СЛУЖБЕНИ
ГЛАСНИК
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Година XLVIII

Број 12

ПОЖАРЕВАЦ

06.10.2016.

СКУПШТИНА ГРАДА ПOЖАРЕВЦА
1
На основу члана 43. став 1., члана 47. став 2. и став 3. и члана 63. став 1. Закона о буџетском систему („Службени
гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 - исправка, 108/13, 142/14, 68/15-др.закон и 103/15) 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 6.10. 2016. године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА ЗА 2016. ГОДИНУ- РЕБАЛАНС 2
Члан 1.
У Одлуци о буџету Града Пожаревца за 2016. годину („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 13/15 и 7/16),
у члану 1. мења се став 2. и гласи:
„Приходи и примања, расходи и издаци буџета Града Пожаревца за 2016. годину састоје се од:
А.
1.
2.
3.
4.
5.

Економска класификација

у динарима

7+8

2.459.256.504

4+5

3.791.055.032

(7+8) - (4+5)

-1.331.798.528

62

385.888.588

((7+8) - (4+5)) - 62

-1.717.687.116

Б.

РАЧУН ФИНАНСИРАЊА

1.

Примања од задуживања

91

0

2.

Примања од продаје финансијске имовине
Издаци за набавку финансијске имовине (осим за набавку
домаћих хартија од вредности)
Издаци за отплату главнице дуга

92

401.674

3.
4.
5.
6.

„

РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА
Укупни приходи и примања остварени по основу продаје
нефинансијске имовине
Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске
имовине
Буџетски суфицит/дефицит
Издаци за набавку финансијске имовине (осим за набавку
домаћих хартија од вредности)
Укупан фискални суфицит/дефицит

В.

Нето финансирање
Укупан фискални суфицит/дефицит плус нето
финансирање
В. ДОДАТНИ ПРИХОДИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА

6211

0

61

0

(91+92) - (61+6211)
(((7+8) - (4+5)) - 62) + ((91+92)(6211+61))

401.674
-1.717.285.442
105.885.128

Члан 2.

Члан 2. мења се и гласи:

„Члан 2.
Приходи и примања, расходи и издаци буџета утврђени су у следећим износима:
Р.бр.
1
I
1.
1.1.

ОПИС
2
УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ
НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
Порески приходи
Порез на доходак, добит и капиталне добитке (осим
самодоприноса)

Шифра економске
класификације

Износ-укупна јавна
средства

3

4

7+8

2.459.256.504,00

71

1.728.332.273,00

711

1.202.704.710,00
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1.2.
1.3.
1.4.
2.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
3.
4.
5.
6.
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Самодопринос
Порез на имовину
Остали порески приходи
Непорески приходи
Приходи од имовине
Приходи од продаје добара и услуга
Новчане казне и одузета имовинска корист
Мешовити и неодређени приходи
Остали непорески приходи
Донације
Трансфери
Меморандумске ставке за рефундацију расхода
Примања од продаје нефинансијске имовине
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ
НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
Текући расходи
Расходи за запослене
Коришћење роба и услуга
Употреба основних средстава
Отплата камата
Субвенције
Социјална заштита из буџета
Остали расходи
Трансфери
Издаци за набавку нефинансијске имовине

II
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
2.
3.

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ
ИМОВИНЕ И ЗАДУЖИВАЊА

III
1.
1.1.

Задуживање
Задуживање код домаћих кредитора
Примања по основу отплате кредита и продаје
финансијске имовине
ОТПЛАТА ДУГА И НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ
ИМОВИНЕ
Отплата дуга
Отплата дуга домаћим кредиторима
Набавка финансијске имовине
Набавка домаће финансијске имовине

2.
IV
1.
1.1.
2.
2.1.

НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ
ГОДИНА

V

711180
713
74
741
742
743
745
731+732
733
770
8
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0,00
364.524.355,00
161.103.208,00
511.286.942,00
237.036.629,00
190.754.320,00
14.000.000,00
66.757.993,00
2.738.000,00
394.654,00
161.429.243,00
388.824,00
57.424.568,00

4+5

3.791.055.032,00

4
41
42
43
44
45
47
48+49+464+465
463
5

2.749.180.447,00
594.998.853,00
1.098.502.314,00
0,00
0,00
142.863.994,00
36.446.888,00
425.867.973,00
450.500.425,00
1.041.874.585,00

9

401.674,00

91
911

0,00
0,00

92

401.674,00

6

385.888.588,00

61
611
62
621

0,00
0,00
385.888.588,00
385.888.588,00

3

1.717.285.442,00

„
Члан 3. мења се и гласи:

Члан 3.

„Члан 3.
Буџет Града Пожаревца за 2016. годину састоји се од:
1. Прихода и примања у износу од 2.459.256.504,00 динара;
2. Расхода и издатака у износу од 3.791.055.032,00 динара;
3. Буџетског дефицита у износу од 1.331.798.528,00 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 1.331.798.528,00 динара.
Финансирање утврђеног буџетског дефицита, обезбедиће се из неутрошених средстава из претходних година.“
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Члан 4.

Члан 4. мења се и гласи:

„Члан 4.
„Приходи и примања буџета Града и пренета средства из претходног периода по врстама, односно економским
класификацијама, утврђени су у следећим износима:

Пренета средства из претходне године

УКУПНА
ЈАВНА
СРЕДСТВА
1.717.285.442

700000

ТЕКУЋИ ПРИХОДИ

2.401.831.936

710000

ПОРЕЗИ

1.728.332.273

711000

ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ

1.202.704.710

711111

1.080.000.000

711146

Порез на зараде
Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно
оствареном приходу, по решењу Пореске управе
Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према паушално
утврђеном приходу, по решењу Пореске управе
Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно
оствареном приходу самоопорезивањем
Порез на приходе од непокретности
Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари - по основу
самоопорезивања и по решењу Пореске управе
Порез на приход од пољопривреде и шумарства, по решењу Пореске управе

711148

Порез на приходе од непокретности, по решењу Пореске управе

711191

Порез на друге приходе

711193

Порез на приходе професионалних спортистких стручњака

713000

ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ

364.524.355

713121

Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од физичких лица

140.000.000

713122

Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од правних лица

171.523.335

713311

713611

Порез на наслеђе и поклон по решењу Пореске управе
Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу Пореске
управе
Порез на пренос апсолутних права на акцијама и другим хартијама од
вредности, по решењу Пореске
управе
Порез на пренос апсолутних права на моторним возилима, пловилима и
ваздухопловима, по решењу Пореске управе
Порез на акције на име и уделе

714000

ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ

Класа/Категорија/
Група

Конто

3

3

700000
710000
711000

711121
711122
711123
711143
711145

713000

713421
713422
713423
714000

ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА

349.700
21.700.000
27.865.000
40.010
1.000.000
50.000
350.000
68.500.000
2.850.000

3.000.000
35.000.000
20
15.000.000
1.000
120.103.208

714543

Комунална такса за коришћење рекламних паноа, укључујући и истицање
и исписивање фирме ван пословног простора на објектима и просторима
који припадају јединици локалне самоуправе(коловози, тротоари, зелене
површине, бандере и сл.)
Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила, осим
пољопривредних возила и машина
Накнада за промену намене обрадивог пољопривредног земљишта

714549

Накнада од емисије SO2, NO2, прашкастих материја и одложеног отпада

714552

Боравишна такса

714560

Општинске и градске накнаде

714562

Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине

50.000

714572

Комунална такса за држање средстава за игру („забавне игре“)
Накнада за постављање водовода, канализације, електричних, телефонских и
телеграфских водова и слично на општинском путу и улици, ако је управљач
пута надлежни орган локалне самоуправе

60.000

714431
714513

714593

800.000
34.600.000
123.000
59.802.618
1.250.000
200.000

500.000
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716000

Накнада за прекомерно коришћење општинског пута, његовог дела или
путног објекта, ако је управљач пута надлежни орган локалне самоуправе
Накнада за ванредни превоз на општинском путу у улици, ако је управљач
пута надлежни орган локалне самоуправе
ДРУГИ ПОРЕЗИ

716111

Комунална такса за истицање фирме на пословном простору

730000

730000

ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ

732000

732000

ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂ. ОРГАНИЗАЦИЈА

732141

Текуће донације од међународних организација у корист нивоа градова

733000

ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ

161.429.243

733141

Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа градова

111.620.139

733142

Други текући трансфери од Републике у корист нивоа градова
Текући наменски трансфери, у ужем смислу од Републике у корист нивоа
градова
Текући трансфери од општина у корист нивоа градова
Капитални наменски трансфери, у ужем смислу од Републике у корист нивоа
градова

714596
714598
716000

733000

733144
733147
733241

22.597.590
120.000
41.000.000
41.000.000
161.823.897
394.654
394.654

21.715.467
4.770.863
1.631.570
21.691.204

740000

740000

ДРУГИ ПРИХОДИ

511.286.942

741000

741000

ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ

237.036.629

741511

160.544.106

741535

Накнада за коришћење минералних сировина и геотермалних ресурса
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

742000

ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА

190.754.320

741531

741532
741533

742000

64.837.000
5.523
50.000

742241

Накнада по основу конверзије права коришћења у право својине у корист
Републике
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
Накнада по основу конверзије права коришћења у право својине у корист
нивоа градова
Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским
установама у корист нивоа градова
Приходи од давања у закуп, односно коришћење непокретности у државној
својини које користе општине и индиректни корисници њиховог буџета
Локалне административне таксе

742242

Такса за озакоњење објеката у корист градова

4.800.000

742253

Накнада за уређивање грађевинског земљишта

40.000.000

742341

Приходи које својом делатношћу остваре органи и организације градова

743000

НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ

742126
742141
742142
742143
742144
742146
742152

743000

11.600.000

743324
743341

Приходи од новчаних казни за прекршаје, предвиђене прописима о
безбедности саобраћаја на путевима
Приходи од новчаних казни изречених у прекршајном поступку за прекршаје
предвиђене актом скупштине града, као и одузета имовинска корист у том
поступку

358.490
52.867.571
43.929.015
7.750.000
398.323
34.607.921
2.093.000
3.800.000

150.000
14.000.000
12.600.000
900.000
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744000

744000
744141
744241

745000

745000
745141
745143
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Приходи од увећања целокупног пореског дуга који је предмет принудне
наплате за 5 % на дан почетка постпка принудне наплате, који је правна
последица принудне наплате изворних прихода јлс
ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА
Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа
градова
Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист
нивоа градова
МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ

500.000
2.738.000
2.718.000
20.000
66.757.993

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

8.222.000
58.535.993

770000

770000
772110

Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године

800000

800000

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

57.424.568

810000

810000

Примања од продаје основних средстава

53.689.214

811141

Примања од продаје непокретности у корист нивоа градова

12.226.634

812141

Примања од продаје покретних ствари у корист нивоа градова

41.462.580

820000

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА

3.735.354

823100

Примања од продаје робе за даљу продају
ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ
ИМОВИНЕ
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИН. ИМОВИНЕ

3.735.354

820000
900000

900000

920000

920000
920000
7+8+9
3+7+8+9

„

Примања од продаје финансијске имовине
ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ
ФИН. ИМОВИНЕ
УКУПНО ПРЕНЕТА СРЕДСТВА, ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА

388.824
388.824

401.674
401.674
401.674
2.459.658.178
4.176.943.620

Члан 5.

Члан 5. мења се и гласи:

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

Врсте расхода и издатака

Укупна јавна
средства

1

2

3

400

ТЕКУЋИ РАСХОДИ

410

РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ

2.749.180.447
594.998.853
461.163.012

411

Плате и додаци запослених

412

Социјални доприноси на терет послодавца

413

Накнаде у натури (превоз)

414

Социјална давања запосленима

24.746.291

415

Накнаде за запослене

13.679.746

416

Награде,бонуси и остали посебни расходи

420

КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА

421

Стални трошкови

422

Трошкови путовања

423

Услуге по уговору

171.045.490

424

Специјализоване услуге

174.416.238

425

Текуће поправке и одржавање (услуге и матeријал)

200.720.415

426

Материјал

450

СУБВЕНЦИЈЕ

4511

Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама

82.567.876
6.754.879

6.087.049
1.098.502.314
396.843.918
60.750.028

94.726.225
142.863.994
95.913.994
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4512

Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама

454

Субвенције приватним предузећима

460

ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ

534.639.377

4631

Текући трансфери осталим нивоима власти

306.360.850

4632

Капитални трансфери осталим нивоима власти

144.139.575

4641

Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања

4642

Капиталне дотације организацијама обавезног социјалног осигурања

22.180.000

465

Остале донације, дотације и трансфери

54.622.952

470

СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ

36.446.888

472

Накнаде за социјалну заштиту из буџета

36.446.888

480

ОСТАЛИ РАСХОДИ

324.768.898

481

Дотације невладиним организацијама

129.427.270

482

Порези, обавезне таксе, казне и пенали

483

485

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

490

АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ БУЏЕТА

484

39.950.000
7.000.000

7.336.000

26.422.222
163.359.406
60.000
5.500.000
16.960.123

49911

Стална резерва

9.672.500

49912

Текућа резерва

7.287.623

500

КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ

1.041.874.585

510

ОСНОВНА СРЕДСТВА

1.038.452.585

511

Зграде и грађевински објекти

512

Машине и опрема

952.165.124
78.192.272

513

Остале некретнине и опрема

514

Култивисана имовина

2.381.305

309.305

515

Нематеријална имовина

5.404.579

520

ЗАЛИХЕ

1.922.000

523

Залихе робе за даљу продају

1.922.000

540

ПРИРОДНА ИМОВИНА

1.500.000

541

Земљиште

1.500.000

620

НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

385.888.588

621

Набавка домаће фин. имовине

385.888.588
УКУПНИ ЈАВНИ РАСХОДИ

„
Члан 6. мења се и гласи:

4.176.943.620

Члан 6.

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

Функционална класификација

1

2

Укупна јавна
средства
3

000

СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА

010

Болест и инвалидност

102.825.354
5.400.000

040

Породица и деца

19.178.000

050

Незапосленост

1.360.503

070

Социјална помоћ угроженом становништву некласификована на другом месту

43.655.897

090

Социјална заштита некласификована на другом месту

33.230.954

100

ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ

786.371.471

110

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

206.175.772

06.10.2016.
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130

Опште услуге

549.275.631

160

Опште јавне услуге некласификоване на другом месту

30.920.068

300

ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ

10.994.455

330

Судови

10.994.455

400

ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ

487.761.381

411

Општи економски и комерцијални послови

421

Пољопривреда

115.991.964

6.000.000

451

Друмски саобраћај

286.687.143

452

Водени саобраћај

25.000.000

473

Туризам

54.082.274

500

ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

510

Управљање отпадом

94.540.760

520

Управљање отпадним водама

30.511.260

530

Смањење загађености

9.000.000

540

Заштита биљног и животињског света и крајолика

107.803.935

560

Заштита животне средине некласификована на другом месту

812.728.952

600

ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ

691.735.130

620

Развој заједнице

583.586.393

630

Водоснабдевање

23.419.410

640

Улична расвета

84.729.327

700

ЗДРАВСТВО

29.516.000

1.054.584.907

760

Здравство некласификовано на другом месту.

29.516.000

800

РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ

391.550.145

810

Услуге рекреације и спорта

73.997.780

820

Услуге културе

315.900.365

840

Верске и остале услуге заједнице;

860

Рекреација, спорт, култура и вере, некласификовано на другом месту

900

ОБРАЗОВАЊЕ

621.604.777

911

Предшколско образовање

333.759.593

912

Основно образовање

113.580.115

920

Средње образовање

111.713.831

960

Помоћне услуге образовању

61.683.000

980

Образовање некласификовано на другом месту

1.100.000
552.000

868.238
4.176.943.620

УКУПНО

„
Члан 7.

Члан 7. мења се и гласи:

„Члан 7.
Средства буџета и средства из осталих извора у укупном износу од 4.176.943.620,00 динара, утврђена су и
распоређена по програмској класификацији и то:
Шифра
Програм

Програмска
активност/
Пројекат

Назив

Укупна средства

Надлежан орган/особа

1

2

3

7

8

1101

Програм 1. Локални развој и просторно
планирање

Члан Градског већа, ресорно
294.763.030,00 задужење за област: урбанизам
и заштита животне средине
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1101-0001

1101-0002

0601
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Стратешко, просторно и урбанистичко
планирање

06.10.2016.

Градска управа/начелник
Одељења за урбанизам и
грађевинске послове
Градска управа/начелник
Одељења за привреду, локални
96.899.570,00
економски развој и заштиту
животне средине
ЈП “Дирекција за изградњу града
Пожаревца”/Ружица Станојевић,
руководилац Службе урбанизма

Уређивање грађевинског земљишта

Градска управа Града
Пожаревца/начелник Одељења
за имовинско-правне, комуналне
197.863.460,00
послове и саобраћај
ЈП”Дирекција за изградњу града
Пожаревца”/директор

Програм 2. Комунална делатност

Члан Градског већа, ресорно
1.097.202.156,00 задужење за област: комунална
инфраструктура и саобраћај

0601-0001

Водоснабдевање

0601-0002

Управљање отпадним водама

0601-0003

Одржавање депонија

0601-0004

Даљинско грејање

0601-0006

Паркинг сервис

0601-0007

Уређивање, одржавање и коришћење
пијацa

62.008.562,00

352.937.365,00

31.651.871,00

343.468.717,00
67.614.750,00

Градска управа Града
Пожаревца/начелник
ЈП”Дирекција за изградњу
града Пожаревца”/Зоран
Живановић, стручни сарадник за
инвестициони надзор
Градска управа Града
Пожаревца/начелник
ЈП”Дирекција за изградњу
града Пожаревца”/Зоран
Живановић, стручни сарадник за
инвестициони надзор
Градска управа Града
Пожаревца/начелник
ЈП”Дирекција за изградњу
града Пожаревца”/Зоран
Ђорђевић, руководилац Службе
инвестиција
Градска управа Града
Пожаревца/начелник
Градска управа Града
Пожаревца/начелник

ЈП”Дирекција за изградњу
града Пожаревца”/Зоран
0,00
Ђорђевић, руководилац Службе
инвестиција

0601-0008

Јавна хигијена

ЈП”Дирекција за изградњу
града Пожаревца”/Весна Ракић,
51.290.760,00
стручни сарадник за јавну
хигијену

0601-0009

Уређење и одржавање зеленила

ЈП”Дирекција за изградњу града
34.936.635,00 Пожаревца”/Дијана Стевић,
стручни сарадник за зеленило

Јавна расвета

ЈП”Дирекција за изградњу
града Пожаревца”/Милинко
Здравковић, стручни сарадник
84.979.496,00
за инвестициони развој и
одржавање јавне расвете и
самафора

0601-0010

06.10.2016.
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0601-0014
0601-П1
0601-П2
1501

Остале комуналне услуге
Пројекат: “Санација депоније комуналног
отпада Јеремино поље”
Пројекат: “Санација и рекултивација
депоније Градске утрине”
Програм 3. Локални економски развој

28.364.000,00
39.323.000,00
627.000,00
10.860.503,00

1501-0001

Подршка постојећој привреди

4.500.000,00

1501-0004

Одржавање економске инфраструктуре

2.000.000,00

1501-0005

Финансијска подршка локалном
економском развоју

3.000.000,00

1501-П1

Пројекат: “Узајамна подршка”

387.287,00

1501-П2

Пројекат: “Озакони се брзо”

973.216,00

Програм 4. Развој туризма

54.082.274,00

1502-0001

Управљање развојем туризма

11.222.534,00

1502-0002

Туристичка промоција

1502

8.363.000,00

Градска управа Града
Пожаревца/Мирјана Лекић, шеф
Одсека за привреду и заштиту
животне средине
ЈКП”Комуналне службе”/Срђан
Филиповић, технички директор
ЈКП”Комуналне службе”/Срђан
Филиповић, технички директор
Помоћник Градоначелника за
област економског развоја
Градска управа Града
Пожаревца/Александра
Ђорђевић, шеф Одсека за ЛЕР
и члан Градског већа, ресорно
задужење за област: невладине
организације, култура и
информисање
ЈП”Дирекција за изградњу града
Пожаревца”/директор
Градска управа Града
Пожаревца/Александра
Ђорђевић, шеф Одсека за ЛЕР
Градска управа Града
Пожаревца/Александра
Ђорђевић, шеф Одсека за ЛЕР
Градска управа Града
Пожаревца/Александра
Ђорђевић, шеф Одсека за ЛЕР
Члан градског већа, ресорно
задужење за област: спорт,
омладина и туризам
Туристичка организација
Пожаревца/ директор
Туристичка организација
Пожаревца/ директор
Туристичка организација
Пожаревца/ директор
Туристичка организација
Пожаревца/ директор

1502-П1

Пројекат: Љубичевске коњичке игре

1502-П2

Пројекат: Ускршњи етно фестивал

701.250,00

1502-П3

Пројекат: Пожаревачки међународни
карневал

397.500,00

Туристичка организација
Пожаревца/ директор

1502-П4

Пројекат: Набавка и постављање
туристичке сигнализације за целокупну
територију Пожаревца

2.276.400,00

Туристичка организација
Пожаревца/ директор

0101

Програм 5. Развој пољопривреде

0101-0001

0101-0002

31.121.590,00
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Члан Градског већа,
115.991.964,00 ресорно задужење за област:
пољопривреда

Унапређење услова за пољопривредну
делатност

Градска управа Града
Пожаревца/Бошко Перић,
самостални стручни сарадник за
46.905.487,00
планско аналитичке послове у
области развоја пољопривреде,
водопривреде и шумарства

Подстицаји пољопривредној производњи

Градска управа Града
Пожаревца/Лела Стојадиновић,
самостални стручни сарадник за
69.086.477,00
планско аналитичке послове у
области развоја пољопривреде,
водопривреде и шумарства

Страна 10 - Број 12
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Програм 6. Заштита животне средине

0401-0001

Управљање заштитом животне средине и
природних вредности

0401-0003

Праћење квалитета елемената животне
средине

0701

Програм 7. Путна инфраструктура

0701-0002

2001

Одржавање путева

Програм 8. Предшколско васпитање
2001-0001

2002

Функционисање предшколских установа
Програм 9. Основно образовање

2002-0001

2002-П1

2003

Функционисање основних школа

Пројекат: “Унапређење професионалне
подршке у заједници-важан корак у
инклузији деце”
Програм 10. Средње образовање

2003-0001

0901

Функционисање средњих школа

Програм 11. Социјална и дечја заштита

0901-0001

Социјалне помоћи

0901-0003

Подршка социо-хуманитарним
организацијама

0901-0004

Саветодавно-терапијске и социјалноедукативне услуге

06.10.2016.

