетског
обележавања
за
препарцелацију водоизвориша ‘’Кључ’’.
Израда
ПДР
водоизворишта
‘’Јагодица’’
у
Костолцу површине 90 ха, по генералном пројекту
водоснабдевања.

Износ обезбеђених
средстава
18.000.000,00

4.000.000,00

12.500.000,00
2.500.000,00
20.000.000,00
460.000,00
400.000,00
2.500.000,00

Изградња кружног тока на раскрсници улица Чеде
Васовића, Косте Абрашевића и Индустријске.

13.500.000,00

Асфалтирање ул. Косте Абрашевића са израдом нових
тротоара са обе стране улице.

18.800.000,00

Асфалтирање ул. Кнез Милошев венац са израдом
тротоара са обе стране улице.

32.000.000,00

Инвестиционо одржавање – пресвлачење асфалтом улица:
Таковске, Немањине први део и Дунавске и тротоара у
Дунавској до Партизанске улице.

15.000.000,00
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Санација дела улице Павла Јуришића Штурма
Инвестиционо одржавање тротоара у ул. Партизанској од
ул. В.Пелагића до ул. Л. Рибара (наставак радова из 2014.
године).
Инвестиционо одржавање – пресвлачење асфалтом улице
Партизанске у Костолцу са тротоарима.
Инвестиционо одржавање – пресвлачење асфалтом улице
ЈНА у МЗ Петка – ГО Костолац.
МЗ ‘Парк’ – наставак уређења јавне површине дворишта
у улици ‘15.октобар, инвестиционо одржавање –
пресвлачење асфалтом постојећих саобраћајница са
израдом ‘меба’плоча на делу паркинга
МЗ ‘Чачалица’- израда пројеката фекалне канализације
од ул. Ускочке до ул. Филипа Вишњића
МЗ ‘Чачалица’ - израда фекалне канализације од ул.
Ускочке до ул. Филипа Вишњића
МЗ ‘Радна мала’ – завршетак израде тротоара у ул.
Бранислава Тодоровића, наставак из 2014.године
МЗ ‘Радна мала’ – израда пројекта инвестиционог
одржавања – асфалтирања улице Алексе Шантића
МЗ ‘Радна мала’ – инвестиционо одржавање –
асфалтирање улице Алексе Шантића
МЗ ‘Горња мала’– израда пројекта инвестиционог
одржавања – асфалтирања улице Анафаса Соломона
– Жике
МЗ ‘Горња мала’– инвестиционо одржавање –
асфалтирање улице Анафаса Соломона – Жике
ЈП ‘’Дирекција за изградњу града МЗ ‘Горња мала’ – инвестиционо одржавање –
асфалтирање улице Лесковачке
Пожаревца’’
МЗ ‘Горња мала’– израда пројекта фекалне канализације
за ул. Призренску
МЗ ‘Горња мала’– изградња фекалне канализације у ул.
Призренској
МЗ ‘Горња мала’– израда пројекта фекалне канализације
за ул. Хумску
МЗ ‘Бурјан’- израда пројекта инвестиционог одржавања
– асфалтирања улице Брежанске
МЗ ‘Бурјан’- инвестиционо одржавање – асфалтирање
улице Брежанске
МЗ ‘Сопот’- инвестиционо одржавање - асфалтирање
тротоара у ул. Војске Југославије, (наставак радова из
2014.године)
МЗ ‘Булевар’- инвестиционо одржавање - асфалтирање
тротоара у ул.Боже Димитријевића, (наставак радова из
2014.године до ул. Јована Цвијића)
МЗ ‘Батовац’ – израда пројекта инвестиционог одржавања
– асфалтирања улице у МЗ ‘Батовац’
МЗ ‘Батовац’ – инвестиционог одржавање – асфалтирање
улице у МЗ ‘Батовац’
МЗ ‘Берање’ – израда пројекта инвестиционог одржавања
– асфалтирања улице у МЗ ‘Берање’

27.03.2015.
7.000.000,00
450.000,00
32.788.920,00
6.726.300,00
3.750.000,00
63.346,00
1.294.800,00
633.000,00
45.000,00
1.000.000,00
75.000,00
2.500.000,00
1.350.000,00
115.000,00
2.664.000,00
73.200,00
50.000,00
3.376.000,00
4.820.654,00
1.850.000,00
80.000,00
1.920.000,00
80.000,00

МЗ ‘Берање’ – инвестиционог одржавање – асфалтирање
улице у МЗ ‘Берање’

1.920.000,00

МЗ ‘Брадарац’ – израда пројекта инвестиционог
одржавања – асфалтирања улице у МЗ ‘Брадарац’

80.000,00

27.03.2015.
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МЗ ‘Брадарац’– инвестиционог одржавање – асфалтирање
улице у МЗ ‘Брадарац’
МЗ ‘Дрмно’ – израда пројекта инвестиционог одржавања
– асфалтирања улице у МЗ ‘Дрмно’
МЗ ‘Дрмно’ – инвестиционог одржавање – асфалтирање
улице у МЗ ‘Дрмно’
МЗ ‘Живица’ – израда пројекта инвестиционог одржавања
– асфалтирања улице у МЗ ‘Живица’
МЗ ‘Живица’– инвестиционог одржавање – асфалтирање
улице у МЗ ‘Живица’
МЗ ‘Пољана’ – израда пројекта инвестиционог одржавања
– асфалтирања улице у МЗ ‘Пољана’
МЗ ‘Пољана’– инвестиционог одржавање – асфалтирање
улице у МЗ ‘Пољана’
МЗ ‘Пругово’ – израда пројекта инвестиционог одржавања
– асфалтирања улице у МЗ ‘Пругово’
МЗ ‘Пругово’ инвестиционог одржавање – асфалтирање
улице у МЗ ‘Пругово’
МЗ ‘Трњане’ – израда пројекта инвестиционог одржавања
– асфалтирања улице у МЗ ‘Трњане’
МЗ ‘Трњане’ инвестиционог одржавање – асфалтирање
улице у МЗ ‘Трњане’
МЗ ‘Брежане’- инвестиционо одржавање – асфалтирање
ЈП ‘’Дирекција за изградњу града дела улице Лоле Рибара у МЗ ‘Брежане’ (између
Пожаревца’’
асфалтираног пута Пожаревац - Брежане ка путу Брежане
- Батовац)
МЗ ‘Бубушинац’- изградња недостајуће водоводне мреже
на граници насеља Бубушинац и Маљуревац
МЗ Касидол’ - израда пројекта инвестиционог одржавања
– асфалтирања пута за гробље, ул. Николе Тесле у МЗ
Ќасидол’
МЗ Касидол’ - инвестиционо одржавање – асфалтирање
дела пута за гробље, ул. Николе Тесле у МЗ Ќасидол’
МЗ ‘Речица’ – израда пројекта инвестиционог одржавања
– асфалтирања улице у МЗ ‘Речица’
МЗ ‘Речица’ инвестиционог одржавање – асфалтирање
улице у МЗ ‘Речица’
МЗ ‘Речица’ инвестиционог одржавање – асфалтирање
игралишта у школском дворишту у МЗ ‘Речица’
МЗ ‘Кличевац’ - израда пројекта инвестиционог
одржавања – асфалтирања улице Миленка Стојковића у
МЗ Ќличевац’
МЗ ‘Кличевац’ - инвестиционо одржавање – асфалтирање
улице Миленка Стојковића у МЗ Ќличевац’
МЗ ‘Кличевац’ - израда пројекта фекалне канализације за
насеље Кличевац
ЈП ‘’Дирекција за изградњу’’ УКУПНО
Подносилац пријаве
ГО Костолац

Назив пројекта
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1.920.000,00
80.000,00
1.920.000,00
80.000,00
1.920.000,00
80.000,00
1.920.000,00
80.000,00
1.920.000,00
80.000,00
1.920.000,00
2.000.000,00
1.800.000,00
120.000,00
1.880.000,00
70.000,00
1.230.000,00
700.000,00
40.000,00
700.000,00
800.000,00
235.625.220,00
Одобрена средства

Завршетак топлификације ГО Костолац за насеље Петка 25.598.005,00
25.598.005,00
ГО Костолац УКУПНО
УКУПНО

261.223.225,00

Програм мера за унапређење услова живота на територији града Пожаревца у 2015. години, објавити
у ‘’Службеном гласнику града Пожаревца’’.
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У Пожаревцу, 27.3.2015.године Број: 01-06-50/3
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
СКУПШТИНЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Милић Јовановић, с.р.
13
На основу члана 4. и 32. Закона о спречавању
дискриминације
особа
са
инвалидитетом
(„Службени гласник РС“, бр. 33/06), члана 32. став
1. тачка 6) Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник РС“, бр. 129/07 и 83/14 – др. закон), члана
32. став 1. тачка 6) Статута града Пожаревца
(„Службени гласник града Пожаревца,“ бр. 4/13
– пречишћен текст) и члана 15. став 1. Пословника
Скупштине града Пожаревца („Службени гласник
града Пожаревца“, бр. 2/08), Скупштина града
Пожаревца, на седници одржаној 27.3.2015. године,
донела је
ЗАКЉУЧАК
1.

Усваја се Локални акциони план
за унапређење положаја особа са
инвалидитетом
града
Пожаревца
2015-2020, који је саставни део овог
закључка.

2. Овај закључак објавити у „Службеном
гласнику града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 27.3.2015. године Број : 01-06-50/17
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Милић Јовановић, с.р.

27.03.2015.

27.03.2015.
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1.�������
�
�
�������� �������� ����� ��� ����������� ��������� ������ ��� �������������� ����a� ���������� ���
���������� ��������� ����� ��������� ���������� ����� �� ������� ����� ������ ���������� ��� ��� ��� ���
��������������������������������������������������������������������������������������������.��
�������� ����� ��� �������� ���������������������������������������������������������������������
���������� ����������� �������� �� ����� ������� ����� ������������ �� �������� ���������.� �� ����� ���
��������������������������,�����������������,�������������,�����������������������������������,�
������������������������������������������������������,��������������������������������������
�� ������� ������������ .� ������� ������ ������� –� ���������� �������� �� ������,� ������,� ����������
������������������������������.�
�������� ��� �������������� �� ��������������� ����� ���������� ������� ������ �� ��������� ����� ��������
����������������������������������������������������������������������������������������������
�� ����� ���������� ������� ���������,� ���������� ��� ������������ ��� �������������� ������� �� ��������
������������������������.�
������� “������ ��� �������������”� ��� ��� ����������� ������ ��� ��������� ���� ��������� ��������,�
���������,��������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������,�������������������������������������������������������������������������
���������� ��������� ���� ��� ������� �������.���� ����������� ��� �� ������� ��� �������������
������������������������������������������������������������.�
�������� �������� ����� ��� �������� ��� ������� 22� .������� 22.� ��� �������� �������� (� �����)� �����
���������� �������� 22� ���������� ��������������������������������������������������� .�����������
��������� ��� �� 24� �������� ��� �������� �� �������� ��� 2007.� ��� 2009.� ������� �� ��������� ��������� ��
�����������������������������������������������.�
���� �������� ������������� ������� ������ ������� ��� ��� ������� �������� �������� ����� ������
���������,�����������������������������������������������������������������������.���������������
�����������������������������������,���������������������������������������������������������
���������� ������� �� �������� ����� ��� ����������� ����������� ����������� ��������� ������ ���
�������������������������������������������2013.�2015.��������������������������������������������
������������.��
�
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�
�
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��������������������������������������������������������������������������
����������2015.�–�2020.�
�

2.���������������������������������������������������
�

2.1�������������������������������
�
���������������������������������������������(1948);���
����������������������������������������������������(1993.)����������22;��
��������������������������������������;��
������������������������������(2002);��
��������������������������;��
��������������������������������(1989);�
��������������������������������������������;��
��������������������������������������������������������������������������������������
�������������;��
����������������������������������
����������� �������� ��� �������������� ����������� ����� ��� �������� �������� ��� ��������������
���������� ���������� ��� ������� 1993.� ������� ��������� ��� ����������� �������� ��� ��������������
���������������������������������������������������.���������22��������������������������������
��������������������������������������������������,�����������������������������������������������
��������� ��� ���������� ��������.� ������ ��� ������� ��:� ��������� ���������,� ����������� ����,�
��������������,� �������,� �������,� ��������������,� ����������,� ������������ ,� ������� �������� ��
���������� ���������� ,� ���������� ������� ������ ����������� ,� �������,� ����������� �� �����,� ,� �����
,������������ �� �����������,� ��������� ��������� �� ���������,� �������������,� ����������
��������,� ������������� ����,� ������������� ������ ��� �������������� ,� ������ ������,� �������� ��
����������,����������,����������������������������������������.�
�
����������������������������������������
�
����������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������1989.������.������������������
��� ���������� ��� ��� ���������� �� ������������� ������ ��������� ������������ ,� ������� ������� ����� ���
����������������������������������,������������������������������������������������ ,����������,�
���,� ������ ������������,� ���������� �� ������ �������,� ����������,� �������� ���� ���������� �������,�
���������� ������ ,� ������� �� �������� ���� ������ ������� ������� ,� �������� ��������� ���� ����������
���������.���������������������������������������������������������������������������������������
������� ��� ����� ������� ��������������� ���� ���������� ����������� ��� �������,� ������������� ,�
���������� �������� ���� �������� ���������� ��������,� ���������� ���������� ���� �������� �������
��������.�
�
������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
����������� ������������,� ����������� ������������� �� ����������� ������� �������� ������� �� �������
����������.�����������������������������������������������������,�����������������������,�����������
�� ����� ���������� ����� ��� ��������� ������� ����������� �������� �� �������� ����������� ,� �����,�
�
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��������������������������������������������������������������������������
����������2015.�–�2020.�
�
�������������������,����������������������,����������������������������������������������������
������ ����� ����� ���������� �������� ������� ���������� ������������ �� ����������������������������,�
��������������������������������������������.�
(����������������������������,������23)�
�
���������������������������������������������
���������� ���������� ����������� ������� ��������� ��� 13.��������� 2006.� ������� ����������� ��
�������� ������ ��� �������������� (� ������ )� .����� ����������� ��� ����������� �� ���������� �������
2009.������.����������� ���������� ,������ �� ���������� ����� �� ��������� �������� ����� ��������
�������������������������������������������������������������������������������.�

�
2.2�

���������������������������

�
����������� ��� �������� ����������� (� 2003)� ������������ ��������� �������� ����������� ��
����������� ������ ��������� ,� ����� �� ����������� ��������� ���������� ��� ��������������� ��
���������� ��������� ������ �� ��� �������� �� �������� ����������� ����������� � (� ����,� �����,� ������ ���
�������������� ,� ���������� �� �������� ��������� ����� ����,� �������� ���������� ������������� ��
�������������)�
�
�����������������������������������������������������������������������������������������������
�������2006.�����������������������������������������������������������������.�������������������
����� ���������� ��������� ������ ����������� ������ ��� �������������� ��� ��������� �������������
���������������������������������������������.����������������������������(������)��������������
,� ������ ����� ��� ��������� ����� ������ ��� ������������� ������ ��������� ���� ���������� ����������
������������� ��� ���������� ������� ��� ����������� ����������� �������.������ ���������� ������� ��
��������������������������������������,������������������������������������������.�
����������������������������������������������������������:������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������.�
�
����������� �������� ���������� �������� �������� ���� �������� �������� ���������� �������� ������
���������� ����������� ���������� �������� �� ������ ���������� ������� ��� �������������� ������ ��������
���������� �� ���������� ����� �������� ������ ���������,� ������������ �� ������������ ������� ,� �����
�������� �� ���������� ���������� ������� �������� �� ����������������� ����������� �� ������ ,�
�������������� ��� ������������ ������ �� ���������� �� ������������� ����������� ��� �����������
������.���� �������� ���� ���� ����������� ����������� ��� ���������� ������ ������� �� ���������� ���
����������������������,��������������������������������������������������������.�
�
������������������������������������������������������2007�2015�������������������������������
������o�� ����a� ��� ��� ��� ��������� ������,� ����� �� ����������� ����� ��� ���������� ��� ��� ����������
��������������������������������������������������������������� �������������������������������
��� �������������.� ���������� ���� ����� ����� ��������� ��������� ��� ����������� ��������� ������ ���
������������������������������������������������������������������������������������.��
�
�
�
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��������������������������������������������������������������������������
����������2015.�–�2020.�
�
������������������������������������������2004.������������������������������������������������
���������������������������������� (����)�,�����������������������������������������������������
������� �� ����� ��� ��������� ������ ��������� ������ ������ ����� ��� 2015.������.�����������
��������� ����� ����������� ��������� ����,� ����������� �� ���� ,� ����:� �������� ����������� ����,�
��������������������������������,�������������������������,�������������������������������������
������������������� ,�������������������������������������������� ,����������������������������,�
������������,�����������������������,��������������������������������������������������.�
�������� ����� ��� ����������� ����������� ��� ����������� ��������� ������ ��� �������������� ��
���������� ������� ��� ������� ��� 2013.� ��� 2015.� ������� ������ ��� ���������� ����� ������ �� ��������
������� ��������� ������������ ,���� ��� ������������ ��������� ����� �� ����������� ����� ��� ���������
���������� �� ���������� ������������ �������� ��������������� ����������.� �������� ����� ����� ��
�����������������������������������������������������������,�����������������������������������
�������������������������������������.�������,���������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������.�����������������������������������
������ ���������������� �� �������������������� ��������� �� ��������� ����� ����� ������ ��� ��������
������ ��� �������������� ,� ��� ���������� �������� ��� ���������� ����������� �� �������� ������ ���
�������������������������������������������������������������������������������������,����������
�������������������������������������������������������������������������������������������.���
�
������ ���������� ������� ,� ��� ��������� �������� ������ ������ ������ ,� ������ ��� ������� �� ���������
������ �� ���� �����,� ����������� ��� ���������.� ������� ������ �������������� ����� �� ���������� ��
������������������������������������.�
�
�

3.� ���������������������������������������������������������������������
�������������������
�
�

3.1��������������������������������������
�
�
���������������� ���������� ����� �� ���������� ������� ��������� �� ����������� ������� �����������
����������������������������������:�
�
��
���������� �������� (������ ��� ������ 2005.� ������;� ��������� ��� ������ �������������,� ������
���������������������������������������������������2008.����.);��
��
������� ��� �������� ������ ��� �������������� �� ������� ������������� ��� ���,� �����������,�
��������������������������;��
���������������������������������������������������������������������(�"�������������������",�
�����33/06),��������������������������������������������������������������� ������������������
����������������������������������������������������.�
�
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��������������������������������������������������������������������������
����������2015.�–�2020.�
�

3.2� ���������������� ������ ��� ����������� ��������� ������ ��� �������������� ��
����������������

�
���������������������������������������������������������������28.06.2013.������.�������������.�32.���
39.� �������� ������ ���������� (��������� �������� ������ ���������,� ��.4/13����������� �����),�
���������� ������ ���������� ������� ��� ������� � �� ����������� ������� �� ����� ������� ��� ����������
������������������������������������������������������������:�
��
��������,�������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������
��
���������������������������������������������
��
�������������������������������������������������������������������������������
��
����������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������.�
����������9��������/�����������������������/��,��������/��,������������������������.�
�����������/��� �� �������/��� ������� ����� ���������� ��� ������� ��� ������� (4)� ������,� ��� ��������
�����������������.�
�����������������������������������������������������.�
�

4.������������������������������������
�
�� �������� ������� ��������� ������ ��������� ��� ��������������� �����,� ���������� �� ����� �������
�������.���������������� ����� ��� 01�06�4/2015�12� ��� 19.�������� 2015.������� ��������� ��� ������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������2015.�2020.������.�
����������� ��������� ��������� ��� ��� �������� ��������� ��������������������,� ������������� ��
��������������������������������������.��
�� �������� �������/��������� ����� ����� ��� ������������� �� ������������� ������� ������������ ��
����������������������������������������,�����������������������������������������������������.�
����������� ��� ������� �� ����������,� ���� �� ������� ��� �������� �������� ��� ������� �����������
�������������������������������,�������������������������������������������������������������
����������������������������������������������,������������������������������������������.��
���������������������������������������������������������������������������������,������������
���������������������,���������������������������,������������������������������������,�����
�����������������,�������������������������,�����������������������������������.��
����������������������������������������:�
������ ���� ��� ������� ��������� ��������� ������ ��� ����������� ��������� ������ ���
������������������������������:�
1.�
����������� ��������,� ����.����������,� �������� ��� ��������,� �������� ����������
��������������������������������,������������
2.�
������������,���,������
3.�
���������������������,���,������
4.�
�����������������,����������������������������������,������
5.�
���������������,����������������������������������������������������������������,�
������
�
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��������������������������������������������������������������������������
����������2015.�–�2020.�
�

6.�
��������������,������������������������������L�Down�����������,������
7.������������������������,�������������������������������������������,������
�
���������������������,����������������������������,��������������������������:��
I��
������� � ��������� ������ ��� �������������� ��������� �� ������ ��������� �������� ���
��������� ����������������� ������� �� ��������������������������������� �� �������������
�������������������������������������������������������������������;;��
II�
�������� ��������� ������� �������,� ��� ���������� �� ����������� �������� � ����������� ��
����������� ��������������� ������ ��� �������������,� ���� �� �������� �����������������
���������������������������������
III�
���������,� ������������ �� ������ ������� ��������� ��� �������� �� ���������� ����������
������������������,�����������������������������������–�����������������������������
����������������������;�
IV��
�������� ��������� ����� �� ���������� � ��������,� ��������� �� ���������� ����������,�
�����������,�����������������,����������������������������������������������������������
�����������������������,����������������������������������������������;�
V�
�������� ��� �������������� ���������� �������� ����������� ��������,� � �������������
�������,� �������������,� ��������������� �� ��������� ���������� ��������,� �� ����� ������� ��
����������������������������������������������������������������������������;�
V�I��
���������� �������� ��� �������������� ���������� ��������� �������� �� ����������
����������
�
�

5.�������������������������
�
������������������������������������������������������ 481���2,���25�����������2���������
�������(���������������������������������������������).����������������������������������,��������
���������������� ������� �� �������� ������������� ������,� �� �������������� ��� ��������� ��� �������
����������� (������� �������� 30��),� ���������� ������� ��������� (17��),� ����� ������� (17� ��),�
�������(4���)��������������������������������������������.�
�
����������� �������,� ��������� �� ��������� �������,� ���������� ��� ��� ����������� ������
���������������������������������������������������������.�
�
�
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��������������������������������������������������������������������������
����������2015.�–�2020.�
�

�

�
�������������������������������������������:�
�

����
�������
���������
���
���� ���
��������

�

����������
2.000.000
250.000
300.000
300.000
600.000

���������
82 ��
500 ��
195 ��
165 ��
380 ��

��������������������������������������������������������:�
�

•�
������������� 2011.������������������������� ,����������������481���2������75.334�
�����������,������������������������������������������156,6������������/��2�
•�
�� ��������� ��������� ����� 71,3� %� �������� ������������� ,� �� � 28,7� %� �� ������������
���������;����������������������������������������������������������,���������������������
������������ ������� ������������ �������� ������ ���������� ������� �� ������ ����� 7700�
������������������������������������������,�������������������������������������9,5���,���
�����������������367������������
•�
��� �������� ������ ����������� ,� 91,3� %� ����� ������� ������������.� ������ ��������
������������� ��� ��������� ������ ���������� ����� �� :�������,� �������,� �������,� ������,��
�����,� �����������,� ������,� ���������,� ���������,� �����,� ����,� ������,� ����,� ������,�
�������,���������,����������,�������������������.�
•�
����������������2011.��������������������������������������������������������42,75��
�������(41,5����������,�44�����)��
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��������������������������������������������������������������������������
����������2015.�–�2020.�
�

•�
��������������������9,44�
•�
�������������������������������������������14,89�
•�
��� �������� ������ ���������� ������������� � ������ 61.093� ���� ��� ������������ �����
�����14.241�
•�
�����������������29.909����������������������������������������.�
�
�

�����������������������
�
���������� � ��� ������� �� ��������������� ����� ������,� ����������� ���������������,� ���������� ��
��������� ������� ������������������.� �������� 481� ��2� �� ������ ������� ��� 2011.� ������� ���� 75.334�
����������,��������������������������,��������������������������������25�������.�
�
�
�
481�
���������(����2)�
������������
27�
��������������������������������������
74.713�
��������������������(���������������������2)�
156,6�
������������������
9,4�
�������������
14,6�
���������������������������
�5,21�
����������������������������������������(�������������)�
76,12�����70,4���
�����������������(����������)�
41,6�
���������������(60+����.�/0�19����.)�
115,33�
���������.1�
�
����������–����������������������30.06.2013.��������������������2013.� �
�
�
�
�
�

����������a�
�
�

�

20002�
������
1.898�
�
4.293�

����������������5��������(������������
������)�
����������������7��14��������(�������
�������������)�
������������� � ������ (15�� 29� ������)� ������� 7.516�
��������(�������������������)�
�
������������������������������(15��64��.)�
�����������������������

�������
1.894�
�
4.378�

2011�
�������
1.814�
�
4.080�

�������
1.697�
�
3.983�

7.483�

6.974�

6.893�

29.253�
32.344�
74.902�

25.388�
26.007�
75.334�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

���������.2�
�
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��������������������������������������������������������������������������
����������2015.�–�2020.�
�
�������������������������������������������������� 51.395�������������26.007�(50,60�%)��������25.388�
������������������49,40%.�
�

�
���������1��������������������������������������������������
�
�

�
�
���������2�–������������������������������������������
�������������������������������������5.380,������������3.000��������2.380����������.�
�
�

�

�
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��������������������������������������������������������������������������
����������2015.�–�2020.�
�
�����������������,������������������������������������������������
�
���������������,�����������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
�������
�����������������������������������������������������
�
������������������������������������������������������
�
����������������
����
����������������1996� ����������������2001�
2204/05�
2004�
���
���� 2000�
���
����
���������� ������
���������� �������
22/08/2208
25/08/2208
���������
�� ������ ���������
�����
��������� �����
������
22085�
3667�
24847�
3423�
7942�
6144�
5931�
6877�
25752�
28270�
7942�
6144�
5931�
6877�
�
�
�

6.������������������������������������������������������
�
��������������������
�
���������� ��� ��� ���� ����������� ������ �� ��������������� �� ��������������������� ����������
�����.��������������� ���� ��� ������� ������� ������������ ���������� ����������� �� �����,�
����������������� �� ���������� ������ ��� �������������� ����� �� ����������� ������� ������������ ���
���������� ����� ��������.� ����������� �������� �� �������� ��� �������������� ��������� ���������
����������� �� ���������� �������,� ����������� ������� ��� ������������ ,���� �� ����������
������������.����������������������������������������������������,�������������������������
���������������������������������������.�
�������� ���� ����� ��� ��������������� ������������� ��� ��� ����������� �������.� ����������������
�������� ���� �� ���������� ������ ��� ��������� ������������ ��� ����� ��� ������������ ����
������������ �����.� ������� ��� �������� ���������� �������� ����� ��� ������������� ��� ��������� ������
��������� ��������� ������� ��� ���������� ���� ������ ���������� �� ���������� ������������� ����
��������� ����� ��������� ���������� ������ ������ �� �������� ��� �������������.� ��������� ���������
���������� �������� ��� �������������,� ��������� ��� ����� ������������� ����������� ����������� ��
�������������������������������������������������������������.�
������������������������������������������������������������������������������������������������
��� �������.� ������ ��.� 51� �������� ������ ���������� („��.� �������� �������� ���������“,� ��.� 5/05),�
�������� ������� ��������� �� ��������� ��������� �������� �������� �������� �� ������ ��� �� �����������
�������������������������������������.�������,�������,�������������������������������������������
������� ����������� �� ������������� ��� ������� ��� ��������� ���������,� ���� �� ��� ������� ����� ���
���������� �� ����������� ��������� ��� �������� ���������� �� ��������� ����������� �� ������ ������
���������������������������������������������������������������������������������������.�

�

12�

27.03.2015.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Број 3 - Страна 139

��������������������������������������������������������������������������
����������2015.�–�2020.�
�
���� ��������� ��������� ������ ������������ �������� ��� �������������� �� ������� ������������
�������� �����,� �� �� �������� ��� ����������� ��� ��������� ��������� ������ ���������� ��� � �������
������������ ������ ���� ������ ������� ��������� ���������� .�� ����� ���������� ���������������
�������������������������������������������������:�������������,������������,����������������–
�������������������������������������������������������������������������������.�
�
������� ��� ������� �������� ��� �������������� ��������� ������� ��� ���������� ���� �� ���������,� ��
�������������������������������������������������������������������������������������������������
�����.� ������������� ������� ���� ���������� ��������� ������� ��� �� ����,� ���� ��������� ����� ������
����������������������������������������������.��
��������������������������������������������������������������������������������������������������
�� �����������.� � �������� ��� ����������� ������������� ����������� ��������� ��� �������� �����������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
����������,� ������������ �� ��������� ��������.� ������������ ���� ������� ������ ���������� ��
�������������� ��������� �������� ������ ��������.� �� � ����� ������ ������������� ������� ��������� ���
����������� ��������� ������ ��� �������� ������� ������������.� ������� �������� ������ ���������
��������� ��� ��������� ����� ��� ������ ��� ����� ��������������� ������� ����� ���������.� ����
���������� ��� ��������� ��� �������� ���������� �� ����������� �������� ����������� �� ������� ��� �������
�������������.�
���������������,� ����������,� ������������ �� ������� �������� ��� �������� �������� ������� ��� ���������
��������������,��������������������������������������,�������������������������������������������
��������������������������������.�
����������� ���������� ������� ��� ������������� �������������� ������� ���������,� ����������� ��
��������������� ��� ���� �� ������ ����������� �� ������� ��� ���������� �� ��������� ��������������
���������,� �������� ������������ �� ���������� ��������;� ���� ��� ����������� ���� ����������
���������� �� �������� �������;� ������ ����������� ���� ��������� ��������� �� ������� ��� ��������
�������������� ��� ���;� �� ������� ����������,� �������,� ������������ �������,� ����������������� ��
������ ������������ ����������.� �������� ������� �� ������� ������,� ��������� ��� ������� ���������
���������� �� ���������� ��������� ����������� ���� ���� ������� �� ��������,� � ����� ������ ��� �������:� � ���
��������������������������,��������������������������������������������������������������������,�
���������,� ��������� �� ������ �����������,� �������� ��� ���� ���� ������� ���� ��������� �����
������������,� ������� ��� �����������������������������������������������������������������������
������� ��� ������� ������������,� �������������� �� �������� ���������;� ��� ��������� ��������� ����
����� ����� ���������� ��� ����������� � ����� �� ��������� �������� �� �������� ��� ����������� ������
���������� �� �������� ������ ����� ������������ ������ ���������;� ��� ��� ������� ����� ��� �����������
�������������������������������������������������������������,�������������������������������.��
�
�����������������������������������������8�����������������������������������������������������
��� �������������:� �������������� ������������� ������� ������� �� ����������,� ��������������
��������� ������� �� ��������,� �������� ��� ����������� �� ������� ��������,� �������� ��� ������
���������� ����������� �� ������������ ������,� ������ ��������� ����,� �������������� ����������
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��������������������������������������������������������������������������
����������2015.�–�2020.�
�
����������������������,����������������������������������������������������,����������������
������������������������������������������������������
�
����������������������������������„�����������“����������������������������������,�������������
������������ ������ ������� ������������,� ������������ �� �������� 2011.���.,� ����� ������ ���
���������������������������������������������������������������8����8,99%.��������������������
�������� ������ ����������� 75334� ���� 6090� ������ ��� �������������� �� 1423� ������ ����� ��� �������
���������������������.�
�
�����������������������������������������������������������������������������������������������,�
��������,�����.�
�
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��������������������������������������������������������������������������
����������2015.�–�2020.�
�
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�
������� ��� ���������� ���� ����������� ���������� �� ���� �������� �� ������ ���������� ����� ���
����������� �� ���������� –� ������������� ���� ������ ��� �������������� ����� ������������ ��� ��������
�������,��������,���������������������.����������������������������������������������������
��������� �� ������ ���������� ���������� ������,� ����� ����� �� ������,� ����� ����� ��� 400.� ��� ����� ������
�������������18��������������������������������������������������51���������,���������������������
������� ��� �������� ����� ����� �� ������ 44� (������� ��� ���������� ���� ��� 2014.���.)� ������ ����� ������
������ 18� ������� ��� ������� ��� ����� ����� �� ������ ��� 95� ���������,� ��� �������� �������� 88,� ��
����������������������������������������������������������������������122�����������(�����������
����������� ����� ���������� ����� ����� �� ������ ��� �������� �� ���� ���� ���� ��� ���������� ��� ������ ������
������� ���� ������ ������ ���).� ������� ����� ���������� ����� ����� �� ������� ��� 146,� �� ��� ���������
��������� 264� ���������.� ������� ��� ����������� ��� 36,� ��� ��������� �������������� 327� ���������,�
���� ��������� ���� ���������� ��������� ����������� ���� 37� ������ ���.� ����� ���������� ����� ����� ��
������� ���������� ������ ���� ��� 22� ���������.� ����� ��� ���������� ��� ��� ������� ����� ������ ���
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��������������������������������������������������������������������������
����������2015.�–�2020.�
�
�������������� ����������� ����������� ��������,� ���� ����� ����� ��� ��� ������� �����������
������������ ����� ��������� ������� ��� ���������� ���� �� ��������� ������ ��� �������������� �������
����� ������ ��� �������������� ����� ��� �������� �������� ����������,� ������ ��� �������� ����� ��� �����
���,� ������ ��������,� ������ ��������� ��� ����� ��� ����������� ���� ������ ��� �������������.� �����
�������� ����� ��� ���������� ������ ���������� ��������� �� ������������� ������������ �� ��������
����������������,������������������������������������������������������������������������������
�����������������������.�
�
����������������������������������:�
�������
�����������
���������
����������
�������
2010�
3.446�
9.176�
3.840�
16.462�
2011�
3.349�
9.365�
3.799�
16.513�
2012�
3.324�
9.777�
3.827�
16.928�
2013�
3.234�
10.221�
3.749�
17.204�
�����:� �������� ��� ����������� ������������ ������ ��� ���������� �� �����������
����������������������
�
�
���������������
�
��������������������10%���������������������������������������.���������������������
�������������������������������������������������������������������.�������������,��������������
��� ��������� ��� ��� ������ �������� ��������� ���.� ������ ��� ��������� ������������ ��� ������������
������������� ����� ��������� �� ���,� ��� ������� ����� ��� ��� ��������� ������� �������,� ���� �� ���������
����� ��� ������������� ���� �������.� ������ ������� ��� ���������� ���,� ������ ���� ����� ���������
�������� �� �������� ����� �������� ������ ��� �������� ���������� �� ������� �������,� ���������� �����������
���������,� ���� �� ������������� ��������,� ���� �� ���� �������� ���������� �� ��������� �������
''���������''�,�����������������������������������������������������������������������������������.�
������ ��� �������������� ��� ������ ��� ���������������� ����������� ������������,� ���� ��� ����������
������������ ��� ����������� ��� �������� ����������.� ���������� �������� ����� ������ ��� ���� �����
������� ���������������� �� ������������� ��� ��� ������������� ������ ��������,� ����� ������� ������
����������� �� ��������� ��������,� ����������� ����������� ����������� ���� ���� ��:� ������,�
����������,� �����������,� ��������,� ��������� �� ������� ���������� �����.� ��� ��� �� ���������
��������� ����� ����������� ������ �����,� ���� �������� ���� ����� �������� ��������� ������ ������� ���
������������� ����� ��� ��� ����� �����������,� ������ ����������� ��������,� �������,� ������� �������,�
�������,��������������������������������.�

�
7.�����������������������
�
������ ���� ���������� ��������� ������� 2015.�2020.� ������� ��� ����������� ��������� ������ ���
�������������� ��� ��������� ������������� �������� ����� �������� ���� ������ �� ������������� � ���
��������������������������.�
�
�������������������
1.�����������������������������������������
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��������������������������������������������������������������������������
����������2015.�–�2020.�
�

2.����������������������������������������������
3.�������������������
4.���������������������,�����������������������������������������������������
5.���������������������������������������������
6.� �������������� �������� ��� ��������� ��� ������� ��� ������ ��� �������������� ���������� ��
�������������������������
��������� �������� �������� ���������� ����� ��������������� ���������� ���������� �������� ���
������������������������������������������������������������������������������������������������
�������� �� ����������������� ���������� �������.� �������� �������� ����� ��� ����������� ���������
������ ��� �������������� ��� ��������� ��� ������ ���������� ������� ���������� ����������� �������
�������������������������������������������������������.�
�
����������������������������������������������������
�
������������ �� ����������� ��� �� ������ �������� ������������ ����.� ����� ����������� ��� ������������
������ ��� �������������� ������ ��������� �� �������� ��������:� �������������,� �������������� ��
����������.� �� �� ������ �������� ��� �� ������� ������ ���� ����������� ���������,� ��������� ��
������������.���������������������������������������:��
�
1.� ���������� �������� ������ �� ������ ��� �������������� ������ �������� �������� ��� ������� ��
���������������������������������.��
2.� �������� ���������������� � ������ ������� ��������������� �� ���������������� �� ���������
��������� ����������� ��� ������ ��� �������������� ����� ������������� ��������� ���������
�������,���������������������.�
3.� ������������������;�
4.� �������������������������������������������������������������������������������������
��������,� ���� �� ��������� ����� ������ ��� �������������� ����� ��� ����� �������,���������������
����������������������
5.� ���������� ������������ –� ����� ������� �� ������������������� –� ��������,� ������� �� ��������
���������������������������������������������������������������������������.�
6.� �������������������–����������������������������������������������������������������������
������� ������ �� �������� ����������� ��� ��� ������ �� �������� (� ������� �� ����������� ������� ,�
���������� ,����������� �� ����������� ������� ���������,� ���� �� �������� ����� ������������ ,�
�����������������������������������������������������������������)��
7.� ��������������–����������������������������������������������������–�����������������
�����������������������������������������������������������������������������.�
�

8.�������������
�
����������������
�
����������������������������������������������������������������������������������������������
�������,�������������������������,��������������������������������������������������������.���
�������� ��� ����� ������� �� ������������� ���� ��������� �����.� ������� ��� ��� ��� �������� ����� ���������
�
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��������������������������������������������������������������������������
����������2015.�–�2020.�
�
����� ������� ������������� ���,� ������� ���������� ��� ������� ����,� �� ���� ������� ������� ���������
���� ����� �� ����������� ��������� �� ��������� �� ���������� �����������.� �������� ����� ���� ��� �������
������������������������������,����������������������������������������������������������������
������������������������������������,������������������������������������������������������������
����� ����������,� ����� ������ �������� �������� ��� ��������� ��� �������� �������� �������� �������.�
������� ���������� ��������� ����������� �������� ���������� ��� ���� ���� ���� ��:� �������� �������,�
������������ �������,� ������������ �����������,� ���������� ��������� …� ��� ��� ��� ���������� �����
�������������������������������������������������������������������������������������������
�
�����������������
�
������ ���� ��������� ��� �������� �� ������������� ��������� �������,� ��������,� ������� �� ����,� ���� ���
�������������������������������������������������������������������.��������������������������
������� �������� ����� ��� ��� �������� ����� �������������� �� ������������� ������� (�����������
�����������,�������������������������������������������������������).���������������������������
��������� �����.� ������� ������� �������� ��� ��� �� ���������� �������� ���� ������� ��� ������ ���
��������������������������������������������������������������.�
�
��� ��� ��� �������� ��������� ����� ����������� �� ������������� ������� ��������� ��� �����������
������������ �� ��������� ��� ������ �������� �������,� �������� ����� ����� ��� ��������� ��������� ��
���������� �������.� ���������� ������� ������ ��� ��������� � ���������� �������� ������� ��� ������
���������� ��� ��������,� ��� �������� ����������� ��� �����������,� ��� ������������ ��� �������.� ���
���������� ��� ������� �������� �������� �� ������ ����� ��� ��������� �������� ��� �������� �����������
������������������.����������������������������.�
�
�������������������������������������������������������������������������������:�
�
1.� ������������������������������
2.� ���������������������������������
3.� ��������������������������
4.� ��������������������
5.� ���������������(��������������)�
6.� ��������������
7.� ����������������������������������
8.� ����������
9.� �����������(���������������)�
10.� ���������������������
11.� �������������������
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����������2015.�–�2020.�
�
�
���������������
�
��������������������������������,��������������,�����������������������������������������.����
��� ������� ������� �� ��������� ������� ��� �������� ������� ������ ��� �������������� �� ����� ��������
������.�������������������������������������������������������������������������.���������������
�������������������������������������������������,�����������������.��������������������������
�����������.� ��������� ��� ���������� �������� �������� ��� �������������� �������� ���������
��������,� ����������� ������� �������,� �������������,� ��������,� ���������� ������������� ��
�������������������������������������������.�
�
������������
�
��� ����� ��� �������������� ������������� �������� ����� ����������� ���� ���������� ������������� ���
������������ ������������� ����������� �� ������.� ����� ������� ��������� �� ������ ���� ����� ���
������������� ���� ��� ������� ��������� ����������.� �� ���������� � �������� �������� ����� ���
��������� �� �������� �� ��� �������� ���������� �� ��� ������ ����� .� ������������ ��������� ��� �����
���������''���������������������''���������������������������������������������������������������
��� ����� ���������,� �� ��� ��� ������������� ��������� ���� ���������.� �����,� ���������� ��� ������� ������
�������,�������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������.�����
������ ��� �������������� ��������� ��� ��� ����� ��������� �� �������� ���������� ������� ��� �����
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На основу члана 2. став 1. тачка 2) и
члана 7. Уредбе о условима и начину под којим
локална самоуправа може да отуђи или да у
закуп грађевинско земљиште по цени, мањој од
тржишне цене, односно закупнину или без накнаде
(„Службени гласник Републике Србије“, бр. 13/10,
54/11, 21/12 и 121/12) и члана 32. став 1. тачка 6).
Статута града Пожаревца (“Службени гласник
града Пожаревца”, бр. 4/13- пречишћен текст),
Скупштина града Пожаревца, на седници одржаној
27.3.2015. године, донела је
ОДЛУКУ
о усвајању Елабората о оправданости отуђења
грађевинског земљишта у јавној својини
без накнаде у корист Републике Србије
Министарства правде Прекршајног суда у
Пожаревцу
Члан 1.
Усваја се Елаборат о оправданости отуђења
грађевинског земљишта у јавној својини без накнаде
у корист Републике Србије Министарства правде
Прекршајног суда у Пожаревцу израђен од стране
Одсека за локални економски развој, инвестиције и
пројекте Одељења за привреду, локални економски
развој и заштиту животне средине Градске управе
града Пожаревца, из месеца марта 2015. године
Члан 2.
Саставни део ове одлуке је Елаборат о
оправданости отуђења грађевинског земљишта
у јавној својини без накнаде у корист Републике
Србије Министарства правде Прекршајног суда у
Пожаревцу из месеца марта 2015. године.
Члан 3.
По добијању претходне сагласности Владе
Републике Србије на достављени Елаборат из
члана 1. ове одлуке и начин отуђења грађевинског
земљишта без накнаде у поступку непосредне
погодбе, коначну одлуку о отуђењу назначеног
земљишта по овом поступку, донеће Скупштина
града Пожаревца.
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику града
Пожаревца“.
У Пожаревцу, 27.3.2015. године Број: 01-06-50/25
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Милић Јовановић, с.р.
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Страна 162 - Број 3

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

27.03.2015.

27.03.2015.
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Број 3 - Страна 163

Страна 164 - Број 3

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

27.03.2015.

27.03.2015.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Број 3 - Страна 165

Страна 166 - Број 3

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

27.03.2015.

27.03.2015.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Број 3 - Страна 167

Страна 168 - Број 3

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

27.03.2015.

27.03.2015.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Број 3 - Страна 169

Страна 170 - Број 3

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

27.03.2015.

27.03.2015.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Број 3 - Страна 171

Страна 172 - Број 3

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

27.03.2015.

27.03.2015.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Број 3 - Страна 173

Страна 174 - Број 3

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

27.03.2015.

27.03.2015.
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Број 3 - Страна 175

Страна 176 - Број 3

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

27.03.2015.

27.03.2015.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Број 3 - Страна 177

Страна 178 - Број 3

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

27.03.2015.

27.03.2015.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Број 3 - Страна 179

Страна 180 - Број 3

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

27.03.2015.

27.03.2015.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Број 3 - Страна 181

Страна 182 - Број 3

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

27.03.2015.

27.03.2015.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Број 3 - Страна 183

Страна 184 - Број 3

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

27.03.2015.

27.03.2015.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Број 3 - Страна 185

Страна 186 - Број 3

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

27.03.2015.

27.03.2015.
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На основу члана 13. Закона о подстицајима
у пољопривреди и руралном развоју („Службени
гласник Републике Србије“, бр. 10/13 и 142/14) и
члана 64, 65, 66. и 67. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Србије“, бр.
54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13исправка, 108/13 и 142/14) и члана 32. став 1. тачка
6) Статута града Пожаревца („Службени гласник
града Пожаревца“, бр. 4/13 - пречишћен текст),
а на предлог Градског већа града Пожаревца,
Скупштина града Пожаревца, на седници одржаној
дана 27.3.2015. године, донела је
ОДЛУКУ
О ОБРАЗОВАЊУ БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА
ПОЉОПРИВРЕДУ И РУРАЛНИ РАЗВОЈ
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Члан 1.
Образује се Буџетски фонд за пољопривреду
и рурални развој града Пожаревца (у даљем тексту:
Буџетски фонд), као евиденциони рачун у оквиру
главне књиге трезора, Града Пожаревца, и то
као индиректни корисник буџетских средстава у
оквиру раздела 4-Градска управа, глава 3-Градска
управа Буџетски фонд за пољопривреду и рурални
развој града Пожаревца, 0101 Програм 5: Развој
пољопривреде, 0101-0002 Програмска активност:
Подстицаји у пољопривредној производњи.
Члан 2.
Буџетски фонд се образује ради подстицања,
очувања, унапређења пољопривреде и руралног
развоја на територији града Пожаревца, на
неодређено време.
Члан 3.
Буџетским фондом управља Градска управа
града Пожаревца, а стручне и административнотехничке послове за потребе истог, обављају
одељења Градске управе града Пожаревца надлежна
за област пољопривреде и финансија.
У случају укидања Буџетског фонда, права и
обавезе Буџетског фонда преузима Градска управа
града Пожаревца.
Члан 4.
Средства Буџетског фонда се обезбеђују из:
1. Буџета Града Пожаревца на нивоу до
0,7% од расхода који се финансирају из
пореских прихода утврђени Одлуком

2.

3.
4.
5.
6.

Број 3 - Страна 187

о буџету града Пожаревца за текућу
годину;
Других
средстава
буџета
Града
Пожаревца, по посебним одлукама и
према могућностима буџета у текућој
години;
Донаторских средстава;
Прилива
од
враћених
кредитних
средстава;
Средстава остварених на конкурсима
(домаћим и иностраним) за програме и
пројекте, и
Других јавних прихода у складу са
законом.

Члан 5.
Средства Буџетског фонда користе се за
финансирање активности у складу са Програмом
подршке за спровођење пољопривредне политике
и политике руралног развоја (у даљем тексту:
Програм), кога за сваку буџетску годину на предлог
Комисије за израду и праћење реализације Програма
утврђује Градско веће града Пожаревца, након чега
се исти доставља надлежном Министарству на
сагласност..Након добијене сагласности надлежног
министарства, Градско веће града Пожаревца
доноси наведени Програм.
Утрошак средстава Буџетског фонда
реализује се преко буџета града Пожаревца у
висини одобрених годишњих апропријација овог
индиректног корисника буџетских средстава у
одлуци о буџету Града Пожаревца.
Преузимање обавеза и плаћање на терет
Буџетског фонда врше се до нивоа средстава
расположивих у Буџетском фонду по Програму
подршке за спровођење пољопривредне политике и
политике руралног развоја.
На крају текуће године неискоришћена
средства Буџетског фонда остају на рачуну буџета
Града Пожаревца и преносе се као средства
Буџетског фонда за коришћење у наредној години.
Члан 6.
Средства Буџетског фонда користиће се за
следеће намене:
- унапређење
и
развој
сточарске
производње;
- унапређење и развој биљне производње;
- производњу
воћно-лозног
садног
материјала;
- унапређење и
развој повртарске
производње;
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подстицање производње биолошки
вредније хране;
подстицање
извозних
програма
пољопривредне производње;
изградњу система за одводњавање
и
наводњавање
пољопривредног
земљишта;
укрупњавање поседа пољопривредних
домаћинстава;
ревитализацију села;
друге намене од битног значаја за развој
пољопривреде.

Члан 7.
Послове на изради и праћењу реализације
Програма подршке за спровођење пољопривредне
политике и политике руралног развоја, обавља
Комисија за израду и праћење реализације Програма
подршке за спровођење пољопривредне политике
и политике руралног развоја (у даљем тексту:
Комисија).
Комисија у сарадњи са стручним службама
Градске управе града Пожаревца, у припреми
предлога Програма коришћења средстава, има
задатак да овај акт припреми у складу са законским
одредбама и одредбама ове одлуке, тако да исти
добије сагласност надлежног Министарства.
Поред обавеза из става 1. и 2. овог члана,
Комисија учествује и у изради извештаја о
коришћењу средстава Буџетског фонда за потребе
Скупштине града Пожаревца и надлежног
Министарства. Извештај за претходну годину се
израђује и подноси до 31.03. текуће године.
Градско веће града Пожаревца посебним
решењем образује Комисију којим се одређују њени
задаци, састав и накнада за рад чланова Комисије.
Стручне (прикупљање предлога од стране
стручних лица за израду Програма, праћење
законских прописа), оперативне, организационе,
административно-техничке и финансијске послове
за потребе Комисије, обављају надлежна одељења
Градске управе града Пожаревца.
Начин рада и друга питања од значаја за рад
Комисије, одређују се посебним правилником који
доноси Градско веће града Пожаревца.
Члан 8.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје
да важи Одлука о оснивању Аграрног фонда
општине Пожаревац („Службени гласник општине
Пожаревац“, бр. 4/03, 4/05 и 1/09) и Одлука о
оснивању Аграрног фонда за развој пољопривреде

27.03.2015.

града Пожаревца – пречишћен текст („Службени
гласник општине Пожаревац“, бр. 3/09 и 8/11).
Престанком рада Аграрног фонда за развој
пољопривреде града Пожаревца, средства која се на
дан 01.04.2015. године налазе на рачуну Аграрног
фонда за развој пољопривреде града Пожаревца
преносе се на рачун буџета Града Пожаревца.
Буџетски фонд за пољопривреду и рурални
развој града Пожаревца преузима све обавезе које
је створио Аграрни фонд за развој пољопривреде
града Пожаревца у претходном периоду.
Члан 9.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику града
Пожаревца“.
У Пожаревцу, 27.3.2015. године Број: 01-06-50/27
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Милић Јовановић, с.р.
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На основу члана 34. став 1. тачка 9а) и члана
35. став 1. тачка 3а) Закона о ванредним ситуацијама
(„Службени гласник РС“ бр.111/09, 92/11 и 93/12) и
члана 32. став 1. тачка 6) Статута града Пожаревца
(Службени гласник града Пожаревца“, 4/13–
пречишћен текст), Скупштина града Пожаревца, на
седници одржаној дана 27.3.2015. године, донела
је
РЕШЕЊЕ
I
Усваја се План рада Градског штабa за
ванредне ситуације на територији града Пожаревца
за 2015. годину, донет од стране Градског штабa за
ванредне ситуације на територији града Пожаревца
број 01-82-7/2015 од 09.03.2015. године.
II
Ово решење објавити
гласнику града Пожаревца“.

у

„Службеном

У Пожаревцу, 27.3.2015.године Број: 01-06-50/26
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

27.03.2015.
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ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Милић Јовановић, с.р.

САРАЂУЈЕ: Начелник Штаба и Група за
послове одбране и ванредне ситуације
ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ: Децембар
НАПОМЕНА: Доставља се на усвајање
Скупштини Града Пожаревца

На основу члана 34. става 1. тачке 9а, члана
35. става 1. тачке 3а Закона о ванредним ситуацијама
(„Сл. гласник РС“ бр.111/2009 и 92/2011 и 93/2012.),
и члана 14. Уредбе о саставу и начину рада штабова
за ванредне ситуације („Сл.гласник РС“ број
98/2010), Градски штаб за ванредне ситуације Града
Пожаревца доноси:

3. Периодично праћење стања и организације
система заштите и спасавања, упоређивање
са ГПР, мерење успешности и предлагање
мера за њихово побољшање
НОСИЛАЦ АКТИВНОСТИ: Командант
штаба, Начелник штаба
САРАЂУЈЕ: Чланови штаба и Група за
послове одбране и ванредне ситуације
ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ: Април, август,
децембар
НАПОМЕНА: Анализе извештаји

19

ПЛАН РАДА ГРАДСКОГ ШТАБА ЗА
ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ за 2015. годину
У складу са надлежностима које су Законом
прописане или произилазе из налога виших органа
Градски штаб за ванредне ситуације остварује
следеће
ТЕЖИШНЕ ЗАДАТКЕ :
1. Спровођење припрема за успешно обављање
превентивне функције
2. Координација и руковођење заштитом и
спасавањем у ванредним ситуацијама
Циљ је подизање нивоа заштите и спасавања
становништва, материјалних добара и животне
средине на територији Града Пожаревца, на ниво
применљиве употребљивости за рад у ванредним
ситуацијама
Спровођење припрема за успешно обављање
превентивне функције
ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ:
1. Израда предлога Годишњег плана рада
Градског Штаба за ВС за 2015. годину
НОСИЛАЦ АКТИВНОСТИ: Командант
Штаба
САРАЂУЈЕ: Начелник Штаба и Група за
послове одбране и ванредне ситуације
ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ: Децембар
НАПОМЕНА: Доставља се на усвајање
Скупштини Града Пожаревца
2. Израда предлога Годишњег извештаја о
раду Градског штаба за ВС за 2014. годину
НОСИЛАЦ АКТИВНОСТИ: Командант
Штаба