Члан Градског већа, ресорно
9.300.000,00 задужење за област: урбанизам
и заштита животне средине
Члан Градског већа, ресорно
задужење за област: невладине
300.000,00
организације, култура и
информисање
Градска управа Града
Пожаревца/Мирјана Лекић, шеф
9.000.000,00
Службе за заштиту животне
средине
Члан Градског већа, ресорно
501.985.299,00 задужење за област: комунална
инфраструктура и саобраћај
ЈП”Дирекција за изградњу
града Пожаревца”/Зоран
501.985.299,00
Ђорђевић, руководилац Службе
инвестиција
Члан Градског већа, ресорно
333.759.593,00 задужење за област: просвета,
образовање и здравство
ПУ “Љубица Вребалов”/
333.759.593,00
директор
Члан Градског већа, ресорно
162.348.353,00 задужење за област: просвета,
образовање и здравство
Градска управа града Пожаревца/
Милена Несторовић, начелница
161.480.115,00 Одељења за друштвене
делатности
Директори основних школа
Градска управа Града
Пожаревца/Љиљана Драјић,
868.238,00
виши сарадник за социјалну
заштиту
Члан Градског већа, ресорно
119.513.831,00 задужење за област: просвета,
образовање и здравство
Градска управа града Пожаревца/
Милена Несторовић, начелница
119.513.831,00 Одељења за друштвене
делатности
Директори средњих школи
Члан Градског већа, ресорно
задужење за област: друштвене
101.464.851,00
делатности и социјална
питања
Градска управа града Пожаревца/
Милена Несторовић, начелница
Одељења за друштвене
28.718.809,00
делатности
Центар за социјални рад/
директор
Градска управа града Пожаревца/
Милена Несторовић, начелница
10.892.144,00
Одељења за друштвене
делатности
Центар за социјални рад/
директор
Градска управа Града
23.679.898,00
Пожаревца/Милена Несторовић,
начелница Одељења за
друштвене делатности
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0901-0005

Активности Црвеног крста

0901-0006

Дечија заштита

0901-П1

1801

1801-0001

Пројекат:”Изградња монтажних кућа у
Костолцу за избегличко насеље”

Број 12 - Страна 11

Градска управа Града
Пожаревца/Милена Несторовић,
14.688.000,00
начелница Одељења за
друштвене делатности
Градска управа Града
Пожаревца/Зоран Ђорђевић,
19.178.000,00
шеф Одсека за финансијску
подршку породици са децом
ЈП “Дирекција за изградњу града
4.308.000,00 Пожаревца”/Наташа Момировић,
урбаниста-пројектант

Програм 12. Примарна здравствена
заштита

Члан Градског већа, ресорно
29.516.000,00 задужење за област: просвета,
образовање и здравство

Функционисање установа примарне
здравствене заштите

29.516.000,00

Дом здравља Пожаревац/
директор

Програм 13. Развој културе

Члан Градског већа, ресорно
задужење за област: невладине
283.777.961,00
организације, култура и
информисање

1201-0001

Функционисање локалних установа
културе

255.411.197,00 Директори установа културе

1201-0002

Подстицаји културном и уметничком
стваралаштву

Градска управа Града
Пожаревца/Милена Несторовић,
8.300.000,00
начелница Одељења за
друштвене делатности

1201-П1

Пројекат: Глумачке свечаности”Дани
Миливоја Живановића”

Центар за културу Пожаревац//
3.663.502,00 Бојан Гачевић, уредник
аматерског стваралаштва

1201-П2

Пројекат: Одржавање концерта, мјузикла и
представа

2.805.037,00

1201-П3

Пројекат: Одржавање књижевних вечери и
трибина

Центар за културу Пожаревац/
141.900,00 Александар Лукић, уредник
књижевног стваралаштва

1201-П4

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

526.000,00

1201-П5

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

1201-П6

Пројекат: Летњи програм

1201-П7

Пројекат: РЕФРАКТ-Регионални фестивал
алтернативне културе

1201-П8

Пројекат: Организовање и одржавање
првомајског уранка

1201-П9

Пројекат: Одржавање поп и рок концерта

1201-П10

Пројекат: Организовање гитаријаде на
лагуни

1201

Центар за културу Пожаревац/
директор

Центар за културу Пожаревац/
директор

Центар за културу Пожаревац/
1.655.045,00 Марија Влајовић, организатор
фолклорних стваралаштва
548.800,00

Центар за културу Пожаревац/
директор

Центар за културу Пожаревац/
30.000,00 Бојан Гачевић, уредник
аматерског стваралаштва
Центар за културу Пожаревац/
14.400,00 Марија Влајовић, организатор
фолклорних стваралаштва
Центар за културу Пожаревац/
230.000,00
директор
522.000,00

Центар за културу Пожаревац/
директор
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1201-П11

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

1201-П12

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

1201-П13

Пројекат: Дистрибутерско филмска
делатност

1201-П14

Пројекат: Штампање књига, каталога,
монографија и публикација

1201-П15

Пројекат: Микрофилмовање и
дигитализовање архивских докумената

1201-П16

Пројекат: Музеолошка обрада и
дигитализација етнолошке збирке

1201-П17

Пројекат: Археолошка истраживања
локалитета Браничево у Старом Костолцу

1201-П18

Пројекат: Чишћење римских терми на
локалитету Маргум

250.000,00

1201-П19

Пројекат: Водич кроз музеј, каталог

300.000,00

1201-П20

Пројекат: Зборник радова Виминацијум

1201-П21

Пројекат: Етно култура Млаве

1201-П22

Пројекат: Организовање ликовних изложби

1201-П23

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

200.000,00

1201-П24

Пројекат: Дани „Слободана Стојановића“

637.000,00

1201-П25

Пројекат: Обележавање Дана библиотеке

1201-П26

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

1201-П27

Пројекат: Дечије радионице

1201-П28

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

200.000,00

Градски женски ХОР “Барили”/
директор

1201-П29

Пројекат: Венац липарских градова

135.000,00

Центар за културу Пожаревац/
директор

1201-П30

Пројекат: Финансирање дела за збирку
историјско-уметничког одељења, Љиљана
Бурсаћ

Народни музеј Пожаревац/
300.000,00 Марина Радосављевић, кустос
историчар уметности

1201-П31

Пројекат: Дигитализација историјске,
историјско-уметничке и примењеноуметничке збирке Народног музеја у
Пожаревцу

1201-П32

Пројекат: Конзервација и рестаурација
старе и ретке збирке из фонда Народне
библиотеке”Илија М. Петровић”
Пожаревац

235.000,00

Центар за културу Пожаревац/
директор

Центар за културу Пожаревац/
124.000,00 Бојан Гачевић, уредник
аматерског стваралаштва
Центар за културу Пожаревац/
622.000,00 Драган Лазовић, помоћник
директора
Историјски архив Пожаревац/
914.720,00 Драгана Милорадовић Николић,
архивиста
Историјски архив Пожаревац/
182.000,00 Наташа Милошевић Дулић,
виши архивски помоћник
Народни музеј Пожаревац/
400.000,00
директор
Народни музеј Пожаревац/
1.000.000,00 Драгана Спасић Ђурић, музејски
саветник
Народни музеј Пожаревац/
Драган Јацановић, виши кустос

Народни музеј Пожаревац/
директор
Народни музеј Пожаревац/
300.000,00 Народни музеј Пожаревац/
директор
Народни музеј Пожаревац/
500.000,00 Даница Ђокић, музеолошки
саветник-етнолог
Народни музеј Пожаревац/
300.000,00
Марина Радосављевић, кустос
Народни музеј Пожаревац/
директор

Народна библиотека “Илија
М.Петровић”/директор
Народна библиотека “Илија
145.000,00
М.Петровић”/директор
560.000,00

Народна библиотека “Илија
М.Петровић”/директор

65.000,00

Народна библиотека “Илија
М.Петровић”/директор

Народни музеј Пожаревац/
1.050.000,00 Марина Радосављевић, кустос
историчар уметности

510.360,00

Народна библиотека “Илија
М.Петровић”/директор
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1201-П33

Пројекат: Чувајући прошлост и
презентујући садашњост, креирамо
будућност - 170 година од оснивања првог
читалишта у Пожаревцу

Народна библиотека “Илија
М.Петровић”/директор

Програм 14. Развој спорта и омладине

Члан Градског већа, ресорно
73.997.780,00 задужење за област: спорт,
омладина и туризам

1301-0001

Подршка локалним спортским
организацијама, удружењима и савезима

Градска управа Града
Пожаревца/Милена Несторовић,
63.997.780,00
начелница Одељења за
друштвене делатности

1301-0002

Подршка предшколском, школском и
рекреативном спорту и масовној физичкој
култури

Градска управа Града
Пожаревца/Милена Несторовић,
10.000.000,00
начелница Одељења за
друштвене делатности

1301

0602
0602-0001

Програм 15. Локална самоуправа

988.380.025,00

Градска управа Града
Пожаревца/начелник

Функционисање локалне самоуправе и
градских општина

905.936.697,00

Градска управа Града
Пожаревца/начелник

0602-0002

Месне заједнице

Члан Градског већа-ресорно
задужење за област: Градска
26.165.222,00
општина Костолац и месне
заједнице

0602-0004

Општинско јавно правобранилаштво

10.994.455,00 Градски правобранилац

Информисање

Градска управа Града
Пожаревца/Милена Несторовић,
16.020.000,00
начелница Одељења за
друштвене делатности

0602-0006

0602-0007

Канцеларија за младе

Градска управа Града
Пожаревца/Милена Несторовић,
1.600.000,00
начелница Одељења за
друштвене делатности

0602-0008

Програми националних мањина

Градска управа Града
4.950.000,00 Пожаревца/Александра
Ђорђевић, шеф Одсека за ЛЕР

0602-0010

Резерве

Градска управа Града
Пожаревца/ Александар Катић
21.271.651,00
шеф Одсека за ванредне
ситуације

0602-П1

Пројекат:Прослава 15. октобра - Дана
ослобођења Града

Градска управа Града
Пожаревца/ Предраг
890.000,00
Перенчевић, шеф Одсека за
протокол и информисање

0602-П2

Пројекат:Прослава Градске славе - Света
Тројица

Градска управа Града
Пожаревца/ Предраг
552.000,00
Перенчевић, шеф Одсека за
протокол

УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ
РАСХОДИ

„

1.000.000,00
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4.176.943.620,00

Страна 14 - Број 12
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Члан 8.

Члан 8. мења се и гласи:

Година завршетка
финансирања
пројекта

Укупна вредност
пројекта

Реализовано
закључно са
31.12.2014. године

2015 - план

2015 - процена
извршења

2016

2017

2018

Након 2018

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

2015

30.800

0

30.800

0

30.800

0

0

0

2015

2016

12.500

0

12.500

0

12.500

0

0

0

2013

2016

7.000

5.355

1.645

0

825

0

0

0

2015

2016

7.000

0

7.000

0

7.000

0

0

0

2015

2016

5.277

0

5.277

0

2.381

0

0

0

2014

2015

22.500

0

22.500

6.048

17.460

0

0

0

2014

2016

9.468

0

9.468

0

9.468

0

0

0

2014

2016

6.766

0

6.766

0

6.766

0

0

0

2014

2016

20.322

0

20.322

0

20.322

0

0

0

2014

2016

11.000

0

11.000

0

5.910

0

0

0

2015

2016

7.000

0

7.000

0

7.000

0

0

0

2015

2016

13.500

0

13.500

13.336

164

0

0

0

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

2015

2016

22.832

0

22.832

6.832

9.300

0

0

0

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

2015

2016

49.000

0

32.000

0

49.000

0

0

0

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

2015

2016

15.000

0

15.000

12.940

1.343

0

0

0

16

Санација дела улице Павла
Јуришића Штурма

2015

2016

7.000

0

7.000

1.389

3.240

0

0

0

17

Еколошки дом - санација кровног
покривача

2015

2016

5.250

0

5.250

0

5.250

0

0

0

18

Извођење лимарских радова на
крову зграде “Старо начелство”

2015

2016

7.000

0

7.000

1.203

1.842

0

0

0

Приоритет

Година почетка
финансирања
пројекта

„Члан 8.
Планирани капитални издаци буџетских корисника за 2016, 2017. и 2018. годину исказују се у следећем
прегледу:
у дин (заокружено на 000)

1

Назив капиталног пројекта

6

2
Израда Плана генералне
регулације
Израда идејног и главног пројекта
са студијом оправданости
изградње резервоара пијаће воде
на Тулби капацитета 2x2000m³
воде у Пожаревцу
Индустријска зона- изградња
водоводне мреже
Реконструкција водоизворишта у
Летњиковцу
Програм пошумљавања на терену
ГО Костолац
Индустријска зона-улица Нова 1

7

Индустријска зона-улица Нова 2

1

2

3
4
5

8

Индустријска зона-улица Нова 3
Индустријска зона-улица Илије
9
Гојковића
Инвестиционо одржавање
10 асфалтом-пресвлачење пута
Костолац-Острово
Семафор на раскрсници
11
Немањина-Ратарска-Моравска
Изградња кружног тока на
раскрсници улица Чеде Васовића,
12
Косте Абрашевић и Индустријске
улице
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Извођење радова на електро
19 инсталацијама на здању “Старо
начелство” прва фаза
МЗ Берање - пут нафтагаса изнад
20
фудбалског терена Стиг
„Радови на бушењу и опремању
21 два бунара VB -11 VB-8a на
водозахвату Морава“
„Захватање сирове воде са језера у
небрањеном делу Велике Мораве
22 (на Београдском путу) ради њеног
наливања у инфилтрационе
базене“
„Набавка понтона и припадајуће
опреме са уређењем приступа
и јавних површина, а у циљу
23 оспособљавања путничког
пристаништа у Костолцу и
туристичког развоја локалног
подручја“
Набавка и уградња столица у
24 великој сали Центра за културу
Пожаревац
Замена прозора на згради
25
Медицине рада у Пожаревцу
Изградња секундарне мреже
26 фекалне канализације у насељу
Лучица
Изградња секундарне мреже
27 фекалне канализације за комплетно
насеље Љубичево
Изградња кишне канализације
са свим бочним улицама са
леве стране ул. Пожаревачки
28 партизански одред (од центра
града ка брду) до улива у кишни
колектор у ул. Кнез Милошев
венац - прва фаза
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2015

2016

18.000

0

18.000

0

17.996

0

0

0

2016

2016

22.598

0

0

0

22.598

0

0

0

2015

2016

8.479

0

8.479

0

2.639

0

0

0

2015

2016

15.019

0

15.019

1.203

4.434

0

0

0

2015

2016

23.000

0

23.000

0

23.000

0

0

0

2015

2016

8.845

0

9.084

0

8.845

0

0

0

2015

2016

8.940

0

13.000

0

8.940

0

0

0

2015

2016

78.000

0

78.000

14.206

63.771

0

0

0

2015

2016

35.000

0

35.000

3.952

19.258

0

0

0

2015

2016

60.000

0

60.000

7.345

32.465

0

0

0

Изградња кишне канализације
за слив Варошко брдо до улива
29
у кишни колектор у ул. Кнез
Милошев венац - прва фаза

2015

2016

45.000

0

45.000

3.890

34.304

0

0

0

Наставак изградње примарног вода
фекалне канализације за насеља
30
Лучица, Пругово и Пољана до
излаза из насеља Лучица

2015

2016

34.500

0

34.500

16.745

7.531

0

0

0

Изградња секундарне фекалне
канализације у улицама које се
31 уливају у фекални колектор у
Дунавској улици са леве и десне
стране - прва фаза

2015

2016

47.000

0

47.000

14.387

7.700

0

0

0

2015

2016

13.750

0

13.750

3.100

9.562

0

0

0

Изградња кишне канализације
33 у улицама : Краљевића Марка и
Невесињска

2015

2016

6.250

0

6.250

1.875

4.375

0

0

0

Реконструкција водоводне мреже
- замена азбестно цементних цеви
34
у улици Слободарској од ул. Цане
Бабовић до ул. Ђуре Даничића

2016

2016

7.400

0

7.400

2.964

4.436

0

0

0

32

Изградња секундарне фекалне
канализације у насељу Забела
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Реконструкција водоводне мреже
- замена азбестно цементних цеви
у улици Моше Пијаде од ул. Јована
Шербановића до ул. Слободарске
Реконструкција водоводне мреже замена азбестно цементних цеви у
улицама: Виноградарској, Душана
Радовића, Арчибалда Рајса од
Хајдук Вељкове до ул. Арчибалда
Рајса
Индустријска зона - изградња
фекалне канализације
Индустријска зона - кишна
канализација
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”
Изградња дистрибутивне мреже
и прикључних топловода на
локацији ТПС 7/65( Моравска
11)за будуће купце на зони
ограниченој улицама:Стишка 26,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 49
Доградња локација ТПС ‘’Косте
Абрашевића’’ 101-наставак
изградње дистрибутивне мреже у
делу ул. Косте Абрашевића,ТПС
6/77 и ТПС 10/77

06.10.2016.

2015

2016

14.800

0

14.800

8.756

162

0

0

0

2015

2016

10.000

0

10.000

4.000

2.432

0

0

0

2013

2016

22.000

12.306

9.694

0

9.694

0

0

0

2013

2016

34.000

23.331

10.669

0

10.669

0

0

0

2014

2016

31.506

0

31.506

14.278

10.738

0

0

0

2014

2016

40.200

0

40.200

0

18.990

0

0

0

2015

2016

20.160

0

20.160

13.205

16.170

0

0

0

2015

2016

28.920

0

28.920

0

28.920

0

0

0

2015

2015

12.581

0

15.000

12.590

2.111

0

0

0

‘’Невен’’ – друга фаза,
Сопотска улица ТПС 21/7244
израда дистрибутивне мреже и
прикључних топловода

2015

2015

7.521

0

10.800

7.521

1.623

0

0

0

ТПС 12/85-1, Шеста личка
34 у Пожаревцу (Бусије код
45 школе) - доградња ТПС и
израда дистрибутивне мреже и
прикључних топловода

2015

2015

14.102

0

16.800

14.102

427

0

0

0

ТПС 3/59 ‘’МЗ Радна мала’’
- опремање ТПС и израда
46
дистрибутивне мреже и
прикључних топловода

2015

2016

33.000

0

33.000

0

32.557

0

0

0

ТПС 8/53 ул. Милоша Обилића 3 у
Пожаревцу - примарни прикључак
47
ТПС и израда дистрибутивне
мреже и прикључних топловода

2015

2016

20.500

0

22.320

15.320

9.225

0

0

0

ТПС 9/52 ул. Сењанина Иве
у Пожаревцу- примарни
48 прикључак, израда ТПС и и
израда дистрибутивне мреже и
прикључних топловода

2015

2016

42.052

0

42.052

21.500

41.605

0

0

0

36

37
38

39

40

41

42

43

06.10.2016.