4. Праћење рада стручно-оперативних тимова
за извршавање специфичних задатака
заштите и спасавања (образованих за
потребе Штаба)
НОСИЛАЦ АКТИВНОСТИ: Начелник
Штаба, заменик команданта Штаба
САРАЂУЈЕ: вође СОТ, чланови штаба
и Група за послове одбране и ванредне
ситуације
ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ: Током године
НАПОМЕНА:
5. Разматрање и давање мишљења на Предлог
Процене угрожености од елементарних и
других несрећа на територији Града
НОСИЛАЦ АКТИВНОСТИ: Градски Штаб
за ВС
САРАЂУЈЕ: Група за послове одбране и
ванредне ситуације
ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ: након израде
НАПОМЕНА: Усваја Градско веће
6. Разматрање и давање мишљења на
План заштите и спасавања у ванредним
ситуацијама локалне самоуправе
НОСИЛАЦ АКТИВНОСТИ: Градски Штаб
за ВС
САРАЂУЈЕ: Група за послове одбране и
ванредне ситуације
ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ: након израде
НАПОМЕНА: Усваја Градско веће
7. Предузимању превентивних мера и
разматрање извештаја о активностима
заштите од клизишта, подземних вода,
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поплава, пожара и свих осталих опасности
које могу угрозити становништво и
материјална добра на територији Града.
НОСИЛАЦ АКТИВНОСТИ: Градски Штаб
за ВС
САРАЂУЈЕ: Стручно-оперативни тимови,
Подручна ватрогасно спасилачка јединица,
Градска управа, савети МЗ, руководиоци
државних органа, комуналних, грађевинских
и водопривредних предузећа
ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ: Током године
НАПОМЕНА:

11. Информисање Штаба о задацима које
наложи МУП- Сектор за ванредне ситуације,
Републички Штаб за ванредне ситуације
и Окружни Штаб за ванредне ситуације о
њиховој реализацији
НОСИЛАЦ АКТИВНОСТИ: Командант
Штаба, Начелник Штаба, Група за послове
одбране и ванредне ситуације
САРАЂУЈЕ: Одељење за ВС Пожаревац
ОкШЗВС
ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ: Током године
НАПОМЕНА:

8. Утврђивање неопходних средстава за
припремање, опремање и обуку Штаба за
ВС
НОСИЛАЦ АКТИВНОСТИ: Градски Штаб
за ВС
САРАЂУЈЕ: Група за послове одбране и
ванредне ситуације, Национални тренинг
центар
ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ: Током године
НАПОМЕНА: Спроводи се по посебним
плановима и програмима припремања и
обучавања које доноси МУП- Сектор за ВС
–Национални тренинг центар, надлежна
министарства

Координација и руковођење заштитом и спасавањем
у ванредним ситуацијама

9. Разматра
организацију,опремање
и
обучавање јединица цивилне заштите опште
намене, повереника и заменика повереника
ЦЗ, оспособљених правних лица и грађана
НОСИЛАЦ АКТИВНОСТИ: Градски Штаб
за ВС
САРАЂУЈЕ: Надлежни органи и службе
Града савети МЗ, руководиоци државних
органа, предузећа и други субјекти
ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ: Током године
НАПОМЕНА:
10. Израда Плана сарадње са Штабовима за
ванредне ситуације суседних општина и
Окружним Штабом за ВС
НОСИЛАЦ АКТИВНОСТИ: Група за
послове одбране и ванредне ситуације
САРАЂУЈЕ: Градски Штаб за ВС
ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ: фебруар
НАПОМЕНА: промовисања заједничке
сарадње кроз размену података, заједничке
вежбе, споразуме о узајамној помоћи,
акционе планове, обуке, опремања

1. Предлаже доношење Одлуке о проглашењу
и укидању ванредне ситуације
НОСИЛАЦ АКТИВНОСТИ: Градски штаб
за ВС
САРАЂУЈЕ:
Градоначелник
Града
Пожаревца
ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ: Према потреби
НАПОМЕНА:
2. Активирање Штаба и позивање чланова
Штаба
НОСИЛАЦ АКТИВНОСТИ: Командант
штаба
САРАЂУЈЕ: Група за послове одбране и
ванредне ситуације
ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ: Према потреби
НАПОМЕНА:
3. Руководи и координира рад субјеката система
заштите и спасавања и снага заштите и
спасавања у ванредним ситуацијама на
спровођењу утврђених задатака
НОСИЛАЦ АКТИВНОСТИ: Градски Штаб
за ВС
САРАЂУЈЕ: Субјекти и снаге заштите и
спасавања на територији Града
ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ: Током године,
према потреби.
НАПОМЕНА:
4. Руководи и координира спровођење мера и
задатака цивилне заштите
НОСИЛАЦ АКТИВНОСТИ: Градски Штаб
за ВС
САРАЂУЈЕ: Субјекти и снаге заштите и
спасавања на територији Града
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ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ: Током године,
према потреби.
НАПОМЕНА:

ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ: Током године,
према потреби.
НАПОМЕНА:

5. Наређује употребу снага заштите и
спасавања, средстава помоћи и других
средстава која се користе у ванредним
ситуацијама
НОСИЛАЦ АКТИВНОСТИ: Градски Штаб
за ВС
САРАЂУЈЕ: Субјекти и снаге заштите и
спасавања на територији Града
ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ: Током године,
према потреби.
НАПОМЕНА:

Поред наведених задатака, по налогу
Републичког и Окружног штаба за ванредне
ситуације, Градски штаб за ванредне ситуације
Града Пожаревца у 2015. години извршаваће и
друге задатке који нису саставни део овог плана.

6. Прати стање угрожености, контролише
извршење задатака и предузима мера које
ће осигурати извршавање задатака
НОСИЛАЦ АКТИВНОСТИ: Градски Штаб
за ВС
САРАЂУЈЕ: Субјекти и снаге заштите и
спасавања на територији Града
ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ: Током године,
према потреби.
НАПОМЕНА:
7. Редовно
информише
и
обавештава
становништво, Окружни Штаб и друге
релевантне субјекте о ризицима и
опасностима и предузетим мерама за
смањење ризика од катастрофа
НОСИЛАЦ АКТИВНОСТИ: Командант
Штаба, заменик команданта, начелник
Штаба
САРАЂУЈЕ: Медији, оспособљена правна
лица од значаја за заштиту и спасавање,
Група за послове одбране и ванредне
ситуације
ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ: Током године,
према потреби.
НАПОМЕНА:
8. Праћење реализације утврђених закључака,
наредби и препорука Градског штаба за
ванредне ситуације, разматрање извештаја
по тим питањима и заузимање ставова.
НОСИЛАЦ АКТИВНОСТИ: Градски Штаб
за ВС
САРАЂУЈЕ: Градска управа, привредно
друштво или друго правно лице одређено
закључком наредбом или препоруком

У Пожаревцу, 9.03.2015. године Број 01-82-7/2015
ГРАДСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
КОМАНДАНТ
Градског штаба за ванредне ситуације
Миомир Илић, дипл.инж.шумарства, с.р.
20
На основу члана 32. став 1. тачка 6)
Статута града Пожаревца („Службени гласник
града Пожаревца“ број 4/13- пречишћен текст),
Скупштина града Пожаревца, на седници од
27.3.2015. године, доноси
РЕШЕЊЕ
I
Ставља се ван снаге Решење о преносу права
коришћења пословне зграде Фудбалском клубу
„Млади радник“ Пожаревац Скупштине општине
Пожаревац број 463-8/90-01 од 19.04.1991. године
II
Ово решење ступа на снагу даном
објављивања у „Службеном гласнику града
Пожаревца“.
У Пожаревцу, 27.3.2015. године Број: 01-06-50/18
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Милић Јовановић, с.р.
21
Скупштина града Пожаревца на седници од
27.3.2015. године разматрала је предлог одборника
Слободана Живковића из Пожаревца бр. 01-06-56
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од 23.3.2015. године, па је на основу члана 32. став
1. тачка 6) Статута града Пожаревца („Службени
гласник града Пожаревца“, бр. 4/13-пречишћен
текст) и члана 15. став 6. Пословника Скупштине
града Пожаревца („Службени гласник града
Пожаревца“, бр. 2/08), донела

II
Ово решење објавити
гласнику града Пожаревца“.

2. Овај закључак објавити у „Службеном
гласнику града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 27.3.2015. године Број: 01-06-50/1
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Милић Јовановић, с.р.
22
На основу члана 50. став 2. и 3. Закона о
јавним предузећима („Службени гласник Републике
Србије“, бр. 119/2012, 116/2013-аутентично
тумачење и 44/2014-др. закон) и члана 32. став 1.
тачка 9) Статута града Пожаревца („Службени
гласник града Пожаревца“, бр. 4/2013 – пречишћен
текст), Скупштина града Пожаревца на седници од
27.3.2015. године, доноси

„Службеном

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Милић Јовановић, с.р.
23
На основу члана 50. став 2. и 3. Закона о
јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр.
119/2012, 116/2013-аутентично тумачење и 44/2014др. закон) и члана 32. став 1. тачка 9) Статута града
Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца“,
бр. 4/2013 – пречишћен текст), Скупштина града
Пожаревца на седници од 27.3.2015. године,
доноси
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на ребаланс 1 Програма
пословања ЈП „Топлификација“ Пожаревац за
2015. годину
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на ребаланс
1 Програма пословања ЈП „Топлификација“
Пожаревац за 2015. годину, који је усвојио Надзорни
одбор предузећа, одлука бр. 867-2 од 13. фебруара
2015. године.
II
Ово решење објавити
гласнику града Пожаревца“.

у

„Службеном

У Пожаревцу, 27.3.2015. године Број: 01-06-50/7б
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Програм пословања
ЈП „Дирекција за изградњу града Пожаревца“
- ребаланс 1 за 2015. годину
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм
пословања ЈП „Дирекција за изградњу града
Пожаревца“ - ребаланс 1 за 2015. годину, који је
усвојио Надзорни одбор предузећа, одлука бр. 965/1
од 9. марта 2015. године.

у

У Пожаревцу, 27.3.2015. године Број: 01-06-50/7a

ЗАКЉУЧАК
1. Препоручује се одборницима Скупштине
града Пожаревца да се потписивањем
изјаве одрекну своје накнаде за рад на
дан заседања Скупштине од 27.3.2015.
године у корист рачуна бр. 1801371010037416-28 код „Алфабанке“,
ради лечења детета Бранислава Јоцића
из Пожаревца.

27.03.2015.

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Милић Јовановић, с.р.
24
На основу члана 50. став 2. и 3. Закона о
јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр.
119/2012, 116/2013-аутентично тумачење и 44/2014др. закон) и члана 32. став 1. тачка 9) Статута града

27.03.2015.
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Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца“,
бр. 4/2013 – пречишћен текст), Скупштина града
Пожаревца на седници од 27.3.2015. године,
доноси
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на ребаланс 1 Програма
пословања ЈКП „Водовод и канализација“
Пожаревац за 2015. годину
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на ребаланс 1
Програма пословања ЈКП „Водовод и канализација“
Пожаревац за 2015. годину, који је усвојио Надзорни
одбор предузећа, одлука бр. 01-773/1 од 27. фебруара
2015. године.
II
Ово решење објавити
гласнику града Пожаревца“.