49
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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
Индивидуалне ТПС у ул. Шесте
личке – преносна мрежа и
прикључни вреловод
Друга фаза изградње
топлификационог система села
Ћириковац – примар у улицама
Лоле Рибара и Партизанској
Израда главног пројекта објекта
постројења за пречишћавање
подземне воде до нивоа квалитета
воде за пиће на изворишту “Ловац”
у Костолцу
Чеде Васовића-инвестиционо
одржавање асфалтом од Триангла
до Трга Р. Вујовића
Пројекат и санација депоније
комуналног отпада “Јеримино
поље”
МЗ Баре инвестиционо одржавање
- асфалтирање улице-враћање у
првобитно стање
Израда идејног плана пројекта
изворишта “Кључ” У Пожаревцу
са студијом оправаданости
Промена столарије у објектима
„Невен“ и „Лептирић“
У оквиру ширења топлификационе
мреже - изградња преносне
мреже примарних прикључака и
топлопредајне станице ТПС 15/41
и 16/41 у МЗ “Сопот” - 2
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2015

2016

37.200

0

37.200

27.739

18.902

0

0

0

2015

2016

16.818

0

16.818

8.900

16.316

0

0

0

2015

2016

22.781

0

22.781

9.969

15.342

0

0

0

2015

2016

69.134

0

69.134

0

69.134

0

0

0

2015

2016

14.094

0

14.094

0

14.094

0

0

0

2015

2016

13.971

0

18.997

9.748

5.822

0

0

0

2014

2016

5.000

0

5.000

0

5.000

0

0

0

2014

2016

7.063

0

0

0

82

0

0

0

2015

2015

38.438

0

38.438

0

39.323

0

0

0

2015

2016

5.275

0

5.352

0

5.275

0

0

0

2014

2016

18.000

12.432

5.568

0

5.568

0

0

0

2015

2016

13.264

0

13.264

6.632

6.632

0

0

0

2016

2016

12.000

0

0

0

12.000

0

0

0

У оквиру ширења топлификационе
мреже - изградња дистибутивне
62 мреже и доградња топлопредајне
станице ТПС “Алфа банка” у
Његошевој улици

2016

2016

9.000

0

0

0

9.000

0

0

0

Изградња дистрибутивне мреже
и прикључних топловода на
63 локацији Моравска бр. 11 ТПС
7/65, наставак радова из 2015.
годуне, 2. фаза

2016

2016

9.200

0

0

0

9.200

0

0

0

Изградња ТПС 3/76 на Чачалици,
наставак радова из 2015. године, на
64 реализацији изградње секундарне
топловодне мреже за ТПС 8/76-1,
локација у ул. Цане Бабовић

2016

2016

7.000

0

0

0

7.000

0

0

0

50
51

52

53

54

55

56
57
58
59
60

61
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У оквиру реализације плана
управљања комуналним отпадом
на територији Града Пожаревца
набавка контејнера 1,1м3 (око 300
комада)
У оквиру реализације плана
управљања комуналним отпадом
на територији Града Пожаревца
набавка камиона аутосмећара- 1
ком
Реконструкција водоводне
мреже, замена азбест цементних
цеви у улици Призренској са
реконструкцијом прикључака
Репарација спољних зидова у ОШ
“Божидар Димитријевић Козица” у
Брадарцу
Замена 112 прозора у ОШ “Јован
Цвијић” у Костолцу
Замена столаријe у Пожаревачкој
гимназији
Санација фасаде управне зграде 1.,
2. и 3. фаза у Медицинској школи
Пожаревац
Реконструкција, адаптација и
доградња пекаре за обављање
практичне наставе ученика
прехрамбене струке на основу
урађене пројектне документације у
Пољопривредној школи са домом
ученика “Соња Мариковић” у
Пожаревцу

06.10.2016.

2016

2016

12.131

0

0

0

12.131

0

0

0

2016

2016

15.000

0

0

0

15.000

0

0

0

2016

2016

5.184

0

0

0

5.184

0

0

0

2016

2016

5.837

0

0

0

5.837

0

0

0

2016

2016

3.459

0

0

0

3.459

0

0

0

2016

2016

8.652

0

0

0

8.652

0

0

0

2016

2016

7.372

0

0

0

7.372

0

0

0

2016

2016

6.960

0

0

0

6.960

0

0

0

Уређење улице Даворјанке
Пауновић у Пожаревцу

2016

2016

11.003

0

0

0

11.003

0

0

0

Инвестиционо одржавањеасфалтирање ул. Шумадијске са
74
израдом тротоара са обе стране
улице

2016

2016

30.000

0

0

0

30.000

0

0

0

Израда нових тротоара у ул.
Братства и јединства са једне
стране од Високе техничке школе
75
до Опште болнице- постављање
мобилијара и озелењавање ул.
Братства и јединства

2016

2016

6.561

0

0

0

6.561

0

0

0

76

Инвестиционо одржавањеасфалтирање ул. Хиландарске

2016

2016

10.000

0

0

0

10.000

0

0

0

77

Инвестиционо одржавањеасфалтирање ул. Барске

2016

2016

7.500

0

0

0

7.500

0

0

0

Израда нових тротоара у ул.
Ратарској- лева страна од ОШ “Вук
78
Караџић” до пруге на брежанском
путу

2016

2016

5.300

0

0

0

5.300

0

0

0

79

Асфалтирање улице у центру села,
Београдска у МЗ Трњане

2016

2016

5.600

0

0

0

5.600

0

0

0

80

Пресвлачење асфалтом у ул.
Индустријској у Костолцу

2016

2016

5.761

0

0

0

5.761

0

0

0

Инвестиционо одржавање81 пресвлачење асфалтом пута кроз
село Костолац

2016

2016

10.000

0

0

0

10.000

0

0

0

66

67

68
69
70
71

72

73

06.10.2016.

82

83

84

85
86

87

88

89

90
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Изградња кишне канализације са
свим бочним улицама (од центра
ка брду) са леве стране улице ПП.
Одред до улива у кишни колектор
у ул. Кнез Милошев венац- 2. фаза
од ул. Цане Бабовић до “Лиона”;
наставак радова из 2015. године
Наставак изградње секундарне
фекалне канализације у улицама
које се уливају у фекални колектор
у Дунавској ул. са леве и десне
стране (девет улица); наставак
радова из 2015. године
Наставак изградње секундарне
фекалне канализације у насељу
Љубичево од мале бензинске
пумпе код “Доминг-а”; наставак
радова из 2015. године
Израда фекалне канализације у ул.
Шестој ( “Тенковски пут”), поред
Чачалице
Израда фекалне канализације у
улицама Пастеровој, Лазе Костића
и Ораховог хлада
Реконструкција водоводне
мреже, замена азбест цементних
цеви у улици Шумадијској са
реконструкцијом прикључака
Реконструкција водоводне мреже,
замена азбест цементних цеви
у улици Јована Шербановића са
реконструкцијом прикључака
Ревитализација прве фазе главног
пројекта санације, адаптације
и ревитализације фасаде здања
Старог начекства у Пожаревцу
- централни брод” - финасирање
пројекта
Асфалтирање - улица у МЗ
Живица
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2016

2016

32.460

0

0

0

32.460

0

0

0

2016

2016

41.550

0

0

0

41.550

0

0

0

2016

2016

13.721

0

0

0

13.721

0

0

0

2016

2016

12.738

0

0

0

12.738

0

0

0

2016

2016

10.419

0

0

0

10.419

0

0

0

2016

2016

15.093

0

0

0

15.093

0

0

0

2016

2016

9.482

0

0

0

9.482

0

0

0

2016

2017

32.332

0

0

0

32.332

0

0

0

2016

2016

5.189

0

0

0

5.189

0

0

0

285.675 1.215.742

0

0

0

УКУПНО:

„

1.649.880

53.424 1.202.909

Члан 9.

Члан 9. мења се и гласи:

Р.бр.

Назив капиталног
пројекта

Програм

Програм
ска активност/
Пројекат

Конто 3. ниво

Конто 4. ниво

Извор

Реализовано
закључно са
31.12.2014. године

2015 - план

2015 – проце
на реали
зације

2016

2017

2018

Након 2018

„Члан 9.
Одлуком о буџету Града Пожаревца за 2016. годину обезбеђена су средства за пројекте наведене у члану 8. у
укупном износу од 1.215.742.000,00 динара. По изворима финансирања средства се обезбеђују на следећи начин:
-из текућих прихода и примања буџета у износу од 175.766.000,00 динара и
-из неутрошених средстава из ранијих година у износу од 1.039.976.000,00 динара.
у дин (заокружено на 000)
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Израда Плана
генералне регулације

30.800

30.800

Страна 20 - Број 12
Израда идејног и
главног пројекта са
студијом оправданости
2 изградње резервоара
пијаће воде на Тулби
капацитета 2x2000m³
воде у Пожаревцу
Индустријска зона3 изградња водоводне
мреже
Реконструкција
4 водоизворишта у
Летњиковцу
Програм пошумљавања
5
на терену ГО Костолац
Индустријска зона6
улица Нова 1
Индустријска зона7
улица Нова 2
Индустријска зона8
улица Нова 3
Индустријска зона9
улица Илије Гојковића
Инвестиционо
одржавање асфалтом10
пресвлачење пута
Костолац-Острово
Семафор на раскрсници
11 Немањина-РатарскаМоравска
Изградња кружног
тока на раскрсници
12 улица Чеде Васовића,
Косте Абрашевић и
Индустријске улице

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
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11.000

5.910
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512

5128
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7.000

7.000

7
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511

5113

13

13.500

13.336

164

Асфалтирање ул.Косте
Абрашевића са израдом
13
нових тротоара са обе
стране улице

7

0002

511

5113

13

22.832

6.832

9.300

Асфалтирање ул.Кнез
Милошев венац са
14
израдом тротоара са обе
стране улице

7

0002

511

5113

01
13

32.000

Инвестиционо
одржавање пресвлачење асфалтом
улица : Таковске,
15
Немањине први део и
Дунавске и тротоара
у Дунавској до
Партизанске улице

7

0002

511

5113

13

15.000

12.940

1.343

Санација дела улице
16 Павла Јуришића
Штурма

7

0002

511

5113

13

7.000

1.389

3.240

Еколошки дом
17 - санација кровног
покривача

13

0001

511

5113

13

5.250

Извођење лимарских
18 радова на крову зграде
“Старо начелство”

13

0001

511

5113

13

7.000

5.355

6.048

17.460

49.000

5.250

1.203

1.842

06.10.2016.
Извођење радова на
електро инсталацијама
19
на здању “Старо
начелство” прва фаза
МЗ Берање - пут
20 нафтагаса изнад
фудбалског терена Стиг

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

18.000

Број 12 - Страна 21

13

0001

511

5112

13

17.996

7

0002

511

5113

01

„Радови на бушењу и
опремању два бунара
21
VB -11 VB-8a на
водозахвату Морава“

2

0001

511

5112

13

8.479

„Захватање сирове воде
са језера у небрањеном
делу Велике Мораве
22
(на Београдском путу)
ради њеног наливања у
инфилтрационе базене“

2

0001

511

5112

13

15.019

„Набавка понтона и
припадајуће опреме са
уређењем приступа и
јавних површина, а у
23 циљу оспособљавања
путничког пристаништа
у Костолцу и
туристичког развоја
локалног подручја“

7

0002

512

5129

13

23.000

23.000

Набавка и уградња
столица у великој сали
24
Центра за културу
Пожаревац

13

0001

512

5126

13

9.084

8.845

Замена прозора на
25 згради Медицине рада у
Пожаревцу

12

0001

464

4642

13

13.000

8.940

Изградња секундарне
мреже фекалне
26
канализације у насељу
Лучица

2

0002

511

5112

13

78.000

14.206

63.771

Изградња секундарне
мреже фекалне
27 канализације за
комплетно насеље
Љубичево

2

0002

511

5112

13

35.000

3.952

19.258

Изградња кишне
канализације са свим
бочним улицама са леве
стране ул. Пожаревачки
партизански одред (од
28
центра града ка брду)
до улива у кишни
колектор у ул. Кнез
Милошев венац - прва
фаза

2

0002

511

5112

13

60.000

7.345

32.465

Изградња кишне
канализације за слив
Варошко брдо до улива
29
у кишни колектор у ул.
Кнез Милошев венац
- прва фаза

2

0002

511

5112

13

45.000

3.890

34.304

22.598

2.639

1.203

4.434

Страна 22 - Број 12
Наставак изградње
примарног вода
фекалне канализације
30 за насеља Лучица,
Пругово и Пољана
до излаза из насеља
Лучица
Изградња секундарне
фекалне канализације у
улицама које се уливају
31 у фекални колектор у
Дунавској улици са леве
и десне стране - прва
фаза
Изградња секундарне
32 фекалне канализације у
насељу Забела

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

06.10.2016.
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34.500

16.745

7.531

2

0002

511

5112

13

47.000

14.387

7.700

2

0002

511

5112

13

13.750

3.100

9.562

Изградња кишне
канализације у улицама
33
: Краљевића Марка и
Невесињска

2

0002

511

5112

13

6.250

1.875

4.375

Реконструкција
водоводне мреже
- замена азбестно
34 цементних цеви у
улици Слободарској од
ул. Цане Бабовић до ул.
Ђуре Даничића

2

0001

511

5113

13

7.400

2.964

4.436

Реконструкција
водоводне мреже
- замена азбестно
35 цементних цеви у
улици Моше Пијаде од
ул. Јована Шербановића
до ул. Слободарске

2

0001

511

5113

13

14.800

8.756

162

Реконструкција
водоводне мреже
- замена азбестно
цементних
цеви у улицама:
36
Виноградарској,
Душана Радовића,
Арчибалда Рајса од
Хајдук Вељкове до ул.
Арчибалда Рајса

2

0001

511

5113

13

10.000

4.000

2.432

Индустријска зона
37 - изградња фекалне
канализације

2

0002

511

5112

13

12.306

9.694

9.694

2

0002

511

5112

13

23.331

10.669

10.669

2

0004

621

6219

13

38

Индустријска зона кишна канализација

Изградња примарног
топловодног
прикључка, зонске
топлопредајне
39 станице (ТПС
10/63) и секундарне
дистрибутивне мреже
за зону Николе Тесле 1
у МЗ “Булевар”

31.506

14.278

10.738

06.10.2016.
Изградња секундарне
топловодне мреже за
40 ТПС 8/79-1 локација
ул. Цане Бабовић МЗ
“Чачалица”
Изградња
дистрибутивне
мреже и прикључних
топловода на локацији
ТПС 7/65( Моравска
41
11)за будуће купце
на зони ограниченој
улицама:Стишка
2-6,Партизанска 121,Моравска
Изградња
дистрибутивне мреже и
прикључних топловода
на локацији ТПС
42 6/65+9/65+11/65(Влајка
Павловића бб)за
будуће купце на
зони ограниченој ул:
Моравска 49

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Број 12 - Страна 23

2

0004

621

6219

13

40.200

18.990

2

0004

621

6219

13

20.160

2

0004

621

6219

13

28.920

Доградња локација
ТПС ‘’Косте
Абрашевића’’ 101наставак изградње
43
дистрибутивне мреже
у делу ул. Косте
Абрашевића,ТПС 6/77
и ТПС 10/77

2

0004

621

6219

13

15.000

12.590

2.111

‘’Невен’’ – друга
фаза, Сопотска улица
44 ТПС 21/72-израда
дистрибутивне мреже и
прикључних топловода

2

0004

621

6219

13

10.800

7.521

1.623

ТПС 12/85-1, Шеста
личка 34 у Пожаревцу
(Бусије код школе) 45
доградња ТПС и израда
дистрибутивне мреже и
прикључних топловода

2

0004

621

6219

13

16.800

14.102

427

ТПС 3/59 ‘’МЗ Радна
мала’’ - опремање ТПС
46 и израда дистрибутивне
мреже и прикључних
топловода

2

0004

621

6219

13

33.000

ТПС 8/53 ул. Милоша
Обилића 3 у Пожаревцу
- примарни прикључак
47
ТПС и израда
дистрибутивне мреже и
прикључних топловода

2

0004

621

6219

13

22.320

15.320

9.225

ТПС 9/52 ул. Сењанина
Иве у Пожаревцупримарни прикључак,
48
израда ТПС и и израда
дистрибутивне мреже и
прикључних топловода

2

0004

621

6219

13

42.052

21.500

41.605

13.205

16.170

28.920

32.557

Страна 24 - Број 12

49

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.
Индивидуалне ТПС
у ул. Шесте личке
– преносна мрежа и
прикључни вреловод
Друга фаза изградње
топлификационог
система села
Ћириковац – примар у
улицама Лоле Рибара и
Партизанској
Израда главног пројекта
објекта постројења
за пречишћавање
подземне воде до нивоа
квалитета воде за пиће
на изворишту “Ловац” у
Костолцу
Чеде Васовићаинвестиционо
одржавање асфалтом
од Триангла до Трга Р.
Вујовића

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

06.10.2016.
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37.200

27.739

18.902
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0004
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16.818

8.900

16.316

2

0004

621

6219

13

22.781

9.969

15.342

2

0004

621

6219

13

69.134

69.134

2

0004

612

6129

13

14.094

14.094

2

0004

621

6219

13

18.997

1

0001

621

6219

13

5.000

7

0002

511

5113

13

Пројекат и санација
депоније комуналног
57
отпада “Јеримино
поље”

2

П1

451

4512

13

38.438

39.323

МЗ Баре инвестиционо
одржавање 58 асфалтирање улицевраћање у првобитно
стање

7

0002

511

5113

13

5.352

5.275

Израда идејног
плана пројекта
59 изворишта “Кључ” У
Пожаревцу са студијом
оправаданости

1

0001

511

5114

13

5.568

5.568

Промена столарије у
60 објектима „Невен“ и
„Лептирић“

8

0001

511

5113

13

50

51

52

53

54

55

16

9.748

5.822

5.000

82

12.432

13.264

6.632

6.632

06.10.2016.

61

У оквиру ширења
топлификационе мреже
- изградња преносне
мреже примарних
прикључака и
топлопредајне станице
ТПС 15/41 и 16/41 у МЗ
“Сопот” - 2
У оквиру ширења
топлификационе
мреже - изградња
дистибутивне
мреже и доградња
топлопредајне станице
ТПС “Алфа банка” у
Његошевој улици
Изградња
дистрибутивне мреже и
прикључних топловода
на локацији Моравска
бр. 11 ТПС 7/65,
наставак радова из
2015. годуне, 2. фаза
Изградња ТПС 3/76
на Чачалици, наставак
радова из 2015.
године, на реализацији
изградње секундарне
топловодне мреже за
ТПС 8/76-1, локација у
ул. Цане Бабовић
У оквиру реализације
плана управљања
комуналним отпадом
на територији Града
Пожаревца набавка
контејнера 1,1м3 (око
300 комада)
У оквиру реализације
плана управљања
комуналним отпадом
на територији Града
Пожаревца набавка
камиона аутосмећара- 1
ком
Реконструкција
водоводне мреже,
замена азбест
цементних цеви у
улици Призренској
са реконструкцијом
прикључака

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Број 12 - Страна 25

2

0004

621

6219

13

12.000

2

0004

621

6219

13

9.000

2

0004

621

6219

13

9.200

2

0004

621

6219

13

7.000

2

0003

621

6219

13

12.131

2

0003

621

6219

13

15.000

2

0001

511

5113

13

5.184

Репарација спољних
зидова у ОШ “Божидар
68
Димитријевић Козица”
у Брадарцу

9

0001

511

5113

13

5.837

Замена 112 прозора у
69 ОШ “Јован Цвијић” у
Костолцу

9

0001

511

5113

13

3.459

Замена столаријe
70 у Пожаревачкој
гимназији

10

0001

511

5113

13

8.652

62

63

64

65

66

67

Страна 26 - Број 12
Санација фасаде
управне зграде 1., 2. и
71
3. фаза у Медицинској
школи Пожаревац
Реконструкција,
адаптација и доградња
пекаре за обављање
практичне наставе
ученика прехрамбене
струке на основу
72
урађене пројектне
документације у
Пољопривредној школи
са домом ученика
“Соња Мариковић” у
Пожаревцу
Уређење улице
73 Даворјанке Пауновић у
Пожаревцу

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

06.10.2016.

10

0001

511

5113

13

7.372

10

0001

511

5113

13

6.960

7

0002

511

5113

01
13

11.003

Инвестиционо
одржавањеасфалтирање ул.
74
Шумадијске са израдом
тротоара са обе стране
улице

7

0002

511

5113

01

30.000

Израда нових тротоара
у ул. Братства и
јединства са једне
стране од Високе
75 техничке школе до
Опште болницепостављање мобилијара
и озелењавање ул.
Братства и јединства

7

0002

511

5113

01

6.561

Инвестиционо
одржавање76
асфалтирање ул.
Хиландарске

7

0002

511

5113

01

10.000

Инвестиционо
77 одржавањеасфалтирање ул. Барске

7

0002

511

5113

01

7.500

Израда нових тротоара
у ул. Ратарској- лева
78 страна од ОШ “Вук
Караџић” до пруге на
брежанском путу

7

0002

511

5113

01

5.300

Асфалтирање улице у
79 центру села, Београдска
у МЗ Трњане

7

0002

511

5113

01

5.600

Пресвлачење асфалтом
80 у ул. Индустријској у
Костолцу

7

0002

511

5113

01

5.761

Инвестиционо
одржавање81 пресвлачење асфалтом
пута кроз село
Костолац

7

0002

511

01

10.000

5113

06.10.2016.

82

83

84

85

86

87

88

89

90

Изградња кишне
канализације са свим
бочним улицама (од
центра ка брду) са
леве стране улице
ПП. Одред до улива у
кишни колектор у ул.
Кнез Милошев венац2. фаза од ул. Цане
Бабовић до “Лиона”;
наставак радова из
2015. године
Наставак изградње
секундарне фекалне
канализације у улицама
које се уливају у
фекални колектор у
Дунавској ул. са леве
и десне стране (девет
улица); наставак радова
из 2015. године
Наставак изградње
секундарне фекалне
канализације у насељу
Љубичево од мале
бензинске пумпе код
“Доминг-а”; наставак
радова из 2015. године
Израда фекалне
канализације у ул.
Шестој ( “Тенковски
пут”), поред Чачалице
Израда фекалне
канализације у улицама
Пастеровој, Лазе
Костића и Ораховог
хлада
Реконструкција
водоводне мреже,
замена азбест
цементних цеви у
улици Шумадијској
са реконструкцијом
прикључака
Реконструкција
водоводне мреже,
замена азбест
цементних цеви у улици
Јована Шербановића
са реконструкцијом
прикључака
Ревитализација прве
фазе главног пројекта
санације, адаптације
и ревитализације
фасаде здања Старог
начекства у Пожаревцу
- централни брод” финасирање пројекта
Асфалтирање - улица у
МЗ Живица
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2

0002

511

5112

01

32.460

2

0002

511

5112

01
13

41.550

2

0002

511

5112

13

13.721

2

0002

511

5112

13

12.738

2

0002

511

5112

13

10.419

2

0001

511

5113

13

15.093

2

0001

511

5113

13

9.482

15

0001

511

5113

13

32.332

7

0002

511

5113

13

5.189

УКУПНО:

„.
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53.424 1.202.909

285.675 1.215.742

0

0

0
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Члан 10.
У члану 10. број:“25.836.631,00“ замењује се бројем:“7.287.623,00“.
Члан 11.

Члан 12. мења се и гласи:

Раздео

Глава

Програмска
Класиф.

Функција

Позиција

Економ.
Класиф.

„Члан 12.
Укупни расходи и издаци у износу од 4.176.943.620,00 динара, финансирани из свих извора финансирања
распоређују се по корисницима и програмима и исказују у колони 8:

Опис

1

2

3

4

5

6

7

1

1

Укупна јавна
средства
8

ГРАДОНАЧЕЛНИК
0602

1

411

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)

2

412

Социјални доприноси на терет послодавца

636.800

3

414

Социјална давања запосленима

291.000

4

421

Стални трошкови

5

422

Трошкови путовања

6

423

Услуге по уговору

7

426

Материјал

8

4631

Текући трансфери осталим нивоима власти

0602-0001
110

3.550.000

2.000.000
970.000
14.012.500
200.000
15.000

9

465

Остале донације, дотације и трансфери

494.200

10

482

Порези, обавезне таксе, казне и пенали

150.000

11

511

Зграде и грађевински објекти

9.500.000

Извори финансирања за функцију 110:
01

Приходи из буџета

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

16

Родитељски динар за ваннаставне активности

01

Функција 110:
Извори финансирања за програмску активност 06020001:
Приходи из буџета

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за програмску активност 0602-0001:

0602-0006

30.477.000
1.342.500
0
31.819.500

30.477.000
1.342.500
31.819.500

ПА:Информисање
Опште услуге

130
12

423

Услуге по уговору

3.700.000

Извори финансирања за функцију 130:
01

Приходи из буџета

3.700.000
3.700.000

01

Функција 130:
Извори финансирања за Програмску активност 06020006:
Приходи из буџета
Свега за Програмску активност 0602-0006:

3.700.000

3.700.000

06.10.2016.
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Извори финансирања за Програм 15:
01

Приходи из буџета

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за Програм 15:

34.177.000
1.342.500
35.519.500

Извори финансирања за Главу 1:
01

Приходи из буџета

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за Главу 1:

34.177.000
1.342.500
35.519.500

Извори финансирања за Раздео 1:
01

Приходи из буџета

02

Трансфери између корисника на истом нивоу

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за Раздео 1:

2

1

34.177.000
0
1.342.500
35.519.500

ГРАДСКО ВЕЋЕ
0602

13

411

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)

14

412

Социјални доприноси на терет послодавца

15

414

Социјална давања запосленима

16

422

Трошкови путовања

17

423

Услуге по уговору

4.200.000

18

465

Остале донације, дотације и трансфери

1.132.550

0602-0001
110

6.972.300
1.237.620
250.000
370.000

Извори финансирања за функцију 110:
01

Приходи из буџета

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

01

Функција 110:
Извори финансирања за програмску активност 06020001:
Приходи из буџета

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за програмску активност 0602-0001:

13.992.470
170.000
14.162.470

13.992.470
170.000
14.162.470

Извори финансирања за Програм 15:
01

Приходи из буџета

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за Програм 15:

13.992.470
170.000
14.162.470

Извори финансирања за Главу 1:
01

Приходи из буџета

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за Главу 1:
Извори финансирања за Раздео 2:

13.992.470
170.000
14.162.470

Страна 30 - Број 12
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01

Приходи из буџета

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за Раздео 2:

3

1

06.10.2016.
13.992.470
170.000
14.162.470

СКУПШТИНА ГРАДА
0602

19

411

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)

20

412

Социјални доприноси на терет послодавца

21

414

Социјална давања запосленима

22

421

Стални трошкови

100.000

23

422

Трошкови путовања

400.000

24

423

Услуге по уговору

25

426

Материјал

150.000

26

465

281.350

27

481

Остале донације, дотације и трансфери
Дотације невладиним организацијама-дотације
политичким странкама
Извори финансирања за функцију 110:

01

Приходи из буџета

44.494.556
44.494.556

01

Функција 110:
Извори финансирања за програмску активност 06020001:
Приходи из буџета
Свега за програмску активност 0602-0001:

44.494.556

0602-0001
110

0602-0006

1.613.320
288.800
50.000

39.740.000

1.871.086

44.494.556

ПА:Информисање
Опште услуге

130
28

423

Услуге по уговору

8.240.000

Извори финансирања за функцију 130:
01

Приходи из буџета

8.240.000
8.240.000

01

Функција 130:
Извори финансирања за Програмску активност 06020006:
Приходи из буџета
Свега за Програмску активност 0602-0006:

8.240.000

8.240.000

Извори финансирања за Програм 15:
01

Приходи из буџета

52.734.556

Свега за Програм 15:

52.734.556

Извори финансирања за Главу 1:
01

3

2

Приходи из буџета

52.734.556

Свега за Главу 1:

52.734.556

OДРЖАВАЊЕ ИЗБОРА
0602

ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

0602-0001

ПА:Функционисање локалне самоуправе и градских
општина

06.10.2016.
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Опште јавне услуге некласификоване на другом месту

160
29

421

Стални трошкови

0

30

422

Трошкови путовања

0

31

423

Услуге по уговору

32
33

426

Специјализоване услуге

481

Дотације невладиним организацијама

3.590.730
35.856
1.128.260

Извори финансирања за функцију 160:
01

Приходи из буџета

4.754.846
4.754.846

01

Функција 160:
Извори финансирања за Програмску активност 06020001:
Приходи из буџета
Свега за Програмску активност 0602-0001:

4.754.846

4.754.846

Извори финансирања за Програм 15:
01

Приходи из буџета

4.754.846

Свега за Програм 15:

4.754.846

Извори финансирања за Главу 2:
01

Приходи из буџета

4.754.846

Свега за Главу 2:

4.754.846

Извори финансирања за Раздео 3:
01

4

1

Приходи из буџета

57.489.402

Свега за Раздео 3:

57.489.402

ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО
0602

ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

0602-0004

ПА:Градско правобранилаштво града Пожаревца
330

Судови
34

411

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)

6.772.320

35

412

Социјални доприноси на терет послодавца

1.212.250

36

413

Накнаде у натури

37

414

Социјална давања запосленима

577.385

38

415

Накнаде трошкова за запослене

190.000

39

421

Стални трошкови

650.000

40

422

Трошкови путовања

41

423

Услуге по уговору

42

425

Текуће поправке и одржавање

43

426

Материјал

220.000

44

465

Остале донације, дотације и трансфери

887.500

45

512

Машине и опрема

30.000

46

515

Нематеријална имовина

50.000

45.000

20.000
260.000
80.000

Извори финансирања за функцију 330:
01

Приходи из буџета

10.994.455
10.994.455

01

Функција 330:
Извори финансирања за програмску активност 06020004:
Приходи из буџета
Свега за програмску активност 0602-0004:

10.994.455

10.994.455
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Извори финансирања за Програм 15:
01

Приходи из буџета

10.994.455

Свега за Програм 15:

10.994.455

Извори финансирања за Главу 1:
01

Приходи из буџета

10.994.455

Свега за Главу 1:

10.994.455

Извори финансирања за Раздео 4:
01

5

1
1101

1101-0001
560
47

621

Приходи из буџета

10.994.455

Свега за Раздео 4:

10.994.455

ГРАДСКА УПРАВА
ПРОГРАМ 1 - ЛОКАЛНИ РАЗВОЈ И ПРОСТОРНО
ПЛАНИРАЊЕ
ПА: Стратешко, просторно и урбанистичко
планирање
ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА
ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Заштита животне средине некласификована на другом
месту
Набавка домаће финансијске имовине

14.068.000

Извори финансирања за функцију 560:
13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

14.068.000
14.068.000

13

Функција 560:
Извори финансирања за програмску активност 11010001:
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за програмску активност 1101-0001:

14.068.000

14.068.000

ПА: Стратешко, просторно и урбанистичко
планирање
Развој заједнице

1101-0001
620
47/1

424

Специјализоване услуге

100.000

47/2

511

Зграде и грађевински објекти

300.000

Извори финансирања за функцију 620:
01

Приходи из буџета

100.000

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

300.000
400.000

01

Функција 620:
Извори финансирања за програмску активност 11010001:
Приходи из буџета

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

300.000

Свега за програмску активност 1101-0001:

400.000

100.000

Извори финансирања за Програм 1:

0601

01

Приходи из буџета

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

14.368.000

Свега за Програм 1:

14.468.000

ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ

100.000

06.10.2016.
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0601-0003
560
48

621
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ПА: Одржавање депонија
ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА
ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Заштита животне средине некласификована на другом
месту
Набавка домаће финансијске имовине

28.351.871

Извори финансирања за функцију 560:
13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

28.351.871
28.351.871

13

Функција 560:
Извори финансирања за програмску активност 06010003:
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за програмску активност 0601-0003:

28.351.871

0601-0004
560
49

621

ПА: Даљинско грејање
ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА
ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Заштита животне средине некласификована на другом
месту
Набавка домаће финансијске имовине

28.351.871

343.468.717

Извори финансирања за функцију 560:
13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

343.468.717
343.468.717

13

Функција 560:
Извори финансирања за програмску активност 06010004:
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за програмску активност 0601-0004:

343.468.717

0601-0006

343.468.717

ПА: Паркинг сервис
Друмски саобраћај

451
50

424

Специјализоване услуге

67.614.750

Извори финансирања за функцију 451:
01

Приходи из буџета

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

01

Функција 451:
Извори финансирања за програмску активност 06010006:
Приходи из буџета

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за програмску активност 0601-0006:

0601-0014

64.837.000
2.777.750
67.614.750

64.837.000
2.777.750
67.614.750

ПА: Остале комуналне услуге
Заштита биљног и животињског света и крајолика

540
51

421

Стални трошкови

52

424

13.864.000

53

485

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

9.500.000

01

Приходи из буџета

28.364.000
28.364.000

01

Функција 540:
Извори финансирања за програмску активност 06010014:
Приходи из буџета

5.000.000

28.364.000
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Свега за програмску активност 0601-0014:

0601-П1
510
54

4512
13

Пројекат: “Санација депоније комуналног отпада
Јеремино поље”
Управљање отпадом
Капиталне субвенције јавним нефинансијским
предузећима и организацијама
Извори финансирања за функцију 510:

06.10.2016.
28.364.000

39.323.000

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

39.323.000

Функција 510:

39.323.000

Извори финансирања за Пројекат 0601-П1:
13

0601-П2
510
54/1

4512
13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

39.323.000

Свега за Пројекат 0601-П1:

39.323.000

Пројекат: “Санација и рекултивација депоније
Градске утрине”
Управљање отпадом
Капиталне субвенције јавним нефинансијским
предузећима и организацијама
Извори финансирања за функцију 510:

627.000

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

627.000

Функција 510:

627.000

Извори финансирања за Пројекат 0601-П2
13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

627.000

Свега за Пројекат 0601-П2:

627.000

Извори финансирања за Програм 2:
01

Приходи из буџета

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

414.548.338

Свега за Програм 2:

507.749.338

1501

93.201.000

ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

1501-0001

ПА:Подршка постојећој привреди
620

Развој заједнице
55

481

Дотације невладиним организацијама

1.500.000

Извори финансирања за функцију 620:
01

Приходи из буџета

1.500.000
1.500.000

01

Функција 620:
Извори финансирања за програмску активност 15010001:
Приходи из буџета
Свега за Програмску активност 1501-0001:

1.500.000

1501-0001

1.500.000

ПА:Подршка постојећој привреди
411
56

4511
01

Општи економски и комерцијални послови
Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и
организацијама
Извори финансирања за функцију 411:

3.000.000

Приходи из буџета

3.000.000

Функција 411:
Извори финансирања за програмску активност 15010001:

3.000.000

06.10.2016.
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01

1501-0004
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Приходи из буџета

3.000.000

Свега за Програмску активност 1501-0001:

3.000.000

ПА:Одржавање економске инфраструктуре
620

Развој заједнице
56/1

511

Зграде и грађевински објекти

2.000.000

Извори финансирања за функцију 620:
13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

2.000.000
2.000.000

13

Функција 620:
Извори финансирања за програмску активност 15010004:
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за Програмску активност 1501-0004:

2.000.000

2.000.000

ПА:Финансијска подршка локалном економском
развоју
Општи економски и комерцијални послови

1501-0005
411
57

454

Субвенције приватним предузећима

3.000.000

Извори финансирања за функцију 411:
01

Приходи из буџета

3.000.000
3.000.000

01

Функција 411:
Извори финансирања за програмску активност 15010005:
Приходи из буџета
Свега за Програмску активност 1501-0005:

3.000.000

1501-П1

3.000.000

Пројекат: “Узајамна подршка”
050

Незапосленост
57/1

423

Услуге по уговору

387.287

Извори финансирања за функцију 050:
07

Донације од осталих нивоа власти

387.287

Функција 050:

387.287

Извори финансирања за Пројекат 1501-П1
07

1501-П2

Донације од осталих нивоа власти

387.287

Свега за Пројекат 1501-П1:

387.287

Пројекат: “Озакони се брзо”
050

Незапосленост
57/2

423

Услуге по уговору

973.216

Извори финансирања за функцију 050:
07

Донације од осталих нивоа власти

973.216

Функција 050:

973.216

Извори финансирања за Пројекат 1501-П2
07

Донације од осталих нивоа власти

973.216

Свега за Пројекат 1501-П2:

973.216

Извори финансирања за Програм 3:
01

Приходи из буџета

7.500.000

07

Донације од осталих нивоа власти

1.360.503

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

2.000.000
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Свега за Програм 3:

0101

06.10.2016.
10.860.503

ПРОГРАМ 5: РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ
ПА:Унапређење услова за пољопривредну делатност
Програм заштите, уређења и коришћења
пољопривредног земљишта на територији града
Пожаревца
Пољопривреда

0101-0001
421
58

424

Специјализоване услуге

4.023.183

59

425

Текуће поправке и одржавање

60

426

Материјал

4.112.762

61

541

Земљиште

1.000.000

37.769.542

Извори финансирања за функцију 421:
07

Донације од осталих нивоа власти

7.691.204

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

39.214.283
46.905.487

07

Функција 421:
Извори финансирања за програмску активност 01010001:
Донације од осталих нивоа власти

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

39.214.283

Свега за Програмску активност 0101-0001:

46.905.487

7.691.204

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

0101-0002
421
62

422

Трошкови путовања

1.000.000

63

423

6.800.965

64

4511

51.285.512

65

454

Услуге по уговору
Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и
организацијама
Субвенције приватним предузећима

66

481

Дотације невладиним организацијама

10.000.000

0

Извори финансирања за функцију 421:
01

Приходи из буџета

11.282.580

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

57.803.697

15

Неутрошена средства донација из претходних година

69.086.477

01

Функција 421:
Извори финансирања за Програмску активност 01010002:
Приходи из буџета

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

57.803.697

15

Неутрошена средства донација из претходних година
Свега за Програмску активност 0101-0002:

200

11.282.580
200
69.086.477

Извори финансирања за Програм 5:
01

Приходи из буџета

07

Донације од осталих нивоа власти

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

15

Неутрошена средства донација из претходних година
Свега за Програм 5:

11.282.580
7.691.204
97.017.980
200
115.991.964

06.10.2016.
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0401
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ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
ПА:Управљање заштитом животне средине и
природних вредности
Управљање отпадом

0401-0001
560
67

481

Дотације невладиним организацијама

300.000

Извори финансирања за функцију 560:
01

Приходи из буџета

300.000
300.000

01

Функција 560:
Извори финансирања за програмску активност 04010001:
Приходи из буџета
Свега за Програмску активност 0401-0001:

300.000

0401-0003

300.000

ПА:Праћење квалитета елемената животне средине
530

Смањење загађености
68

424

Специјализоване услуге

9.000.000

Извори финансирања за функцију 530:
01

Приходи из буџета

9.000.000
9.000.000

01

Функција 530:
Извори финансирања за програмску активност 04010003:
Приходи из буџета
Свега за Програмску активност 0401-0003:

9.000.000

9.000.000

Извори финансирања за Програм 6:
01

2001

Приходи из буџета

9.300.000

Свега за Програм 6:

9.300.000

ПРОГРАМ 8: ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ

2001-0001

ПА:Функционисање предшколских установа
911

Предшколско образовање
68/1

425

Текуће поправке и одржавање

0

68/2

512

Машине и опрема

0

Извори финансирања за функцију 911:
13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

0
0

13

Функција 911:
Извори финансирања за програмску активност 20010001:
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за Програмску активност 2001-0001:

0

0

Извори финансирања за Програм 8:
13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

0

Свега за Програм 8:

0

2002

ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ

2002-0001

ПА:Функционисање основних школа
960

Помоћне услуге образовању
69

422

Трошкови путовања

70

423

Услуге по уговору

42.500.000
3.900.000

71

472

Накнаде за социјалну заштиту из буџета

1.500.000
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Извори финансирања за функцију 960:
01

Приходи из буџета

47.900.000
47.900.000

01

Функција 960:
Извори финансирања за програмску активност 20020001:
Приходи из буџета
Свега за Програмску активност 2002-0001:

47.900.000

47.900.000

Пројекат: “Унапређење професионалне подршке у
заједници-важан корак у инклузији деце”
Образовање некласификовано на другом месту

2002-П1
980
72

426

Материјал

73

512

Машине и опрема

78.930
789.308

Извори финансирања за функцију 980:
01

Приходи из буџета

05

Донације од иностраних земаља

394.654

78.930

15

Неутрошена средства донација из претходних година

394.654

Функција 980:

868.238

Извори финансирања за пројекат 2002-П1:
01

Приходи из буџета

05

Донације од иностраних земаља

394.654

78.930

15

Неутрошена средства донација из претходних година

394.654

Свега за пројекат 2002-П1:

868.238

Извори финансирања за Програм 9:
01

Приходи из буџета

05

Донације од иностраних земаља

394.654

15

Неутрошена средства донација из претходних година

394.654

Свега за Програм 9:
2003

47.978.930

48.768.238

ПРОГРАМ 10: СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ

2003-0001

ПА:Функционисање средњих школа
960

Помоћне услуге образовању
74

422

Трошкови путовања

7.800.000

Извори финансирања за функцију 960:
01

Приходи из буџета

7.800.000
7.800.000

01

Функција 960:
Извори финансирања за програмску активност 20030001:
Приходи из буџета
Свега за Програмску активност 2003-0001:

7.800.000

7.800.000

Извори финансирања за Програм 10:
01

0901

Приходи из буџета

7.800.000

Свега за Програм 10:

7.800.000

ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА

0901-0001

ПА:Социјалне помоћи
090

Социјална заштита некласификована на другом месту
75

423

Услуге по уговору

30.000

06.10.2016.
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76

472
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Накнаде за социјалну заштиту из буџета

7.620.810

Извори финансирања за функцију 090:
01

Приходи из буџета

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

01

Функција 090:
Извори финансирања за Програмску активност 09010001:
Приходи из буџета

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за Програмску активност 0901-0001:

0901-0003

7.630.000
20.810
7.650.810

7.630.000
20.810
7.650.810

ПА:Подршка социо-хуманитарним организацијама
090

Социјална заштита некласификована на другом месту
77

481

Дотације невладиним организацијама

10.892.144

Извори финансирања за функцију 090:
01

Приходи из буџета

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

01

Функција 090:
Извори финансирања за Програмску активност 09010003:
Приходи из буџета

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за Програмску активност 0901-0003:

10.327.000
565.144
10.892.144

10.327.000
565.144
10.892.144

ПА:Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне
услуге
Болест и инвалидност

0901-0004
010
78

424

Специјализоване услуге

79

481

Дотације невладиним организацијама

5.200.000
200.000

Извори финансирања за функцију 010:
01

Приходи из буџета

5.400.000
5.400.000

01

Функција 010:
Извори финансирања за Програмску активност 09010004:
Приходи из буџета
Свега за Програмску активност 0901-0004:

5.400.000

79/1

423

Социјална помоћ угроженом становништву
некласификована на другом месту
Услуге по уговору

80

424

Специјализоване услуге

070

5.400.000

305.000
1.485.000

Извори финансирања за функцију 070:

0901-0005

01

Приходи из буџета

1.790.000
1.790.000

01

Функција 070:
Извори финансирања за Програмску активност 09010004:
Приходи из буџета
Свега за Програмску активност 0901-0004:

1.790.000

ПА:Активности Црвеног крста
090

Социјална заштита некласификована на другом месту

1.790.000

Страна 40 - Број 12

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
81

481

Дотације невладиним организацијама

06.10.2016.
14.688.000

Извори финансирања за функцију 090:
01

Приходи из буџета

14.688.000
14.688.000

01

Функција 090:
Извори финансирања за Програмску активност 09010005:
Приходи из буџета
Свега за Програмску активност 0901-0005:

14.688.000

0901-0006

14.688.000

ПА:Дечија заштита
040

Породица и деца
82

423

Услуге по уговору

83

472

Накнаде за социјалну заштиту из буџета

500.000
18.678.000

Извори финансирања за функцију 040:
01

Приходи из буџета

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

01

Функција 040:
Извори финансирања за Програмску активност 09010006:
Приходи из буџета

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за Програмску активност 0901-0006:

16.678.000
2.500.000
19.178.000

16.678.000
2.500.000
19.178.000

Извори финансирања за Програм 11:
01

Приходи из буџета

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за Програм 11:

1201

ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ

1201-0001

ПА:Функционисање локалних установа културе
820
84

56.513.000
3.085.954
59.598.954

Услуге културе
Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и
организацијама
Извори финансирања за функцију 820:

39.644.831

01

Приходи из буџета

32.286.325

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

01

Функција 820:
Извори финансирања за програмску активност 12010001:
Приходи из буџета

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

4511

Свега за програмску активност 1201-0001:

7.358.506
39.644.831

32.286.325
7.358.506
39.644.831

ПА:Подстицаји културном и уметничком
стваралаштву
Услуге културе

1201-0002
820
85

472

Накнаде за социјалну заштиту из буџета

86

481

Дотације невладиним организацијама

200.000
7.000.000

Извори финансирања за функцију 820:
01

Приходи из буџета

7.200.000

Функција 820:

7.200.000

06.10.2016.
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Извори финансирања за програмску активност 12010002:
Приходи из буџета

7.200.000

Свега за програмску активност 1201-0002:

7.200.000

Верске и остале услуге заједнице
87

481

Дотације невладиним организацијама

1.100.000

Извори финансирања за функцију 840:
01

Приходи из буџета

1.100.000
1.100.000

01

Функција 840:
Извори финансирања за програмску активност 12010002:
Приходи из буџета
Свега за програмску активност 1201-0002:

1.100.000

1.100.000

Извори финансирања за Програм 13:
01

Приходи из буџета

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за Програм 13:

1301

40.586.325
7.358.506
47.944.831

ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ
ПА:Подршка локалним спортским организацијама,
удружењима и савезима
Услуге рекреације и спорта

1301-0001
810
88

481

Дотације невладиним организацијама

63.997.780

Извори финансирања за функцију 810:
01

Приходи из буџета

63.997.780
63.997.780

01

Функција 810:
Извори финансирања за Програмску активност 13010001:
Приходи из буџета
Свега за Програмску активност 1301-0001:

63.997.780

63.997.780

ПА:Подршка предшколском, школском и
рекреативном спорту и масовној физичкој култури
Услуге рекреације и спорта

1301-0002
810
89

481

Дотације невладиним организацијама

10.000.000

Извори финансирања за функцију 810:
01

Приходи из буџета

10.000.000
10.000.000

01

Функција 810:
Извори финансирања за Програмску активност 13010002:
Приходи из буџета
Свега за Програмску активност 1301-0002:

10.000.000

10.000.000

Извори финансирања за Програм 14:
01

0602
0602-0001

Приходи из буџета

73.997.780

Свега за Програм 14:

73.997.780

ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
ПА:Функционисање локалне самоуправе и градских
општина
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Опште јавне услуге
90

411

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)

91

412

Социјални доприноси на терет послодавца

155.600.000

92

413

Накнаде у натури

93

414

Социјална давања запосленима

6.250.080

94

415

Накнаде трошкова за запослене

5.000.000

95

416

Награде запосленима и остали посебни расходи

1.506.800

96

421

Стални трошкови

97

422

Трошкови путовања

98

423

Услуге по уговору

22.771.200
11.970.000

27.852.400
925.000

108.906.012
1.075.000

99

424

Специјализоване услуге

100

425

Текуће поправке и одржавање

101

426

Материјал

16.265.000

102

465

Остале донације, дотације и трансфери

22.383.600

103

472

Накнаде за социјалну заштиту из буџета

2.948.078

104

482

Порези, обавезне таксе, казне и пенали

19.220.000

105

483

69.411.947

106

484

107

49911

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

8.584.828

10.000
9.672.500

108

49912

Текућа резерва

7.287.623

108/1

511

Зграде и грађевински објекти

4.550.225

109

512

Машине и опрема

6.493.687

110

515

Нематеријална имовина

3.300.000

Извори финансирања за функцију 130:
01

Приходи из буџета

08

Донације од невладиних организација и појединаца

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

15

Неутрошена средства донација из претходних година

01

Функција 130:
Извори финансирања за Програмску активност 06020001:
Приходи из буџета

08

Донације од невладиних организација и појединаца

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

15

Неутрошена средства донација из претходних година
Свега за Програмску активност 0602-0001:

379.747.371
20.000
129.268.531
2.948.078
511.983.980

379.747.371
20.000
129.268.531
2.948.078
511.983.980

ПА:Функционисање локалне самоуправе и градских
општина

0602-0001
451
110/1

511

Друмски саобраћај
Зграде и грађевински објекти

1.600.000

Извори финансирања за функцију 451:
01

Приходи из буџета

1.600.000
1.600.000

01

Функција 451:
Извори финансирања за Програмску активност 06020001:
Приходи из буџета
Свега за Програмску активност 0602-0001:

1.600.000

1.600.000

06.10.2016.
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ПА:Функционисање локалне самоуправе и градских
општина
ПРОГРАМ УНАПРЕЂЕЊА БЕЗБЕДНОСТИ
САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА НА ТЕРИТОРИЈИ
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

0602-0001

451
111

421

Друмски саобраћај
Стални трошкови

112

423

Услуге по уговору

113

426

Материјал

300.000

114

481

Дотације невладиним организацијама

200.000

150.000
1.050.000

114/1

511

Зграде и грађевински објекти

1.200.000

115

512

Машине и опрема

7.040.808

Извори финансирања за функцију 451:
01

Приходи из буџета

5.300.000

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

4.640.808
9.940.808

01

Функција 451:
Извори финансирања за Програмску активност 06020001:
Приходи из буџета

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

4.640.808

Свега за Програмску активност 0602-0001:

9.940.808

5.300.000

ПА:Функционисање локалне самоуправе и градских
општина

0602-0001
540
115/1

424

Заштита биљног и животињског света и крајолика
Специјализоване услуге

1.300.000

Извори финансирања за функцију 540:
01

Приходи из буџета

1.300.000
1.300.000

01

Функција 540:
Извори финансирања за Програмску активност 06020001:
Приходи из буџета
Свега за Програмску активност 0602-0001:

1.300.000

620

1.300.000

Развој заједнице
116

511

Зграде и грађевински објекти

16.728.251

Извори финансирања за функцију 620:
13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

16.728.251

Функција 620:

16.728.251

Извори финансирања за Програмску активност 06020001:
13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

16.728.251

Свега за Програмску активност 0602-0001:

16.728.251

ПА:Функционисање локалне самоуправе и градских
општина

0602-0001
820
116/1

511

Услуге културе
Зграде и грађевински објекти

32.332.404

Извори финансирања за функцију 820:
13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

32.332.404

Функција 820:

32.332.404
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Извори финансирања за Програмску активност 06020001:
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

32.332.404

Свега за Програмску активност 0602-0001:

32.332.404

Помоћне услуге образовању
117

423

Услуге по уговору

118

472

Накнаде за социјалну заштиту из буџета

483.000
5.500.000

Извори финансирања за функцију 960:
01

Приходи из буџета

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

01

Функција 960:
Извори финансирања за Програмску активност 06020001:
Приходи из буџета

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за Програмску активност 0602-0001:

0602-0006

5.483.000
500.000
5.983.000

5.483.000
500.000
5.983.000

ПА:Информисање
Опште услуге

130
119

423

Услуге по уговору

120

454

Субвенције приватним предузећима

80.000
4.000.000

Извори финансирања за функцију 130:
01

Приходи из буџета

4.080.000
4.080.000

01

Функција 130:
Извори финансирања за Програмску активност 06020006:
Приходи из буџета
Свега за Програмску активност 0602-0006:

4.080.000

0602-0007

4.080.000

ПА:Канцеларија за младе
620

Развој заједнице
121

481

Дотације невладиним организацијама

1.600.000

Извори финансирања за функцију 620:
01

Приходи из буџета

1.600.000
1.600.000

01

Функција 620:
Извори финансирања за Програмску активност 06020007:
Приходи из буџета
Свега за Програмску активност 0602-0007:

1.600.000

0602-0008

1.600.000

ПА: Програми националних мањина
620

Развој заједнице
122

481

Дотације невладиним организацијама

4.950.000

Извори финансирања за функцију 620:
01

Приходи из буџета

4.950.000
4.950.000

01

Функција 620:
Извори финансирања за Програмску активност 06020008:
Приходи из буџета
Свега за Програмску активност 0602-0008:

4.950.000

4.950.000

06.10.2016.
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ПА: Резерве
130

Опште услуге
123

421

Стални трошкови

11.000.000

124

423

Услуге по уговору

2.406.000

125

424

Специјализоване услуге

3.800.000

126

426

1.082.000

126/1

4511

126/2

4512

127

512

Материјал
Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и
организацијама
Капиталне субвенције јавним нефинансијским
предузећима и организацијама
Машине и опрема

127/1

541

Земљиште

1.983.651
0
500.000
500.000

Извори финансирања за функцију 130:
01

Приходи из буџета

10.206.000

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

11.065.651
21.271.651

01

Функција 130:
Извори финансирања за Програмску активност 06020010:
Приходи из буџета

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

11.065.651

Свега за Програмску активност 0602-0010:

21.271.651

10.206.000

Пројекат:Прослава 15. октобра - Дана ослобођења
Града
Услуге културе

0602-П1
820
128

423

Услуге по уговору

890.000

Извори финансирања за функцију 820:
01

Приходи из буџета

890.000

Функција 820:

890.000

Извори финансирања за пројекат 0602-П1:
01

0602-П2
860
129

423

Приходи из буџета

890.000

Свега за пројекат 0602-П1:

890.000

Пројекат:Прослава Градске славе - Света Тројица
Рекреација, спорт, култура и вере, некласификовано на
другом месту
Услуге по уговору

552.000

Извори финансирања за функцију 860:
01

Приходи из буџета

552.000

Функција 860:

552.000

Извори финансирања за пројекат 0602-П2:
01

Приходи из буџета

552.000

Свега за пројекат 0602-П2:

552.000

Извори финансирања за Програм 15:
01

Приходи из буџета

415.708.371

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

194.535.645

15

Неутрошена средства донација из претходних година
Свега за Програм 15:

2.948.078
613.192.094
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Извори финансирања за Главу 1:
01

Приходи из буџета

05

Донације од иностраних земаља

07

Донације од осталих нивоа власти

08

Донације од невладиних организација и појединаца

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

15

Неутрошена средства донација из претходних година
Свега за Главу 1:

5

2

763.967.986
394.654
9.051.707
20.000
732.914.423
3.342.932
1.509.691.702

ГРАДСКА ОПШТИНА КОСТОЛАЦ
0602

130

4631

ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
ПА:Функционисање локалне самоуправе и градских
општина
Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални
послови и спољни послови
Текући трансфери осталим нивоима власти

131

4632

Капитални трансфери осталим нивоима власти

0602-0001
110

104.784.106
10.915.140

Извори финансирања за функцију 110:
01

Приходи из буџета

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

01

Функција 110:
Извори финансирања за Програмску активност 06020001:
Приходи из буџета

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за Програмску активност 0602-0001:

560
132

4632

ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских
општина
ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА
ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Заштита животне средине некласификована на другом
месту
Капитални трансфери осталим нивоима власти

103.563.795
12.135.451
115.699.246

103.563.795
12.135.451
115.699.246

67.397.478

Извори финансирања за функцију 560:
13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

67.397.478
67.397.478

13

Функција 560:
Извори финансирања за програмску активност 06020001:
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за програмску активност 0602-0001:

67.397.478

67.397.478

ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских
општина
ПРОГРАМ МЕРА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ УСЛОВА
ЖИВОТА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Развој заједнице

620
133

4632

Капитални трансфери осталим нивоима власти

4.536.858

Извори финансирања за функцију 620:
13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

4.536.858

Функција 620:
Извори финансирања за програмску активност 06020001:

4.536.858

06.10.2016.
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Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

4.536.858

Свега за програмску активност 0602-0001:

4.536.858

Извори финансирања за Програм 15:
01

Приходи из буџета

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за Програм 15:

103.563.795
84.069.787
187.633.582

Извори финансирања за Главу 2:
01

Приходи из буџета

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за Главу 2:

5

3

103.563.795
84.069.787
187.633.582

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
0602

ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

0602-0002

ПА:Месне заједнице
160

Опште јавне услуге некласификоване на другом месту
134

411

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)

6.065.190

135

412

Социјални доприноси на терет послодавца

1.085.685

136

413

Накнаде у натури

137

414

Социјална давања запосленима

1.329.895

138

415

Накнаде трошкова за запослене

170.775

139

416

Награде запосленима и остали посебни расходи

140

421

Стални трошкови

141

422

Трошкови путовања

142

423

Услуге по уговору

143

424

Специјализоване услуге

144

425

Текуће поправке и одржавање

145

426

Материјал

592.940

146

465

Остале донације, дотације и трансфери

732.947

122.700

85.300
4.867.007
25.000
2.141.391
687.000
2.703.170

147

483

Новчане казне и пенали по решењу судова

147/1

511

Зграде и грађевински објекти

3.985.280
250.000

148

512

Машине и опрема

472.442

Извори финансирања за функцију 160:
01

Приходи из буџета

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

01

Функција 160:
Извори финансирања за Програмску активност 06020002:
Приходи из буџета

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за Програмску активност 0602-0002:

19.070.511
6.246.211
25.316.722

19.070.511
6.246.211
25.316.722

Извори финансирања за Програм 15:
01

Приходи из буџета

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за Програм 15:
Извори финансирања за Главу 3:

19.070.511
6.246.211
25.316.722
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01

Приходи из буџета

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за Главу 3:

5

06.10.2016.
19.070.511
6.246.211
25.316.722

JП “ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ГРАДА
ПОЖАРЕВЦА”
ПРОГРАМ 1: ЛОКАЛНИ РАЗВОЈ И ПРОСТОРНО
ПЛАНИРАЊЕ
ПА:Стратешко, просторно и урбанистичко планирање
ПРОГРАМ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА
НА ПУТЕВИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА
ПОЖАРЕВЦА
Друмски саобраћај

4
1101
1101-0001

451
149

511

Зграде и грађевински објекти

1.550.000

Извори финансирања за функцију 451:
01

Приходи из буџета

1.550.000
1.550.000

01

Функција 451:
Извори финансирања за програмску активност 11010001:
Приходи из буџета
Свега за програмску активност 1101-0001:

1.550.000

1101-0001

1.550.000

ПА:Стратешко, просторно и урбанистичко планирање
Водени саобраћај

452
149/1

511

Зграде и грађевински објекти

2.000.000

Извори финансирања за функцију 452:
07

Донације од осталих нивоа власти

2.000.000
2.000.000

07

Функција 452:
Извори финансирања за програмску активност 11010001:
Донације од осталих нивоа власти
Свега за програмску активност 1101-0001:

2.000.000

ПА:Стратешко, просторно и урбанистичко планирање
ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА
ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Заштита животне средине некласификована на другом
месту
Зграде и грађевински објекти

3.632.200

1101-0001

560
150

511

2.000.000

Извори финансирања за функцију 560:
13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

3.632.200
3.632.200

13

Функција 560:
Извори финансирања за програмску активност 11010001:
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за програмску активност 1101-0001:

3.632.200

1101-0001

3.632.200

ПА:Стратешко, просторно и урбанистичко планирање
Развој заједнице

620
151

511

Зграде и грађевински објекти

152

515

Нематеријална имовина

35.724.680
474.000

Извори финансирања за функцију 620:
01

Приходи из буџета

0

06.10.2016.
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13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

36.198.680
36.198.680

01

Функција 620:
Извори финансирања за програмску активност 11010001:
Приходи из буџета

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

36.198.680

Свега за програмску активност 1101-0001:

36.198.680

0

ПА:Стратешко, просторно и урбанистичко планирање
ПРОГРАМ УНАПРЕЂЕЊА УСЛОВА ЖИВОТА НА
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Развој заједнице

1101-0001

620
153

511

Зграде и грађевински објекти

39.050.690

Извори финансирања за функцију 620:
13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

39.050.690
39.050.690

13

Функција 620:
Извори финансирања за програмску активност 11010001:
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за програмску активност 1101-0001:

39.050.690

1101-0002

39.050.690

ПА:Уређивање грађевинског земљишта
Развој заједнице

620
154

411

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)

155

412

Социјални доприноси на терет послодавца

55.024.193

156

413

Накнаде у натури

157

414

Социјална давања запосленима

2.941.014

158

415

Накнаде трошкова за запослене

1.260.000

159

416

Награде запосленима и остали посебни расходи

160

421

Стални трошкови

161

422

Трошкови путовања

162

423

Услуге по уговору

163

424

Специјализоване услуге

164

425

Текуће поправке и одржавање

165

426

Материјал

3.435.360

166

465

Остале донације, дотације и трансфери

5.888.550

167

482

Порези, обавезне таксе, казне и пенали

168

483

169

484

170

485

171

511

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

172

512

Машине и опрема

691.108

173

515

Нематеријална имовина

796.779

9.856.451
426.300

248.064
8.180.300
395.250
7.848.700
200.000
10.389.114

3.015.400
86.536.811
50.000
500.000
180.066

Извори финансирања за функцију 620:
01

Приходи из буџета

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

01

Функција 620:
Извори финансирања за програмску активност 11010002:
Приходи из буџета

109.570.576
88.292.884
197.863.460

109.570.576
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Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за програмску активност 1101-0002:

06.10.2016.
88.292.884
197.863.460

Извори финансирања за Програм 1:
01

Приходи из буџета

07

Донације од осталих нивоа власти

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

167.174.454

Свега за Програм 1:

280.295.030

0601

0601-0001
560
174

511

ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ
ПА:Водоснабдевање
ПРОГРАМ БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Заштита животне средине некласификована на другом
месту
Зграде и грађевински објекти

111.120.576
2.000.000

36.789.152

Извори финансирања за функцију 560:
13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

36.789.152
36.789.152

13

Функција 560:
Извори финансирања за програмску активност 06010001:
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за програмску активност 0601-0001:

36.789.152

36.789.152

ПА:Водоснабдевање
ПРОГРАМ УНАПРЕЂЕЊА УСЛОВА ЖИВОТА НА
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Развој заједнице

0601-0001
620
175

511

Зграде и грађевински објекти

1.800.000

Извори финансирања за функцију 620:
13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

1.800.000
1.800.000

13

Функција 620:
Извори финансирања за програмску активност 06010001:
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за програмску активност 0601-0001:

1.800.000

0601-0001

1.800.000

ПА:Водоснабдевање
Водоснабдевање

630
175/1

423

Услуге по уговору

176

511

Зграде и грађевински објекти

3.674.700

176/1

512

Машине и опрема

506.052

176/2

513

Остале некретнине и опрема

309.305

18.929.353

Извори финансирања за функцију 630:
01

Приходи из буџета

4.603.542

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

18.815.868
23.419.410

01

Функција 630:
Извори финансирања за програмску активност 06010001:
Приходи из буџета

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

18.815.868

Свега за програмску активност 0601-0001:

23.419.410

4.603.542

06.10.2016.
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ПА:Управљање отпадним водама
Управљање отпадним водама

520
177

421

Стални трошкови

178

425

Текуће поправке и одржавање

25.892.310
2.668.950

179

511

Зграде и грађевински објекти

1.950.000

Извори финансирања за функцију 520:
01

Приходи из буџета

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

01

Функција 520:
Извори финансирања за програмску активност 06010002:
Приходи из буџета

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за програмску активност 0601-0002:

0601-0002
560
180

511

ПА:Управљање отпадним водама
ПРОГРАМ БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Заштита животне средине некласификована на другом
месту
Зграде и грађевински објекти

29.289.684
1.221.576
30.511.260

29.289.684
1.221.576
30.511.260

318.471.365

Извори финансирања за функцију 560:
01

Приходи из буџета

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

258.668.747

59.802.618
318.471.365

01

Функција 560:
Извори финансирања за програмску активност 06010002:
Приходи из буџета

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

258.668.747

Свега за програмску активност 0601-0002:

318.471.365

59.802.618

ПА:Управљање отпадним водама
ПРОГРАМ УНАПРЕЂЕЊА УСЛОВА ЖИВОТА НА
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Развој заједнице

0601-0002
620
181

511

Зграде и грађевински објекти

3.954.740

Извори финансирања за функцију 620:
13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

3.954.740
3.954.740

13

Функција 620:
Извори финансирања за програмску активност 06010002:
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за програмску активност 0601-0002:

3.954.740

0601-0003

3.954.740

ПА:Одржавање депонија
Управљање отпадом

510
182

421

Стални трошкови

3.300.000

Извори финансирања за функцију 510:
01

Приходи из буџета

3.300.000

Функција 510:

3.300.000
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0601-0007

06.10.2016.