у

„Службеном

У Пожаревцу, 27.3.2015. године Број: 01-06-50/7в
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Милић Јовановић, с.р.
25
На основу члана 50. став 2. и 3. Закона о
јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр.
119/2012, 116/2013-аутентично тумачење и 44/2014др. закон) и члана 32. став 1. тачка 9) Статута града
Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца“,
бр. 4/2013 – пречишћен текст), Скупштина града
Пожаревца на седници од 27.3.2015. године,
доноси

II
Ово решење објавити
гласнику града Пожаревца“.

у

„Службеном

У Пожаревцу, 27.3.2015. године Број: 01-06-50/7г
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Милић Јовановић, с.р.
26
На основу члана 50. став 2. и 3. Закона о
јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр.
119/2012, 116/2013-аутентично тумачење и 44/2014др. закон) и члана 32. став 1. тачка 9) Статута града
Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца“,
бр. 4/2013 – пречишћен текст), Скупштина града
Пожаревца на седници од 27.3.2015. године,
доноси
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на ребаланс 1 Програма
пословања ЈРДП „Радио Пожаревац“
Пожаревац за 2015. годину
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на ребаланс 1
Програма пословања ЈРДП „Радио Пожаревац“
Пожаревац за 2015. годину, који је усвојио Надзорни
одбор предузећа, одлука бр. 67 од 6. марта 2015.
године.
II
Ово решење објавити
гласнику града Пожаревца“.

у

„Службеном

У Пожаревцу, 27.3.2015. године Број: 01-06-50/7д
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на ребаланс Програма
пословања ЈКП „Комуналне службе“
Пожаревац за 2015. годину
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на ребаланс
Програма пословања ЈКП „Комуналне службе“
Пожаревац за 2015. годину, који је усвојио Надзорни
одбор предузећа, одлука бр. 01-1082/2 од 3. марта
2015. године.
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ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Милић Јовановић, с.р.
27
На основу члана 50. став 2. и 3. Закона о
јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр.
119/2012, 116/2013-аутентично тумачење и 44/2014др. закон) и члана 32. став 1. тачка 9) Статута града
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Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца“,
бр. 4/2013 – пречишћен текст), Скупштина града
Пожаревца на седници од 27.3.2015. године,
доноси
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Измене и допуне
Програма пословања ЈП „Љубичево“
Пожаревац за 2015. годину
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Измене
и допуне Програма пословања ЈП „Љубичево“
Пожаревац за 2015. годину, који је усвојио Надзорни
одбор предузећа, одлука бр. 62 од 9. марта 2015.
године.
II
Ово решење објавити
гласнику града Пожаревца“.

у

„Службеном

У Пожаревцу, 27.3.2015. године Број: 01-06-50/7ђ
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Милић Јовановић, с.р.
28
Скупштина града Пожаревца, на седници
од 27.3.2015. године, разматрала је План рада
Предшколске установе „Љубица Вребалов”
Пожаревац за радну 2014/2015. годину, па је на
основу члана 32. став 1. тачка 11) Статута града
Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца”,
бр. 4/13 - пречишћен текст), донела
Р Е Ш Е ЊЕ

У Пожаревцу, 27.3.2015. године Број: 01-06-50/8а
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Милић Јовановић, с.р.
29
Скупштина града Пожаревца, на седници
од 27.3.2015. године, разматрала је Пограм рада
Историјског архива Пожаревац за 2015. годину,
па је на основу члана 44. став 2. Закона о култури
(„Службени гласник РС", бр. 72/09) и члана 32. став
1. тачка 11) Статута града Пожаревца („Службени
гласник града Пожаревца", бр. 4/13 - пречишћен
текст), донела
РЕШЕЊЕ
I
Даје се сагласност на Годишњи програм рада
Историјског архива Пожаревац за 2015. годину, који
је донет на седници Управног одбора Историјског
архива Пожаревац од 15. јануара 2015. године.
II
Ово решење објавити
гласнику града Пожаревца".

у

„Службеном

У Пожаревцу, 27.3.2015. године Број: 01-06-50/8б
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Милић Јовановић, с.р.
30

I
Даје се сагласност на Годишњи план
рада Предшколске установе „Љубица Вребалов”
Пожаревац за радну 2014/2015. годину, који је
донет на седници Управног одбора установе
„Љубица Вребалов” Пожаревац од 11. септембра
2014. године.
II
Ово решење објавити
гласнику града Пожаревца”.

27.03.2015.

у

„Службеном

Скупштина града Пожаревца, на седници
од 27.3.2015. године, разматрала је Годишњи план
и програм рада Центра за културу - Пожаревац
за 2015. годину, па је на основу члана 44. став 2.
Закона о култури („Службени гласник РС”, бр.
72/09) и члана 32. став 1. тачка 11) Статута града
Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца”,
бр. 4/13 -пречишћен текст), донела
РЕШЕЊЕ

27.03.2015.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

I
Даје се сагласност на Годишњи план и
програм рада Центра за културу - Пожаревац за
2015. годину, који је донет на седници Управног
одбора Центра за културу - Пожаревац од 13.
јануара 2015. године.
II
Ово решење објавити
гласнику града Пожаревца”.

у

„Службеном
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32
Скупштина града Пожаревца, на седници
од 27.3.2015. године, разматрала је Програм рада
Народног музеја Пожаревaц за 2015. годину са
финансијским показатељима, па је на основу члана
44. став 2. Закона о култури („Службени гласник РС”,
бр. 72/09) и члана 32. став 1. тачка 11) Статута града
Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца”,
бр. 4/13 -пречишћен текст), донела

У Пожаревцу, 27.3.2015. године Број: 01-06-50/8в

Р Е Ш Е Њ Е

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

I
Даје се сагласност на Програм рада Народног
музеја Пожаревaц за 2015. годину са финансијским
показатељима, који је донет на седници Управног
одбора Народног музеја Пожаревaц од 12. јануара
2015. године.

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Милић Јовановић, с.р.
31
Скупштина града Пожаревца, на седници
од 27.3.2015. године, разматрала је Програм
рада Народне библиотеке „Илија М. Петровић”
Пожаревац за 2015. годину, па је на основу члана 44.
став 2. Закона о култури („Службени гласник РС”,
бр. 72/09) и члана 32. став 1. тачка 11) Статута града
Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца”,
бр. 4/13 - пречишћен текст), донела
РЕШЕЊЕ

У Пожаревцу, 27.3.2015. године Број:01-06-50/8д
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Милић Јовановић, с.р.
33

I
Даје се сагласност на Програм рада Народне
библиотеке „Илија М. Петровић” Пожаревац за
2015. годину, који је донет на седници Управног
одбора Народне библиотеке „Илија М. Петровић”
Пожаревац од 13. јануара 2015. године.
II
Ово решење објавити
гласнику града Пожаревца”.

II
Ово решење објавити у „Службеном
гласнику града Пожаревца”.

у

„Службеном

У Пожаревцу, 27.3.2015. године Број: 01-06-50/8г
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВАЦ
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Милић Јовановић, с.р.

Скупштина града Пожаревца, на седници
од 27.3.2015. године, разматрала је Годишњи
оперативни план и програм рада Центра за
социјални рад Пожаревац за 2015. годину, па је
на основу члана 32. став 1. тачка 11) Статута града
Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца”,
бр. 4/13 - пречишћен текст) донела

Р Е Ш Е Њ Е
I
Даје се сагласност на Годишњи оперативни
план и програм рада Центра за социјални рад
Пожаревац за 2015. годину, који је донет на
седници Управног одбора Центра за социјални рад
Пожаревац од 3. фебруара 2015. године.
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II
Ово решење објавити
гласнику града Пожаревца”.

у

„Службеном

У Пожаревцу, 27.3.2015. године Број: 01-06-50/8ђ
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Милић Јовановић, с.р.
34
Скупштина града Пожаревца, на седници
од 27.3.2015. године, разматрала је Програм рада
Дома здравља Пожаревац 2015. годину, те је на
основу члана 32.Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник републике Србије“бр 129/07) и
члана 32. став 1. тачка 11) Статута града Пожаревца
( „Службени гласник града Пожаревца“бр 4/13
– пречишћен текст ), донела
РЕШЕЊЕ
I
Даје се сагласност на Програм рада Дома
здравља Пожаревац за 2015. годину, који је донет на
седници Управног одбора Дома здравља Пожаревац
од 5. марта 2015. године.
II
Ово решење објавити
гласнику града Пожаревца“.

у

„Службеном

У Пожаревцу, 27.3. 2015 године Број: 01-06-50/8е
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Милић Јовановић, с.р.
35
Скупштина града Пожаревца, на седници
од 27.3.2015. године, разматрала је План рада
здравствене установе Апотека Пожаревац за 2015.
годину, те је на основу члана 32. став 1. тачка 6)
и 20) Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Србије“, бр. 129/07 и 83/14 – др.
закон) и члана 32. став 1. тачка 11) Статута града
Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца”,
бр. 4/13 - пречишћен текст), донела

27.03.2015.

РЕШЕЊЕ
I
Даје се сагласност на: План рада
здравствене установе Апотека Пожаревац за 2015.
годину који је донет на седници Управног одбора
здравствене установе Апотека Пожаревац установе
од 29. октобра 2014. године; Финансијски део
плана за 2015. годину Ребаланс 1 који је донет на
седници Управног одбора здравствене установе
Апотека Пожаревац од 1. децембра 2014. године и
Финансијски део плана за 2015. годину Ребаланс
2 који је донет на седници Управног одбора
здравствене установе Апотека Пожаревац од 4.
фебруара 2015. године.
II
Ово решење објавити
гласнику града Пожаревца”.

у

„Службеном

У Пожаревцу, 27.3.2015. године Број:01-06-50/8ж
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Милић Јовановић, с.р.
36
Скупштина града Пожаревца, на седници
од 27.3.2015. године, разматрала је План и програм
рада Туристичке организације Пожаревац за
2015. годину, па је на основу члана 32. став 1.
тачка 11) Статута града Пожаревца („Службени
гласник града Пожаревца”, бр. 4/13 - пречишћен
текст ) донела
Р Е Ш Е Њ Е
I
Даје се сагласност на План и програм рада
Туристичке организације Пожаревца за 2015.
годину, који је донет на седници Управног
одбора Туристичке организације Пожаревац од
16. јaнуара 2015. године.
II
Ово решење објавити
гласнику града Пожаревца”.

у

„Службеном

У Пожаревцу, 27.3.2015. године Број: 01-06-50/8з
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

27.03.2015.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Милић Јовановић, с.р.

37
Скупштина града Пожаревца, на седници
од 27.3.2015. године, разматрала је Програм рада
установе Спортски центар „Пожаревац” за 2015.
годину, па је на основу члана 32. став 1. тачка 11)
Статута града Пожаревца („Службени гласник града
Пожаревца”, бр. 4/13 - пречишћен текст ) донела

Установе Градски женски хор „Барили” дана 22.
јануара 2015. године.
II
Ово решење објавити
гласнику града Пожаревца”.

у

„Службеном

У Пожаревцу, 27.3.2015. године Број: 01-06-50/8ј
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Милић Јовановић, с.р.