Извори финансирања за програмску активност 06010003:
Приходи из буџета

3.300.000

Свега за програмску активност 0601-0003:

3.300.000

ПА:Уређивање, одржавање и коришћење пијацa
Развој заједнице

620
182/1

511

Зграде и грађевински објекти

0

Извори финансирања за функцију 620:
13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

0
0

13

Функција 620:
Извори финансирања за програмску активност 06010007:
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за програмску активност 0601-0007:

0

0601-0008

0

ПА:Јавна хигијена
Управљање отпадом

510
183

421

Стални трошкови

51.290.760

Извори финансирања за функцију 510:
01

Приходи из буџета

51.290.760
51.290.760

01

Функција 510:
Извори финансирања за програмску активност 06010008:
Приходи из буџета
Свега за програмску активност 0601-0008:

51.290.760

51.290.760

ПА:Уређење и одржавање зеленила

0601-0009
540

Заштита биљног и животињског света и крајолика
184

424

Специјализоване услуге

184/1

514

Култивисана имовина

32.555.330
0

Извори финансирања за функцију 540:
01

Приходи из буџета

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

01

Функција 540:
Извори финансирања за програмску активност 06010009:
Приходи из буџета

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за програмску активност 0601-0009:

32.555.330
0
32.555.330

32.555.330
0
32.555.330

ПА:Уређење и одржавање зеленила
“Програм пошумљавања зелених површина на
територији града Пожаревца”
Заштита биљног и животињског света и крајолика

0601-0009
540
185

514

Култивисана имовина

2.381.305

Извори финансирања за функцију 540:
13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

2.381.305
2.381.305

13

Функција 540:
Извори финансирања за програмску активност 06010009:
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

2.381.305

06.10.2016.
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Свега за програмску активност 0601-0009:

0601-0010
560
186

511

ПА:Јавна расвета
ПРОГРАМ БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Заштита животне средине некласификована на другом
месту
Зграде и грађевински објекти

2.381.305

250.169

Извори финансирања за функцију 560:
13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

250.169
250.169

13

Функција 560:
Извори финансирања за програмску активност 06010010:
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за програмску активност 0601-0010:

250.169

0601-0010

250.169

ПА:Јавна расвета
Улична расвета

640
187

421

Стални трошкови

62.900.000

188

425

Текуће поправке и одржавање

17.833.600

189

511

Зграде и грађевински објекти

2.009.727

190

512

Машине и опрема

1.986.000

Извори финансирања за функцију 640:
01

Приходи из буџета

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

01

Функција 640:
Извори финансирања за програмску активност 06010010:
Приходи из буџета

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за програмску активност 0601-0010:

80.733.600
3.995.727
84.729.327

80.733.600
3.995.727
84.729.327

Извори финансирања за Програм 2:
01

Приходи из буџета

261.575.534

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

327.877.284

Свега за Програм 2:

589.452.818

1501

ПРОГРАМ 3 - ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

1501-0004

ПА:Одржавање економске инфраструктуре
Развој заједнице

620
191

541

Земљиште

0

Извори финансирања за функцију 620:
13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

0
0

13

Функција 620:
Извори финансирања за програмску активност 15010004:
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за програмску активност 1501-0004:

0

0

Извори финансирања за Програм 3:
13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

0
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0701

06.10.2016.
0

ПРОГРАМ 7 - ПУТНА ИНФРАСТРУКТУРА
ПА:Одржавање путева

0701-0002
451

Друмски саобраћај
192

425

Текуће поправке и одржавање

193

482

Порези, обавезне таксе, казне и пенали

194

511

Зграде и грађевински објекти

102.106.170
1.236.050
83.936.694

Извори финансирања за функцију 451:
01

Приходи из буџета

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

01

Функција 451:
Извори финансирања за програмску активност 07010002:
Приходи из буџета

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за програмску активност 0701-0002:

131.977.460
55.301.454
187.278.914

131.977.460
55.301.454
187.278.914

ПА:Одржавање путева
ПРОГРАМ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА
НА ПУТЕВИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА
ПОЖАРЕВЦА
Друмски саобраћај

0701-0002
451
195

425

Текуће поправке и одржавање

196

511

Зграде и грађевински објекти

197

512

Машине и опрема

198

515

Нематеријална имовина

150.000
7.252.671
11.300.000
0

Извори финансирања за функцију 451:
01

Приходи из буџета

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

12.952.671

5.750.000
18.702.671

01

Функција 451:
Извори финансирања за програмску активност 07010002:
Приходи из буџета

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

12.952.671

Свега за програмску активност 0701-0002:

18.702.671

5.750.000

ПА:Одржавање путева

0701-0002
452

Водени саобраћај
199

512

Машине и опрема

23.000.000

Извори финансирања за функцију 452:
13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

23.000.000
23.000.000

13

Функција 452:
Извори финансирања за програмску активност 07010002:
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за програмску активност 0701-0002:

23.000.000

23.000.000

ПА:Одржавање путева

0701-0002
620

Развој заједнице
199/1

511

Зграде и грађевински објекти

216.000

06.10.2016.
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Извори финансирања за функцију 620:
01

Приходи из буџета

216.000
216.000

01

Функција 620:
Извори финансирања за програмску активност 07010002:
Приходи из буџета
Свега за програмску активност 0701-0002:

216.000

216.000

ПА:Одржавање путева
ПРОГРАМ УНАПРЕЂЕЊА УСЛОВА ЖИВОТА НА
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Развој заједнице

0701-0002
620
200

511

Зграде и грађевински објекти

272.787.714

Извори финансирања за функцију 620:
01

Приходи из буџета

160.544.106

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

112.243.608
272.787.714

01

Функција 620:
Извори финансирања за програмску активност 07010002:
Приходи из буџета

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

112.243.608

Свега за програмску активност 0701-0002:

272.787.714

160.544.106

Извори финансирања за Програм 7:
01

Приходи из буџета

298.487.566

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

203.497.733

Свега за Програм 7:

501.985.299

0901

200/1

511

ПРОГРАМ 11 - СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА
Пројекат:”Изградња монтажних кућа у Костолцу за
избегличко насеље”
Социјална помоћ угроженом становништву
некласификована на другом месту
Зграде и грађевински објекти

200/2

515

Нематеријална имовина

0901-П1
070

4.188.000
120.000

Извори финансирања за функцију 070:
13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

4.308.000

Функција 070:

4.308.000

Извори финансирања за Пројекат 0901-П1:
13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

4.308.000

Свега за Пројекат 0901-П1:

4.308.000

Извори финансирања за Програм 11:
13

1201

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

4.308.000

Свега за Програм 11:

4.308.000

ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ

1201-0001

ПА:Функционисање локалних установа културе
Услуге културе

820
201

511

Зграде и грађевински објекти

202

512

Машине и опрема

27.041.619
380.000
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Извори финансирања за функцију 820:
13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

27.421.619
27.421.619

13

Функција 820:
Извори финансирања за програмску активност 12010001:
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за програмску активност 1201-0001:

27.421.619

27.421.619

Извори финансирања за Програм 13:
13

0602

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

27.421.619

Свега за Програм 13:

27.421.619

ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
ПА:Функционисање локалне самоуправе и градских
општина
Управљање отпадним водама

0602-0001
520
203

511

Зграде и грађевински објекти

0

Извори финансирања за функцију 520:
13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

0
0

13

Функција 520:
Извори финансирања за програмску активност 06020001:
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за програмску активност 0602-0001:

0

540

0

Заштита биљног и животињског света и крајолика
204

421

Стални трошкови

43.203.300

Извори финансирања за функцију 540:
01

Приходи из буџета

16.203.300

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

27.000.000
43.203.300

01

Функција 540:
Извори финансирања за програмску активност 06020001:
Приходи из буџета

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

27.000.000

Свега за програмску активност 0602-0001:

43.203.300

560
204/1

511

Заштита животне средине некласификована на другом
месту
Зграде и грађевински објекти

16.203.300

0

Извори финансирања за функцију 560:
13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

0
0

13

Функција 560:
Извори финансирања за програмску активност 06020001:
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за програмску активност 0602-0001:

0

0602-0002

0

ПА:Месне заједнице
Опште јавне услуге некласификоване на другом месту

160
205

425

Текуће поправке и одржавање

538.000

06.10.2016.
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511
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Зграде и грађевински објекти

310.500

Извори финансирања за функцију 160:
01

Приходи из буџета

418.000

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

430.500
848.500

01

Функција 160:
Извори финансирања за програмску активност 06020002:
Приходи из буџета

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

430.500

Свега за програмску активност 0602-0002:

848.500

418.000

Извори финансирања за Програм 15:
01

Приходи из буџета

16.621.300

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

27.430.500

Свега за Програм 15:

44.051.800

Извори финансирања за Главу 4:
01

Приходи из буџета

07

Донације од осталих нивоа власти

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за Главу 4:

5

5

687.804.976
2.000.000
757.709.590
1.447.514.566

УСТАНОВЕ У КУЛТУРИ
1201

ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ

1201-0001

ПА:Функционисање локалних установа културе
820

Услуге културе
207

411

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)

67.534.173

208

412

Социјални доприноси на терет послодавца

12.110.229

209

413

Накнаде у натури

1.829.879

210

414

Социјална давања запосленима

4.934.501

211

415

Накнаде трошкова за запослене

2.273.740

212

416

Награде запосленима и остали посебни расходи

213

421

Стални трошкови

214

422

Трошкови путовања

215

423

Услуге по уговору

216

424

Специјализоване услуге

2.070.132

217

425

Текуће поправке и одржавање

6.661.800

218

426

Материјал

6.903.430

219

465

Остале донације, дотације и трансфери

7.888.404

220

482

Порези, обавезне таксе, казне и пенали

2.174.514
3.125.368

221

483

Новчане казне и пенали по решењу судова

221/1

511

Зграде и грађевински објекти

222

512

Машине и опрема

223

515

Нематеријална имовина

224

523

Залихе робе за даљу продају

2.909.885
30.260.557
2.185.583
19.528.728

78.000
13.712.024
663.800
1.500.000

Извори финансирања за функцију 820:
01

Приходи из буџета

04

Сопствени приходи буџетских корисника

07

Донације од осталих нивоа власти

152.613.521
23.875.690
550.000
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08

Донације од невладиних организација и појединаца

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

01

Функција 820:
Извори финансирања за програмску активност 12010001:
Приходи из буџета

04

Сопствени приходи буџетских корисника

07

Донације од осталих нивоа власти

08

Донације од невладиних организација и појединаца

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за програмску активност 1201-0001:

06.10.2016.
50.000
11.255.536
188.344.747

152.613.521
23.875.690
550.000
50.000
11.255.536
188.344.747

Пројекат: Глумачке свечаности”Дани Миливоја
Живановића”
Услуге културе

1201-П1
820
225

422

Трошкови путовања

226

423

Услуге по уговору

227

424

Специјализоване услуге

228

426

Материјал

50.000
504.800
2.947.618
161.084

Извори финансирања за функцију 820:
01

Приходи из буџета

04

Сопствени приходи буџетских корисника

135.000

08

Донације од невладиних организација и појединаца

345.000

15

Неутрошена средства донација из претходних година
Функција 820:

3.127.418

56.084
3.663.502

Извори финансирања за пројекат 1201-П1:
01

Приходи из буџета

04

Сопствени приходи буџетских корисника

135.000

08

Донације од невладиних организација и појединаца

345.000

15

Неутрошена средства донација из претходних година
Свега за пројекат 1201-П1:

1201-П2

3.127.418

56.084
3.663.502

Пројекат: Одржавање концерта, мјузикла и представа
820

Услуге културе
229

422

Трошкови путовања

304.000

230

423

Услуге по уговору

205.122

231

424

Специјализоване услуге

232

426

Материјал

2.174.565
121.350

Извори финансирања за функцију 820:
01

Приходи из буџета

04

Сопствени приходи буџетских корисника

08

Донације од невладиних организација и појединаца
Функција 820:

2.671.037
84.000
50.000
2.805.037

Извори финансирања за пројекат 1201-П2:
01

Приходи из буџета

04

Сопствени приходи буџетских корисника

84.000

08

Донације од невладиних организација и појединаца

50.000

Свега за пројекат 1201-П2:
1201-П3

Пројекат: Одржавање књижевних вечери и трибина

2.671.037

2.805.037

06.10.2016.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
820

Број 12 - Страна 59

Услуге културе
233

423

Услуге по уговору

50.000

234

424

Специјализоване услуге

75.000

235

426

Материјал

16.900

Извори финансирања за функцију 820:
01

Приходи из буџета

141.900

Функција 820:

141.900

Извори финансирања за пројекат 1201-П3:
01

Приходи из буџета

141.900

Свега за пројекат 1201-П3:

141.900

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

1201-П4
820
236

423

Услуге по уговору

400.000

237

424

Специјализоване услуге

66.000

238

426

Материјал

60.000

Извори финансирања за функцију 820:
01

Приходи из буџета

04

Сопствени приходи буџетских корисника
Функција 820:

510.000
16.000
526.000

Извори финансирања за пројекат 1201-П4:
01

Приходи из буџета

04

Сопствени приходи буџетских корисника
Свега за пројекат 1201-П4:

510.000
16.000
526.000

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

1201-П5
820
239

421

Стални трошкови

70.000

240

422

Трошкови путовања

970.045

241

423

Услуге по уговору

155.000

242

424

Специјализоване услуге

243

426

Материјал

180.000

244

512

Машине и опрема

200.000

80.000

Извори финансирања за функцију 820:
01

Приходи из буџета

04

Сопствени приходи буџетских корисника
Функција 820:

1.100.045
555.000
1.655.045

Извори финансирања за пројекат 1201-П5:
01

Приходи из буџета

04

Сопствени приходи буџетских корисника
Свега за пројекат 1201-П5:

1201-П6

1.100.045
555.000
1.655.045

Пројекат: Летњи програм
820

Услуге културе
245

422

Трошкови путовања

246

423

Услуге по уговору

247

424

Специјализоване услуге
Извори финансирања за функцију 820:

10.000
60.000
478.800
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Приходи из буџета

04

Сопствени приходи буџетских корисника
Функција 820:

06.10.2016.
478.800
70.000
548.800

Извори финансирања за пројекат 1201-П6:
01

Приходи из буџета

04

Сопствени приходи буџетских корисника
Свега за пројекат 1201-П6:

478.800
70.000
548.800

Пројекат: РЕФРАКТ-Регионални фестивал
алтернативне културе
Услуге културе

1201-П7
820
248

422

Трошкови путовања

20.000

249

426

Материјал

10.000

Извори финансирања за функцију 820:
01

Приходи из буџета

30.000

Функција 820:

30.000

Извори финансирања за пројекат 1201-П7:
01

Приходи из буџета

30.000

Свега за пројекат 1201-П7:

30.000

Пројекат: Организовање и одржавање првомајског
уранка
Услуге културе

1201-П8
820
250

421

Стални трошкови

251

422

Трошкови путовања

14.400
0

252

423

Услуге по уговору

0

Извори финансирања за функцију 820:
01

Приходи из буџета

14.400

Функција 820:

14.400

Извори финансирања за пројекат 1201-П8:
01

1201-П9

Приходи из буџета

14.400

Свега за пројекат 1201-П8:

14.400

Пројекат: Одржавање поп и рок концерта
820

Услуге културе
253

424

Специјализоване услуге

230.000

Извори финансирања за функцију 820:
01

Приходи из буџета

230.000

Функција 820:

230.000

Извори финансирања за пројекат 1201-П9:
01

1201-П10

Приходи из буџета

230.000

Свега за пројекат 1201-П9:

230.000

Пројекат: Организовање гитаријаде на лагуни
820

Услуге културе
254

421

Стални трошкови

150.000

255

424

Специјализоване услуге

372.000

Извори финансирања за функцију 820:
01

Приходи из буџета

522.000

Функција 820:

522.000

06.10.2016.
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Извори финансирања за пројекат 1201-П10:
01

Приходи из буџета

522.000

Свега за пројекат 1201-П10:

522.000

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

1201-П11
820
256

422

Трошкови путовања

257

423

Услуге по уговору

258

426

Материјал

10.000
205.000
20.000

Извори финансирања за функцију 820:
04

Сопствени приходи буџетских корисника

235.000

Функција 820:

235.000

Извори финансирања за пројекат 1201-П11:
04

Сопствени приходи буџетских корисника

235.000

Свега за пројекат 1201-П11:

235.000

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

1201-П12
820
259

422

Трошкови путовања

22.000

260

423

Услуге по уговору

82.000

261

426

Материјал

20.000

Извори финансирања за функцију 820:
04

Сопствени приходи буџетских корисника

124.000

Функција 820:

124.000

Извори финансирања за пројекат 1201-П12:
04

1201-П13

Сопствени приходи буџетских корисника

124.000

Свега за пројекат 1201-П12:

124.000

Пројекат: Дистрибутерско филмска делатност
262

422

Трошкови путовања

263

424

Специјализоване услуге

22.000
600.000

Извори финансирања за функцију 820:
04

Сопствени приходи буџетских корисника

622.000

Функција 820:

622.000

Извори финансирања за пројекат 1201-П13:
04

Сопствени приходи буџетских корисника

622.000

Свега за пројекат 1201-П13:

622.000

Пројекат: Штампање књига, каталога, монографија и
публикација

1201-П14
820

Услуге културе
264

423

Услуге по уговору

914.720

Извори финансирања за функцију 820:
01

Приходи из буџета

914.720

Функција 820:

914.720

Извори финансирања за пројекат 1201-П14:
01

Приходи из буџета

914.720

Свега за пројекат 1201-П14:

914.720
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Пројекат: Микрофилмовање и дигитализовање
архивских докумената
Услуге културе

1201-П15
820
265

424

Специјализоване услуге

182.000

Извори финансирања за функцију 820:
01

Приходи из буџета

182.000

Функција 820:

182.000

Извори финансирања за пројекат 1201-П15:
01

Приходи из буџета

182.000

Свега за пројекат 1201-П15:

182.000

Пројекат: Музеолошка обрада и дигитализација
етнолошке збирке
Услуге културе

1201-П16
820
266

423

Услуге по уговору

100.000

267

426

Материјал

200.000

268

512

Машине и опрема

100.000

Извори финансирања за функцију 820:
01

Приходи из буџета

200.000

04

Сопствени приходи буџетских корисника

200.000

Функција 820:

400.000

Извори финансирања за пројекат 1201-П16:
01

Приходи из буџета

200.000

04

Сопствени приходи буџетских корисника

200.000

Свега за пројекат 1201-П16:

400.000

Пројекат: Археолошка истраживања локалитета
Браничево у Старом Костолцу
Услуге културе

1201-П17
820
269

422

Трошкови путовања

50.000

270

423

Услуге по уговору

632.000

271

426

Материјал

200.000

272

512

Машине и опрема

118.000

Извори финансирања за функцију 820:
01

Приходи из буџета

800.000

04

Сопствени приходи буџетских корисника

200.000

Функција 820:

1.000.000

Извори финансирања за пројекат 1201-П17:
01

Приходи из буџета

04

Сопствени приходи буџетских корисника
Свега за пројекат 1201-П17:

800.000
200.000
1.000.000

Пројекат: Чишћење римских терми на локалитету
Маргум
Услуге културе

1201-П18
820
273

423

Услуге по уговору

250.000

Извори финансирања за функцију 820:
01

Приходи из буџета

100.000

04

Сопствени приходи буџетских корисника

150.000

Функција 820:

250.000
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Извори финансирања за пројекат 1201-П18:
01

Приходи из буџета

100.000

04

Сопствени приходи буџетских корисника

150.000

Свега за пројекат 1201-П18:

250.000

1201-П19

Пројекат: Водич кроз музеј, каталог
820

Услуге културе
274

423

Услуге по уговору

300.000

Извори финансирања за функцију 820:
01

Приходи из буџета

100.000

04

Сопствени приходи буџетских корисника

200.000

Функција 820:

300.000

Извори финансирања за пројекат 1201-П19:
01

Приходи из буџета

100.000

04

Сопствени приходи буџетских корисника

200.000

Свега за пројекат 1201-П19:

300.000

1201-П20

Пројекат: Зборник радова Виминацијум
820

Услуге културе
275

423

Услуге по уговору

300.000

Извори финансирања за функцију 820:
01

Приходи из буџета

100.000

04

Сопствени приходи буџетских корисника

200.000

Функција 820:

300.000

Извори финансирања за пројекат 1201-П20:
01

Приходи из буџета

100.000

04

Сопствени приходи буџетских корисника

200.000

Свега за пројекат 1201-П20:

300.000

1201-П21

Пројекат: Етно култура Млаве
820

Услуге културе
276

422

Трошкови путовања

277

423

Услуге по уговору

278

426

Материјал

350.000
50.000
100.000

Извори финансирања за функцију 820:
01

Приходи из буџета

300.000

04

Сопствени приходи буџетских корисника

200.000

Функција 820:

500.000

Извори финансирања за пројекат 1201-П21:
01

Приходи из буџета

300.000

04

Сопствени приходи буџетских корисника

200.000

Свега за пројекат 1201-П21:

500.000

1201-П22

Пројекат: Организовање ликовних изложби
820

Услуге културе
279

422

Трошкови путовања

150.000

280

423

Услуге по уговору

150.000

Извори финансирања за функцију 820:
01

Приходи из буџета

150.000

Страна 64 - Број 12

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
04

06.10.2016.