Р Е Ш Е Њ Е
I
Даје се сагласност на Програм рада установе
Спортски центар „Пожаревац” за 2015. годину, који
је донет на седници Управног одбора Спортског
центра „Пожаревац” oд 23. јануара 2015. године.
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У Пожаревцу, 27.3.2015. године Број: 01-06-50/8и

Скупштина града Пожаревца, на седници
од 27.3.2015. године, разматрала је Програм
рада Фондације Миленин дом-Галерија Милене
Павловић Барили у Пожаревцу за 2015. годину,
па је на основу члана 44. став 2. Закона о култури
(„Службени гласник РС”, бр. 72/09) и члана 32. став
1. тачка 11) Статута града Пожаревца („Службени
гласник града Пожаревца”, бр. 4/13 - пречишћен
текст ), донела

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Р Е Ш Е Њ Е

II
Ово решење објавити
гласнику града Пожаревца”.

у

„Службеном

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Милић Јовановић, с.р.
38
Скупштина града Пожаревца, на седници
од 27.3.2015. године, разматрала је Програм рада
Установе Градски женски хор „Барили” у Пожаревцу
за 2015. годину усклађен Одлуком о буџету града
Пожаревца за 2015. годину, па је на основу члана
44. став 2. Закона о култури („Службени гласник
РС”, бр. 72/09) и на основу члана 32. став 1. тачка
11) Статута града Пожаревца ( „Службени гласник
града Пожаревца”, бр. 4/13 - пречишћен текст ),
донела

I
Даје се сагласност на Програм рада
Фондације Миленин дом-Галерија Милене
Павловић Барили у Пожаревцу за 2015. годину, који
је донет на седници Управног одбора Фондације
Миленин дом-Галерија Милене Павловић-Барили у
Пожаревцу од 12. јануара 2015. године.
II
Ово решење објавити
гласнику града Пожаревца”.

„Службеном

У Пожаревцу, 27.3.2015. године Број: 01-06-50/8к
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Милић Јовановић, с.р.

Р Е Ш Е Њ Е
I
Даје се сагласност на Програм рада Установе
Градски женски хор „Барили” у Пожаревцу за 2015.
годину, који је донет на седници Управног одбора

у

40
Скупштина града Пожаревца, на седници
одржаној дана 27.3.2015. године, разматрала је
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Извештај о раду Градске управе града Пожаревца за
2014. годину, па је на основу члана 32. Статута града
Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца“,
број 4/13- пречишћен текст), донела
РЕШЕЊЕ
I
Усваја се Извештај о раду Градске управе
града Пожаревца за 2014. годину.
II
Ово решење објавити
гласнику града Пожаревца“.

у

„Службеном

У Пожаревцу, 27.3.2015. године Број: 01-06-50/9
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Милић Јовановић, с.р.
41
Скупштина града Пожаревца, на седници
одржаној дана 27.3.2015. године, разматрала је
Извештај о раду Градског правобранилаштва града
Пожаревца за 2014. годину, па је на основу члана
32. Статута града Пожаревца („Службени гласник
града Пожаревца“, број 4/13- пречишћен текст),
донела
РЕШЕЊЕ
I
Усваја се Извештај о раду Градског
правобранилаштва града Пожаревца за 2014.
годину.
II
Ово решење објавити
гласнику града Пожаревца“.

у

„Службеном

У Пожаревцу, 27.3.2015. године Број: 01-06-50/10
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Милић Јовановић, с.р.

27.03.2015.

42
Скупштина града Пожаревца, на седници
од 27.3.2015. године, разматрала је Извештај о
раду Аграрног фонда за развој пољопривреде града
Пожаревца за 2014. годину, па је на основу члана
32. став 1. тачка 11) Статута града Пожаревца
(„Службени гласник града Пожаревца“, 4/13 –
пречишћен текст, 13/12 и 2/13), донела
РЕШЕЊЕ
I
Даје се сагласност на Извештај о раду
Аграрног фонда за развој пољопривреде града
Пожаревца за 2014. годину, који је усвојен од стране
Управног одбора Фонда на седници одржаној дана
10.2.2015. године, под бројем 13/2015.
II
Oво решење објавити
гласнику града Пожаревца“.

у

„Службеном

У Пожаревцу, 27.3.2015. године Број:01-06-50/11
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Милић Јовановић, с.р.
43
На основу члана 37. став 2, члана 39. став
1. Закона о култури („Службени гласник Републике
Србије“, бр. 72/09) и члана 32. став 1. тачка 10)
Статута града Пожаревца („Службени гласник града
Пожаревца“, бр. 4/13- пречишћен текст), Скупштина
града Пожаревца, на седници од 27.3.2015. године,
доноси
РЕШЕЊЕ
о разрешењу вршиоца дужности директора
установе Градски женски хор „Барили“
Пожаревац
I
Разрешава се мр Каталин Тасић, из
Пожаревца, дужности вршиоца дужности директора
Установе Градски женски хор „Барили“ Пожаревац,
дана 27.3.2015. године.
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II
Ово решење објавити
гласнику града Пожаревца“.

у

„Службеном

У Пожаревцу, 27.3.2015. године Број: 01-06-50/19
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Милић Јовановић, с.р.
44
На основу члана 34. став 2. и члана 35. став
1, 2, 3. и 4. Закона о култури („Службени гласник
Републике Србије“, бр. 72/09), члана 32. става 1. тачке
9) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
РС“, бр. 129/07 и 83/14 - др. закон), члана 32. став
1. тачка 10) Статута града Пожаревца („Службени
гласник града Пожаревца“, бр. 4/13- пречишћен
текст), члана 18. Статута Установе Градски женски
хор „Барили“ Пожаревац ( „Службени гласник града
Пожаревца“, бр. 3/09 – пречишћен текст), на основу
претходно спроведеног јавног конкурса и Одлуке
Управног одбора Установе Градски женски хор
„Барили“ Пожаревац, бр. 24 од 23. фебруара 2015.
године, Скупштина града Пожаревца, на седници
од 27.3.2015. године, доноси
РЕШЕЊЕ
о именовању директора Установе Градски
женски хор „Барили“ Пожаревац
I
Именује се мр Каталин Тасић, из Пожаревца,
за директора Установе Градски женски хор „Барили“
Пожаревац, на период од четири године, почев од
28.3.2015. године.
II
Ово решење објавити
гласнику града Пожаревца“.

у

„Службеном

У Пожаревцу, 27.3.2015. године Број: 01-06-50/20
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Милић Јовановић, с.р.
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45
На основу члана 32. тачка 6), члана 51. и 62.
Статута града Пожаревца („Службени гласник града
Пожаревца“, бр. 4/13-пречишћен текст), Скупштина
града Пожаревца, на седници од 27.3.2015. године,
донела је
Р Е Ш Е Њ Е
о именовању два члана Одбора за безбедност
града Пожаревца
I
За чланове Одбора за безбедност града
Пожаревца именују се и то:
1. Љубиша Васић, Основни јавни тужилац
у Пожаревцу и
2. Момчило Дедић, Виши јавни тужилац у
Пожаревцу.
II
Ово решење објавити
гласнику града Пожаревца”.

у

“Службеном

У Пожаревцу, 27.3.2015. године Број: 01-06-50/21
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Милић Јовановић, с.р.
46
На основу члана 3. Одлуке о одређивању
надлежног органа за спровођење поступка давања
у закуп земљишта у државној својини („Службени
гласник града Пожаревца“, бр. 9/09) и члана 32,
39. и 51. Статута града Пожаревца („Службени
гласник града Пожаревца“, бр. 4/13-пречишћен
текст), Скупштина града Пожаревца, на седници од
27.3.2015. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о именовању заменика председника Комисије
за спровођење поступка јавног надметања за
давање у закуп пољопривредног земљишта у
државној својини
I
Именује се за заменика председника
Комисије за спровођење поступка јавног надметања
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за давање у закуп пољопривредног земљишта у
државној својини:
1. Нешић
Мирослав,
дипл.
инж
пољопривреде из Пожаревца. ул. Чеде
Васовића бр. 4/10, досадашњи члан
Комисије, који се разрешава дужности
члана Комисије.
II
Ово решење објавити
гласнику града Пожаревца“.

у

„Службеном

У Пожаревцу, 27.3.2015. године Број: 01-06-50/22
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Милић Јовановић, с.р.
47
На основу члана 9. Одлуке о оснивању
Установе
Спортски
центар
„Пожаревац“у
Пожаревцу („Службени гласник града Пожаревца“,
бр. 3/09-пречишћен текст) и на основу члана 32.
тачка 10) Статута града Пожаревца („Сл. гласник
града Пожаревца“, бр. 4/13-пречишћен текст),
Скупштина града Пожаревца, на седници одржаној
27.3.2015. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању једног члана
Управног одбора Установе Спортски центар
„Пожаревац“ у Пожаревцу
I
Разрешава се дужности члана Управног
одбора Установе Спортски центар „Пожаревац“ у
Пожаревцу, на лични захтев:
1. Живковић Небојша из Пожаревца, ул.
Дунавска бр. 25,
II
Именује се за члана Управног одбора
Установе Спортски центар „Пожаревац“ у
Пожаревцу:
1. Бадеа Радиша из Батовца, ул. Моравска
бб.
III
Ово решење објавити
гласнику града Пожаревца“.

у

„Службеном
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У Пожаревцу, 27.3.2015. године Број: 01-06-50/23
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Милић Јовановић, с.р.
48
На основу члана 45. и 46. Закона о култури
(„Службени гласник РС“, бр. 72/09), члана 15.
Одлуке о подели установе Центар за културу
Пожаревац и оснивању три установе у области
културе (“Службени гласник града Пожаревца”,
бр. 3/09-пречишћен текст) и члана 32. тачка 10)
Статута града Пожаревца („Службени гласник града
Пожаревца“, бр. 4/13-пречишћен текст), Скупштина
града Пожаревца, на седници од 27.3.2015. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању једног члана
Надзорног одбора Установе Историјски архив у
Пожаревцу
I
Разрешава се дужности члана Надзорног
одбора Установе Историјски архив у Пожаревцу, на
лични захтев:
1. Марјановић Љубодраг из Пожаревца,
ул. Јадранска бр. 24;
II
Именује се за члана Надзорног одбора
Установе Историјски архив у Пожаревцу:
1. Ивановић Добри из Братинца;
III
Ово решење објавити
гласнику града Пожаревца”.

у

“Службеном

У Пожаревцу, 27.3.2015. године Број: 01-06-50/24
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Милић Јовановић, с.р.
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На основу члана 35. Закона о јавним
предузећима („Службени гласник РС“, бр. 119/12,
116/13 – аутентично тумачење и 44/14-др.закон)
члана 32. тачка 9) Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС“, бр. 129/07 и 83/14
- др.закон) и члана 32. тачка 10) Статута града
Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца“,
бр. 4/13- пречишћен текст), Скупштина града
Пожаревца на седници одржаној дана 27.3.2015.
године донела је
Р Е ШЕ ЊЕ
I
Констатује се да је Данету Хркаловићу
престао мандат вршиоца дужности директора
Јавног предузећа „Љубичево “ Пожаревaц, дана 5.
марта 2015. године.
II
Ово решење објавити у „Службеном
гласнику у града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 27.3.2015. године Број: 01-06-50/28
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Милић Јовановић, с.р.
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