Сопствени приходи буџетских корисника

150.000

Функција 820:

300.000

Извори финансирања за пројекат 1201-П22:
01

Приходи из буџета

150.000

04

Сопствени приходи буџетских корисника

150.000

Свега за пројекат 1201-П22:

300.000

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

1201-П23
820
281

512

Машине и опрема

200.000

Извори финансирања за функцију 820:
01

Приходи из буџета

200.000

Функција 820:

200.000

Извори финансирања за пројекат 1201-П23:
01

1201-П24

Приходи из буџета

200.000

Свега за пројекат 1201-П23:

200.000

Пројекат: Дани „Слободана Стојановића“
820

Услуге културе
282

423

Услуге по уговору

200.000

283

424

Специјализоване услуге

437.000

Извори финансирања за функцију 820:
01

Приходи из буџета

537.000

04

Сопствени приходи буџетских корисника

100.000

Функција 820:

637.000

Извори финансирања за пројекат 1201-П24:
01

Приходи из буџета

537.000

04

Сопствени приходи буџетских корисника

100.000

Свега за пројекат 1201-П24:

637.000

1201-П25

Пројекат: Обележавање Дана библиотеке
820

Услуге културе
284

423

Услуге по уговору

90.000

285

424

Специјализоване услуге

55.000

Извори финансирања за функцију 820:
01

Приходи из буџета

04

Сопствени приходи буџетских корисника
Функција 820:

65.000
80.000
145.000

Извори финансирања за пројекат 1201-П25:
01

Приходи из буџета

65.000

04

Сопствени приходи буџетских корисника

80.000

Свега за пројекат 1201-П25:

145.000

Пројекат: Књижевне вечери, трибине, предавања,
семинари и обележавање Светског дана књиге
Услуге културе

1201-П26
820
286

423

Услуге по уговору

287

424

Специјализоване услуге
Извори финансирања за функцију 820:

70.000
490.000
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01

Приходи из буџета

430.000

04

Сопствени приходи буџетских корисника

130.000

Функција 820:

560.000

Извори финансирања за пројекат 1201-П26:
01

Приходи из буџета

430.000

04

Сопствени приходи буџетских корисника

130.000

Свега за пројекат 1201-П26:

560.000

1201-П27

Пројекат: Дечије радионице
820

Услуге културе
288

423

Услуге по уговору

25.000

289

426

Материјал

40.000

Извори финансирања за функцију 820:
01

Приходи из буџета

65.000

Функција 820:

65.000

Извори финансирања за пројекат 1201-П27:
01

Приходи из буџета

65.000

Свега за пројекат 1201-П27:

65.000

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

1201-П28
820
290

422

Трошкови путовања

200.000

Извори финансирања за функцију 820:
01

Приходи из буџета

200.000

Функција 820:

200.000

Извори финансирања за пројекат 1201-П28:
01

1201-П29

Приходи из буџета

200.000

Свега за пројекат 1201-П28:

200.000

Пројекат: Венац липарских градова
820

Услуге културе
291

422

Трошкови путовања

15.000

292

423

Услуге по уговору

90.000

293

426

Материјал

30.000

Извори финансирања за функцију 820:
04

Сопствени приходи буџетских корисника

135.000

Функција 820:

135.000

Извори финансирања за пројекат 1201-П29:
04

Сопствени приходи буџетских корисника

135.000

Свега за пројекат 1201-П29:

135.000

Пројекат: Финансирање дела за збирку историјскоуметничког одељења, Љиљана Бурсаћ
Услуге културе

1201-П30
820
293/1

423

Услуге по уговору

300.000

Извори финансирања за функцију 820:
07

Донације од осталих нивоа власти

300.000

Функција 820:

300.000

Извори финансирања за пројекат 1201-П30:
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Донације од осталих нивоа власти

300.000

Свега за пројекат 1201-П30:

300.000

Пројекат: Дигитализација историјске, историјскоуметничке и примењено-уметничке збирке Народног
музеја у Пожаревцу
Услуге културе

1201-П31
820
293/2

423

Услуге по уговору

250.000

293/3

424

Специјализоване услуге

500.000

293/4

512

Машине и опрема

300.000

Извори финансирања за функцију 820:
07

Донације од осталих нивоа власти

1.050.000

Функција 820:

1.050.000

Извори финансирања за пројекат 1201-П31:
07

Донације од осталих нивоа власти

1.050.000

Свега за пројекат 1201-П31:

1.050.000

Пројекат: Конзервација и рестаурација старе и
ретке збирке из фонда Народне библиотеке”Илија М.
Петровић” Пожаревац
Услуге културе

1201-П32
820
293/5

424

Специјализоване услуге

510.360

Извори финансирања за функцију 820:
07

Донације од осталих нивоа власти

510.360

Функција 820:

510.360

Извори финансирања за пројекат 1201-П32:
07

Донације од осталих нивоа власти

510.360

Свега за пројекат 1201-П32:

510.360

Пројекат: Чувајући прошлост и презентујући
садашњост, креирамо будућност - 170 година од
оснивања првог читалишта у Пожаревцу
Услуге културе

1201-П33
820
293/6

423

Услуге по уговору

1.000.000

Извори финансирања за функцију 820:
07

Донације од осталих нивоа власти

1.000.000

Функција 820:

1.000.000

Извори финансирања за пројекат 1201-П33:
07

Донације од осталих нивоа власти

1.000.000

Свега за пројекат 1201-П33:

1.000.000

Извори финансирања за Програм 13:
01

Приходи из буџета

04

Сопствени приходи буџетских корисника

07

Донације од осталих нивоа власти

08

Донације од невладиних организација и појединаца

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

15

Неутрошена средства донација из претходних година
Свега за Програм 13:
Извори финансирања за Главу 5:

165.782.841
27.461.690
3.410.360
445.000
11.255.536
56.084
208.411.511
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01

Приходи из буџета

04

Сопствени приходи буџетских корисника

07

Донације од осталих нивоа власти

08

Донације од невладиних организација и појединаца

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

15

Неутрошена средства донација из претходних година
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Свега за Главу 5:
5

165.782.841
27.461.690
3.410.360
445.000
11.255.536
56.084
208.411.511

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА
ПОЖАРЕВЦА
ПРОГРАМ 4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА

6
1502
1502-0001

ПА:Управљањем развојем туризма
473

Туризам
294

411

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)

295

412

Социјални доприноси на терет послодавца

5.104.534

296

413

Накнаде у натури

297

414

Социјална давања запосленима

167.320

297/1

415

Накнаде трошкова за запослене

95.231

298

421

Стални трошкови

787.005

299

422

Трошкови путовања

159.500

300

423

Услуге по уговору

301

425

Текуће поправке и одржавање

302

426

Материјал

291.600

303

465

Остале донације, дотације и трансфери

668.695

304

482

Порези, обавезне таксе, казне и пенали

358.008

305

523

Залихе робе за даљу продају

422.000

913.710
63.000

2.119.431
72.500

Извори финансирања за функцију 473:
01

Приходи из буџета

9.307.461

04

Сопствени приходи буџетских корисника

1.330.354

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

484.719

15

Неутрошена средства донација из претходних година

100.000

01

Функција 473:
Извори финансирања за Програмску активност 15020001:
Приходи из буџета

04

Сопствени приходи буџетских корисника

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

484.719

15

Неутрошена средства донација из претходних година

100.000

Свега за Програмску активност 1502-0001:
1502-0002

11.222.534

9.307.461
1.330.354

11.222.534

ПА:Туристичка промоција
473

Туризам
306

421

Стални трошкови

780.000

307

422

Трошкови путовања

308

423

Услуге по уговору

309

424

Специјализоване услуге

310

426

Материјал

3.521.000

310/1

511

Зграде и грађевински објекти

1.500.000

180.000
1.554.000
828.000

Извори финансирања за функцију 473:
01

Приходи из буџета

3.048.000
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04

Сопствени приходи буџетских корисника

07

Донације од осталих нивоа власти

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

5.000.000
8.363.000

01

Функција 473:
Извори финансирања за Програмску активност 15020002:
Приходи из буџета

04

Сопствени приходи буџетских корисника

165.000

07

Донације од осталих нивоа власти

150.000

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

5.000.000

Свега за Програмску активност 1502-0002:

8.363.000

1502-П1

165.000
150.000

3.048.000

Пројекат: Љубичевске коњичке игре
473

Туризам
311

421

Стални трошкови

312

422

Трошкови путовања

313

423

Услуге по уговору

6.069.500

314

424

Специјализоване услуге

8.163.000

315

426

Материјал

2.374.590

316

482

Порези, обавезне таксе, казне и пенали

316/1

511

Зграде и грађевински објекти

316/2

512

Машине и опрема

2.224.250
102.000

38.250
12.000.000
150.000

Извори финансирања за функцију 473:
01

Приходи из буџета

04

Сопствени приходи буџетских корисника

07

Донације од осталих нивоа власти

08

Донације од невладиних организација и појединаца

15

Неутрошена средства донација из претходних година
Функција 473:

15.581.590
500.000
12.000.000
2.240.000
800.000
31.121.590

Извори финансирања за Пројекат 1502-П1:
01

Приходи из буџета

04

Сопствени приходи буџетских корисника

07

Донације од осталих нивоа власти

08

Донације од невладиних организација и појединаца

15

Неутрошена средства донација из претходних година
Свега за Пројекат 1502-П1:

1502-П2

15.581.590
500.000
12.000.000
2.240.000
800.000
31.121.590

Пројекат: Ускршњи етно фестивал
473

Туризам
317

422

Трошкови путовања

12.750

318

423

Услуге по уговору

408.500

319

424

Специјализоване услуге

100.000

320

426

Материјал

180.000

Извори финансирања за функцију 473:
01

Приходи из буџета

701.250

Функција 473:

701.250

Извори финансирања за Пројекат 1502-П2:
01

Приходи из буџета

701.250

Свега за Пројекат 1502-П2:

701.250

06.10.2016.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

1502-П3

Број 12 - Страна 69

Пројекат: Пожаревачки међународни карневал
473

Туризам
321

421

Стални трошкови

0

322

422

Трошкови путовања

0

323

423

Услуге по уговору

100.000

324

424

Специјализоване услуге

297.500

325

426

Материјал

0

Извори финансирања за функцију 473:
01

Приходи из буџета

397.500

Функција 473:

397.500

Извори финансирања за Пројекат 1502-П3:
01

Приходи из буџета

397.500

Свега за Пројекат 1502-П3:

397.500

Пројекат: Набавка и постављање туристичке
сигнализације за целокупну територију Пожаревца
Туризам

1502-П4
473
326

512

Машине и опрема

2.276.400

Извори финансирања за функцију 473:
13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

2.276.400

Функција 473:

2.276.400

Извори финансирања за Пројекат 1502-П4:
13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

2.276.400

Свега за Пројекат 1502-П4:

2.276.400

Извори финансирања за Програм 4:
01

Приходи из буџета

04

Сопствени приходи буџетских корисника

07

Донације од осталих нивоа власти

08

Донације од невладиних организација и појединаца

2.240.000

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

7.761.119

15

Неутрошена средства донација из претходних година
Свега за Програм 4:

29.035.801
1.995.354
12.150.000

900.000
54.082.274

Извори финансирања за Главу 6:
01

Приходи из буџета

04

Сопствени приходи буџетских корисника

07

Донације од осталих нивоа власти

08

Донације од невладиних организација и појединаца

2.240.000

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

7.761.119

15

Неутрошена средства донација из претходних година
Свега за Главу 6:

5

29.035.801
1.995.354
12.150.000

900.000
54.082.274

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА “ЉУБИЦА
ВРЕБАЛОВ”
ПРОГРАМ 8 - ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ

7
2001
2001-0001

ПА: Функционисање предшколских установа
911

Предшколско образовање
327

411

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)

152.926.982
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328

412

Социјални доприноси на терет послодавца

27.373.931

329

413

Накнаде у натури

3.343.000

330

414

Социјална давања запосленима

7.955.096

331

415

Накнаде трошкова за запослене

4.690.000

332

416

Награде запосленима и остали посебни расходи

1.337.000

333

421

Стални трошкови

334

422

Трошкови путовања

1.381.900

335

423

Услуге по уговору

6.345.000

336

424

Специјализоване услуге

337

425

Текуће поправке и одржавање

11.162.741

338

426

Материјал

53.823.423

339

465

Остале донације, дотације и трансфери

14.265.156

340

482

Порези, обавезне таксе, казне и пенали

230.000

341

483

Новчане казне и пенали по решењу судова

300.000

30.618.017

1.960.000

342

511

Зграде и грађевински објекти

8.100.904

343

512

Машине и опрема

7.946.443

Извори финансирања за функцију 911:
01

Приходи из буџета

255.132.619

04

Сопствени приходи буџетских корисника

24.240.896

07

Донације од осталих нивоа власти

21.715.467

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

31.910.611

16

Родитељски динар за ваннаставне активности

01

Функција 911:
Извори финансирања за програмску активност 20010001:
Приходи из буџета

04

Сопствени приходи буџетских корисника

24.240.896

07

Донације од осталих нивоа власти

21.715.467

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

31.910.611

16

Родитељски динар за ваннаставне активности

760.000

Свега за програмску активност 2001-0001:

333.759.593

760.000
333.759.593

255.132.619

Извори финансирања за Програм 8:
01

Приходи из буџета

04

Сопствени приходи буџетских корисника

24.240.896

07

Донације од осталих нивоа власти

21.715.467

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

31.910.611

16

Родитељски динар за ваннаставне активности
Свега за Програм 8:

255.132.619

760.000
333.759.593

Извори финансирања за Главу 7:
01

Приходи из буџета

04

Сопствени приходи буџетских корисника

24.240.896

07

Донације од осталих нивоа власти

21.715.467

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

31.910.611

16

Родитељски динар за ваннаставне активности
Свега за Главу 7:

5

8

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

255.132.619

760.000
333.759.593
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ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ

2002-0001

ПА: Функционисање основних школа
912

Основно образовање
344

4631

Текући трансфери осталим нивоима власти

84.618.401

344/1

4632

Капитални трансфери осталим нивоима власти

28.961.714

Извори финансирања за функцију 912:
01

Приходи из буџета

82.582.788

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

30.997.327

01

Функција 912:
Извори финансирања за програмску активност 20020001:
Приходи из буџета

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за програмску активност 2002-0001:

113.580.115

82.582.788
30.997.327
113.580.115

Извори финансирања за Програм 9:
01

Приходи из буџета

82.582.788

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

30.997.327

Свега за Програм 9:

113.580.115

Извори финансирања за Главу 8:
01

Приходи из буџета

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за Главу 8:

5

9

82.582.788
30.997.327
113.580.115

СРЕДЊЕ ШКОЛЕ
2003

ПРОГРАМ 10 - СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ

2003-0001

ПА: Функционисање средњих школа
920

Средње образовање
345

4631

Текући трансфери осталим нивоима власти

79.385.446

345/1

4632

Капитални трансфери осталим нивоима власти

32.328.385

Извори финансирања за функцију 920:
01

Приходи из буџета

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

01

Функција 920:
Извори финансирања за програмску активност 20030001:
Приходи из буџета

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за програмску активност 2003-0001:

76.676.827
35.037.004
111.713.831

76.676.827
35.037.004
111.713.831

Извори финансирања за Програм 10:
01

Приходи из буџета

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за Програм 10:

76.676.827
35.037.004
111.713.831

Извори финансирања за Главу 9:
01

Приходи из буџета

76.676.827

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

35.037.004

Свега за Главу 9:

111.713.831
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ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД

10
0901

ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА

0901-0001
070
346

4631

ПА: Социјалне помоћи
Социјална помоћ угроженом становништву,
некласификована на другом месту
Текући трансфери осталим нивоима власти

21.067.999

Извори финансирања за функцију 070:
01

Приходи из буџета

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

01

Функција 070:
Извори финансирања за Програмску активност 09010001:
Приходи из буџета

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

0901-0004
070
347

4631

20.801.681
266.318
21.067.999

20.801.681
266.318

Свега за Програмску активност 0901-0001:

21.067.999

ПА:Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне
услуге
Социјална помоћ угроженом становништву,
некласификована на другом месту
Текући трансфери осталим нивоима власти

16.489.898

Извори финансирања за функцију 070:
01

Приходи из буџета

16.489.898
16.489.898

01

Функција 070:
Извори финансирања за Програмску активност 09010004:
Приходи из буџета
Свега за Програмску активност 0901-0004:

16.489.898

16.489.898

Извори финансирања за Програм 11:
01

Приходи из буџета

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за Програм 11:

37.291.579
266.318
37.557.897

Извори финансирања за Главу 10:
01

Приходи из буџета

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за Главу 10:

5

11
1801
1801-0001
760
348

4641

349

4642

ДОМ ЗДРАВЉА
ПРОГРАМ 12: ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА
ЗАШТИТА
ПА:Функционисање установа примарне здравствене
заштите
Здравство некласификовано на другом месту
Текућe дотације организацијама обавезног социјалног
осигурања
Капиталне дотације организацијама обавезног социјалног
осигурања
Извори финансирања за функцију 760:

37.291.579
266.318
37.557.897

7.336.000
22.180.000

01

Приходи из буџета

16.210.000

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

13.306.000

06.10.2016.
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Функција 760:

29.516.000

01

Извори финансирања за Програмску активност 18010001:
Приходи из буџета

16.210.000

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

13.306.000

Свега за Програмску активност 1801-0001:

29.516.000

Извори финансирања за Програм 12:
01

Приходи из буџета

16.210.000

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

13.306.000

Свега за Програм 12:

29.516.000

Извори финансирања за Главу 11:
01

Приходи из буџета

16.210.000

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

13.306.000

Свега за Главу 11:

29.516.000

Извори финансирања за раздео 5:
01

Приходи из буџета

04

Сопствени приходи буџетских корисника

05

Донације од иностраних земаља

07

Донације од осталих нивоа власти

08

Донације од невладиних организација и појединаца

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

15

Неутрошена средства донација из претходних година

16

Родитељски динар за ваннаставне активности
Свега за раздео 5:

2.237.119.723
53.697.940
394.654
48.327.534
2.705.000
1.711.473.926
4.299.016
760.000
4.058.777.793

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

Приходи из буџета

04

Сопствени приходи буџетских корисника

05

Донације од иностраних земаља

07

Донације од осталих нивоа власти

08

Донације од невладиних организација и појединаца

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

15

Неутрошена средства донација из претходних година

16

Родитељски динар за ваннаставне активности
Свега за Разделе 1,2,3,4 и 5:

2.353.773.050
53.697.940
394.654
48.327.534
2.705.000
1.712.986.426
4.299.016
760.000
4.176.943.620

„
Члан 12.
Члан 35. мења се и гласи:
„Члан 35.
„Програмски буџет реализоваће се по буџетским програмима, програмским активностима и пројектима:

Шифра

1101

0001

0002

0601

Програм/
Програмска
активност/
Пројекат

1. Локални
развој и
просторно
планирање

Стратешко,
просторно и
урбанистичко
планирање

Уређивање
грађевинског
земљишта

2. Комунална
делатност

197.863.460,00

1.097.202.156,00

115.211.958,00

1.НАПОМЕНА: поља
вредности индикатора
исхода и извора
верификације за сваки
индикатор нису попуњена
јер ЈП “Дирекција за
1.330.799.302,00
изградњу града Пожаревца”
и надлежне стручне службе
Градске управе Града
Пожаревца нису доставиле
потребне податке

1.Опремање
локација / зона
јавне намене

1.Ефикасно и
рационално
спровођење
комуналне
делатности

96.899.570,00

294.763.030,00

Циљана
вредност 2016

1.НАПОМЕНА: поља 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

252.963.375,00

Вредност у
базној години
(2015)

137.751.417,00

1.Проценат покривености
територије планском
документацијом

Индикатор

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

1.Повећање
покривености
територије
планском
документацијом

Циљ

296.146.283,00

115.682.046,00

0,00

115.682.046,00

Циљана
вредност 2018

944.441.840,00

341.083.022,00

1.650.000,00

342.733.022,00

Средства из
буџета

742.425.622,00

88.292.884,00

95.249.570,00

183.542.454,00

Сопствени и
други приходи

1.686.867.462,00

429.375.906,00

96.899.570,00

526.275.476,00

Укупна средства
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293.519.023,00

115.830.400,00

0,00

115.830.400,00

Циљана
вредност 2017
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0003

0002

Управљање
отпадним
водама

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.Максимална
могућа
покривеност
корисника и
територије
услугама
уклањања
чврстог отпада

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

2.Адекватан
квалитет
пружених
услуга одвођења
отпадних вода

1.НАПОМЕНА: поља 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

2.Ефикасно и
рационално
спровођење
водоснабдевања

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.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

46.300.000,00

444.568.092,00

128.403.565,00

31.651.871,00

352.937.365,00

62.008.562,00

9.300.000,00

23.940.450,00

0,00

9.300.000,00

23.940.450,00

0,00

21.900.000,00

136.973.202,00

4.603.542,00

28.351.871,00

263.845.063,00

57.405.020,00

50.251.871,00

400.818.265,00

62.008.562,00
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Одржавање
депонија

0001

Водоснабдевање

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.Максимална
могућа
покривеност
корисника и
територије
услугама
водоснабдевања

06.10.2016.
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0004

0006

0007

0008

0009

0010

Даљинско
грејање

Паркинг
сервис

Уређивање,
одржавање и
коришћење
пијаца

Јавна хигијена

Уређење и
одржавање
зеленила

Јавна расвета

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) у односу на укупан број
паркинг места

НАПОМЕНА: поља
вредности индикатора исхода
и извора верификације
за сваки индикатор нису
попуњена јер ЈП “Дирекција
за изградњу града Пожаревца

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

1.Укупан број м2 јавних
зелених површина на којима
се уређује и одржава зеленило

1.Укупан број замена
светиљки након пуцања
лампи (на годишњој бази)

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

1.Оптимална
покривеност
корисника и
територије
услугама
паркинг сервиса

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

1.Максимална
могућа
покривеност
насеља и
територије
услугама
одржавања
чистоће јавних
површина

1.Максимална
могућа
покривеност
насеља и
територије
услугама
уређења и
одржавања
зеленила

1.Адекватан
квалитет јавне
расвете

84.979.496,00

34.936.635,00

51.290.760,00

0,00

67.614.750,00

343.468.717,00

81.972.933,00

33.040.000,00

51.008.000,00

67.365.640,00

0,00

81.972.933,00

33.040.000,00

51.008.000,00

69.992.900,00

0,00

244.679.466,00

98.635.330,00

153.306.760,00

202.195.540,00

0,00

4.245.896,00

2.381.305,00

0,00

0,00

2.777.750,00

343.468.717,00

248.925.362,00

101.016.635,00

153.306.760,00

0,00

204.973.290,00

343.468.717,00
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88.191.218,00

31.593.496,00

939.021,00

0,00

65.547.590,00

463.623.937,00
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П2

1501

Пројекат:
”Санација и
рекултивација
депоније
Градске
утрине”

3. Локални
економски
развој

0004

1.Повећање капацитета
депоније за одлагање
комуналног отпада (одложени
отпад у м3)

1.Успостављање
функционалне
економске
инфраструктуре

1.Развој
адекватних
сервиса и услуга
за пружање
подршке
постојећој
привреди
2.Коришћење
ресурса града
/ општине у
циљу промоције
локалних
предузећа и
предузетника

1.Повећање
запослености
на територији
града/општине

НАПОМЕНА: поља
вредности индикатора исхода
и извора верификације
за сваки индикатор нису
попуњена јер ЈП “Дирекција
за изградњу града Пожаревца
ниje доставилa потребне
податке.

Број активности локалне
администрације и износ
буџетских средстава локалног
буџета са циљем промоције
локалне привреде

Број предузећа која су
користила услуге града /
општине у односу на укупан
број предузећа

1.Број евидентираних
незапослених лица
на евиденцији НСЗ
(разврстаних по полу и
старости)

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

1.Испуњење
обавеза у складу
са Законом о
управљању
отпадом и
обавеза из
закљученог
уговора

3.Третиране површине за
сузбијање глодара и инсеката

2.Висина накнаде штете за
уједе паса и мачака луталица

1.Kапацитет прихватилишта
и азила за напуштене псе и
мачке

315.688.620,00

0,00

315.688.620,00

38.438.383,00

23.194.000,00

2.000.000,00

4.500.000,00

10.860.503,00

627.000,00

39.323.000,00

28.364.000,00

0,00

5.000.000,00

8.500.000,00

0,00

26.892.000,00

0,00

5.500.000,00

9.500.000,00

0,00

26.892.000,00

0,00

15.000.000,00

26.860.503,00

0,00

82.148.000,00

2.000.000,00

0,00

2.000.000,00

627.000,00

39.323.000,00

0,00

2.000.000,00

15.000.000,00

28.860.503,00

627.000,00

39.323.000,00

82.148.000,00
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Одржавање
економске
инфраструктуре

0001

П1

Пројекат:
“Санације
депоније
комуналног
отпада
Јеремино
поље”

Подршка
постојећој
привреди

0014

Остале
комуналне
услуге

1.Обезбеђивање
услова за
задовољење
других
комуналних
потреба грађања

06.10.2016.
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0005

П1

П2

1502

0001

0002

П1

Финансијска
подршка
локалном
економском
развоју

Пројекат:
“Узајамна
подршка”

Пројекат:
“Озакони се
брзо”

4. Развој
туризма

Управљање
развојем
туризма

Туристичка
промоција

Пројекат:
Љубичевске
коњичке игре

1.Повећање
квалитета
туристичкe
услугe на
територији
града/општине
1.Адекватна
промоција
туристичке
понуде града/
општине на
циљаним
тржиштима
1.Допринос
развоју
туристичко
спортске
манифестације
кроз коњички
спорт

1.Повећање
прихода од
туризма

3.Број пријављених
такмичара из иностранства

14.220.000,00

3.586.000,00

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

31.121.590,00

8.363.000,00

11.222.534,00

54.082.274,00

8.977.218,00

3.340.582,00

10.368.598,00

26.541.348,00

3.500.000,00

9.327.317,00

3.470.864,00

10.588.369,00

27.390.843,00

4.000.000,00

33.886.125,00

9.509.891,00

27.433.411,00

79.787.420,00

973.216,00

387.287,00

10.500.000,00

15.540.000,00

5.664.555,00

4.746.090,00

28.227.045,00

0,00

49.426.125,00

15.174.446,00

32.179.501,00

108.014.465,00

973.216,00

387.287,00

10.500.000,00

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

1.Број пријављених
такмичара
2.Број продатих улазница и
подељених ваучера

11.634.826,00

37.629.826,00

1.Број уређених и на
адекватан начин обележених
(туристичка сигнализација)
туристичких локалитета у
граду/општини у осносу на
укупан број локалитета

2.Проценат повећања
укупног броја гостију

1.Проценат повећања броја
ноћења

973.216,00

3.000.000,00

Број евидентираних
Повећање
запослености на незапослених лица на
територији Града евиденцији НСЗ

0,00

387.287,00

Број новозапослених
(разврстаних по полу и
старости) кроз/уз помоћ
успостављених механизама
за финансијску подршку за
самозапошљавање

Повећање
Број евидентираних
запослености на незапослених лица на
територији Града евиденцији НСЗ

1.Успостављање
механизама за
финансијску
подршку
производним
предузећима и
предузетницима/
предузетницама
који послују
на територији
града/општине
за развој нових
производа и
проширење
производње

Страна 78 - Број 12
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П2

П3

П4

0101

0001

0002

0401

0001

Пројекат:
Ускршњи етно
фестивал

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
заштитом
животне
средине и
природних
вредности

2.Број регистрованих
пољопривредних
газдинстава

1.Коришћење
пољопривредних површина
у односу на укупне
пољопривредне површине

1.Ефикасно
управљање
пољопривредним
земљиштем

1.Проценат обухваћености
пољопривредног земљишта у
годишњем програму заштите,
уређења и коришћења
пољопривредног земљишта у
државној својини
1.Одобрен програм локалних
1.Изградња
подстицаја од стране
одрживог,
надлежног министарства
ефикасаног и
конкурентаног
2.Степен реализације мера
пољопривредног директних плаћања у оквиру
сектора
одобреног програма
1.Унапређење
квалитета
1.Проценат територије под
животне
заштитом
средине
1.Испуњење
обавеза у складу
са законима
1.Број спроведених мерења
у домену
количина комуналног отпада
постојања
у складу са Законом о
стратешких и
управљању отпадом
оперативних
планова као и
мера заштите

1.Спровођење
усвојене
пољопривредне
политике и
политике
руралног
развоја на
подручју града/
општине

300.000,00

9.300.000,00

69.086.477,00

46.905.487,00

115.991.964,00

2.276.400,00

397.500,00

701.250,00

300.000,00

9.300.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.126.351,00

728.599,00

300.000,00

9.300.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.247.278,00

757.015,00

900.000,00

27.900.000,00

11.282.580,00

0,00

11.282.580,00

0,00

6.771.129,00

2.186.864,00

0,00

0,00

57.803.897,00

46.905.487,00

104.709.384,00

2.276.400,00

0,00

0,00

900.000,00

27.900.000,00

69.086.477,00

46.905.487,00

115.991.964,00

2.276.400,00

6.771.129,00

2.186.864,00
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0,00

9.039.000,00

61.845.355,00

42.133.545,00

103.978.900,00

3.794.000,00

3.570.000,00

1.број пријављених група из
1.Промоција
Србије
града Пожаревца
2.број пријављених група из
у Србији и
иностранства
региону
3.укупан број учесника

1.Унапређење
туристичке
1.Повећан број туриста
понуде и повећан
број туриста

825.000,00

1.Број пријављених учесника

1.Очување
културног
наслеђа и
традиције
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0003

0701

0002

2001

0001

2002

Праћење
квалитета
елемената
животне
средине

7. Путна
инфраструктура

Одржавање
путева

8.
Предшколско
васпитање

Функционисање
предшколских
установа

9. Основно
образовање

1.Обухват деце основним
образовањем (разложено
према полу)

3.Процент деце ослобођене од
пуне цене услуге у односу на
укупан број деце

2.Просечан број деце по
васпитачу/васпитачици (јасле,
предшколски, припремни
предшколски програм)

126.433.750,00

345.617.803,00

162.348.353,00

333.759.593,00

333.759.593,00

501.985.299,00

501.985.299,00

9.000.000,00

134.525.485,00

302.803.252,00

302.803.252,00

133.308.800,00

133.308.800,00

9.000.000,00

135.279.752,00

304.590.042,00

304.590.042,00

133.308.800,00

133.308.800,00

9.000.000,00

400.366.955,00

701.089.487,00

701.089.487,00

565.105.166,00

565.105.166,00

27.000.000,00

31.786.635,00

240.063.400,00

240.063.400,00

203.497.733,00

203.497.733,00

0,00

432.153.590,00

941.152.887,00

941.152.887,00

768.602.899,00

768.602.899,00

27.000.000,00
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Потпуни
обухват
основним
образовањем и
васпитањем

1.Обезбеђени
адекватни
услови за
Васпитнообразовни рад
са децом уз
повећан обухват

345.617.803,00

1.Број деце која су уписана
у предшколске установе у
односу на укупан број деце
у граду/општини (јаслена
група, предшколска група
и ППП)

1.Повећање
обухвата деце
предшколским
васпитањем и
образовањем

1.Просечан број деце у групи
(јасле, предшколски, ппп)

393.397.905,00

1.Број километара санираних
и/или реконструисаних
путева

1.Одржавање
квалитета путне
мреже кроз
реконструкцију
и редовно
одржавање
асфалтног
покривача

393.397.905,00

9.039.000,00

1.Дужина изграђених
саобраћајница које су у
надлежности града/општине
(у км)

2.Број извршених
мониторинга буке у животној
средини

1.Број извршених мерења
квалитета ваздуха у локалној
мрежи

1.Развијеност
инфраструктуре у
контексту
доприноса
социо
економском
развоју

1.Спровођење
редовних мерења
на територији
града/општине
и испуњење
обавеза у складу
са законима

Страна 80 - Број 12
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0001

П1

2003

0001

Функционисање
основних
школа

Пројекат:
Унапређење
професионалне
подршке у
заједнициважан корак у
инклузији деце

10. Средње
образовање

Функционисање
средњих школа

1.Проценат деце којој је
обезбеђен бесплатан школски
превоз у односу на укупан
број деце (у складу са
ЗОСОВ)

3.Повећање
доступности и
приступачности
основног
образовања деци

93.627.579,00

93.627.579,00

1.Обезбеђени
прописани
услови за
васпитно1.Просечан број ученика по
образовни рад
одељењу
у средњим
школама и
безбедно
одвијање наставе

0,00

126.433.750,00

1.Број деце која су
обухваћена средњим
образовањем (разложен по
разредима и полу)

1.Повећање
обухвата
средњошколског
образовања

2.Број прилагођених
окружења

1.Број додељеног
дидактичких средстава за
децу у процесу инклузије

1.Број талентоване деце
подржане од стране града/
општине у односу на укупан
број деце у школама

2.Унапређење
квалитета
образовања
и васпитања
услова у
основним
школама

1.Унапређење
процеса
социјалне и
образовне
инклузије
маргинализованих група
укључујући и
ромску децу на
терторији града
Пожаревца

1.Просечан број ученика
по одељењу (разврстани по
полу)

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

84.263.721,00

84.263.721,00

0,00

134.525.485,00

85.241.500,00

85.241.500,00

0,00

135.279.752,00

253.982.048,00

253.982.048,00

78.930,00

400.288.025,00

35.037.004,00

35.037.004,00

789.308,00

30.997.327,00

289.019.052,00

289.019.052,00

868.238,00

431.285.352,00
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119.513.831,00

119.513.831,00

868.238,00

161.480.115,00
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0901

0001

0003

11. Социјална
и дечја
заштита

Социјалне
помоћи

Подршка
социохуманитарним
организацијама

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

1.Унапређење
заштите
сиромашних

2.Унапређење
положаја
грађана који
припадају
угроженим
групама
обезбеђивањем
мера
материјалне
подршке

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

2.Број грађана - корисника
субвенција (нпр. комуналних
услуга, услуга превоза) у
односу на укупан број грађана

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.Број грађана/ки
корисника мера
материјалне подршке
обезбеђених средствимa
локалног буџета

1. % (или номинални износ)
буџетских издвајања за
мере материјалне подршке
грађанима

1.Развој услуга
социјалне
заштите које
су у мандату
града / општине
којима се
1.Укупан број корисника
ванинституционалних
доприноси
услуга социјалне заштите
унапређењу
положаја
грађана који
припадају
угроженим
групама

13.778.557,00

28.696.674,00

99.395.022,00

10.892.144,00

28.718.809,00

101.464.851,00

10.100.000,00

28.564.338,00

95.833.200,00

10.100.000,00

28.972.395,00

96.592.200,00

30.527.000,00

85.968.414,00

286.229.979,00

565.144,00

287.128,00

7.660.272,00

31.092.144,00

86.255.542,00

293.890.251,00
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0004

0005

0006

Саветодавнотерапијске и
социјалноедукативне
услуге

Активности
Црвеног крста

Дечија заштита

2.Унапређење
популационе
политике

1.Обезбеђивање
материјалне
подршке за децу
и породицу

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

17.800.000,00

14.688.000,00

24.431.791,00

19.178.000,00

14.688.000,00

23.679.898,00

17.220.000,00

15.552.000,00

24.396.862,00

17.220.000,00

15.552.000,00

24.747.805,00

51.118.000,00

45.792.000,00

72.824.565,00

2.500.000,00

0,00

0,00

53.618.000,00

45.792.000,00

72.824.565,00
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2.% буџетских издвајања за
локалне мере популационе
политике

1.Број мера материјалне
подршке намењен мерама
локалне популационе
политике (нпр. подршка
материнству, подршка
породиљама, накнада за
новорођену децу)

2.Висина буџетских издвајања
за мере материјалне подршке
деци и породици

1.Удео деце која примају
дечији додатак у односу на
укупан број деце у граду/
општини

2.Број дистрибуираних пакета
хране за социјално угрожено
становништво

1.Број корисника народне
кухиње ( или број подељених
оброка у народној кухињи)

1.Подршка
развоју мреже
ванинституционалне
услуге социјалне
заштите
1.Број корисника дневних
предвиђене
услуга у заједници у односу
Одлуком о
на укупан број грађана
социјалној
заштити и
Закону о
социјалној
заштити
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0001

Функционисање
локалних
установа
културе

0001

Функционисање
установа
примарне
здравствене
заштите

1201

1801

12. Примарна
здравствена
заштита

13. Развој
културе

П1

Пројекат:
Изградња
монтажних
кућа у
Костолцу за
избегличко
насеље

2.Просечна дужина чекања
на заказани први преглед
у установама примарне
здравствене заштите (изражен
као збир свих дужина чекања
на заказани први преглед
подељен са бројем заказаних
пацијената)

1.Просечан број посета по
изабраном лекару

3.Број здравствених радника/
лекара финансираних из
буџета града/општине

2.Број насеља у којима нема
сеоске станице/амбуланте

1.Број објеката здравствених
установа са адекватним
приступом за ОСИ у односу
на укупан број објеката
здравствених установа

1.Очекивано трајање
живота становника града/
општине

Број изграђених кућа за
избегла и интерно расељена
лица

192.186.721,00

217.582.911,00

24.820.000,00

24.820.000,00

255.411.197,00

283.777.961,00

29.516.000,00

29.516.000,00

4.308.000,00

184.470.587,00

206.769.907,00

0,00

0,00

185.624.876,00

207.924.196,00

0,00

0,00

507.303.281,00

566.079.241,00

16.210.000,00

16.210.000,00

118.203.379,00

132.392.823,00

13.306.000,00

13.306.000,00

4.308.000,00

625.506.660,00

1.100.467.624,00

29.516.000,00

29.516.000,00

4.308.000,00

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

1.Подстицање
1.Проценат учешћа
развоја културе
сопствених прихода у буџету
кроз јачање
установа културе
капацитета
установа културе

1.Подстицање
развоја културе
1.Укупан број посетилаца
кроз јачање
на свим културним
капацитета
догађајима који су одржани
културне инфраструктуре

2.Унапређење
ефикасности
примарне
здравствене
заштите

1.Унапређење
доступности и
правичности
здравствене
заштите (ПЗЗ)

1.Изградња кућа
за социјално
угрожене
породице
интерно
расељених лица
смештених у
неформалном
колективном
центру “Стари
Костолац”
1.Унапређење
квалитета
живота
становника
града/општине
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0002

П1

П2

П3

П4

П5

П6

Подстицаји
културном и
уметничком
стваралаштву

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

Пројекат:
Летњи програм

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

1.Број догађаја

1.Задовољавање
културних
потреба
становништва
свих узраста у
летњем периоду

1.Повећан обим тражње
наслова у издању ЦЗК који
се огледа у броју продатих
књига и приходу од продаје
књига

1.Број одржаних књижевних
вечери, трибина и састанака

1.Број продатих улазница
велике сале (475 места) и
мале сале (173места)

1.Посећеност која се огледа
кроз број продатих улазница

1.Број програма и пројеката
Удружења грађана/КУД
подржаних од стране града/
општине

1.Анимирање
деце за бављење
фолклором
и очувањем
народне
традиције

1.Повећање
интересовања
грађана за развој
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

548.800,00

1.655.045,00

526.000,00

141.900,00

2.805.037,00

3.663.502,00

8.300.000,00

570.000,00

1.475.045,00

526.000,00

141.900,00

2.081.337,00

3.654.818,00

5.300.000,00

570.000,00

1.475.045,00

526.000,00

141.900,00

2.081.337,00

3.654.818,00

5.300.000,00

1.478.800,00

3.300.135,00

1.530.000,00

425.700,00

6.665.711,00

10.287.054,00

18.900.000,00

210.000,00

1.305.000,00

48.000,00

0,00

302.000,00

686.084,00

0,00

1.688.800,00

4.605.135,00

1.578.000,00

425.700,00

6.967.711,00

10.973.138,00

18.900.000,00

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

889.000,00

1.661.345,00

620.000,00

254.945,00

2.381.337,00

4.225.644,00

6.846.000,00
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П7

П8

П9

П10

П11

П12

П13

Пројекат:
РЕФРАКТРегионални
фестивал
алтернативне
културе

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

1.Број продатих улазница

1.Број посетилаца
манифестације

1.Број посетилаца
Манифестације

1.Задовољавање
културних
потреба
становништва
и повећање
интересовања
свих узраста
кроз овај вид
музике

1.Промоција
рок музике и
афирмација
младих рок
група

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

1.Број представа домаћег,
европског и ауторског филма

523.999,00

240.000,00

209.700,00

600.000,00

230.000,00

180.500,00

30.000,00

622.000,00

124.000,00

235.000,00

522.000,00

230.000,00

14.400,00

30.000,00

622.000,00

124.000,00

235.000,00

600.000,00

230.000,00

180.500,00

30.000,00

622.000,00

124.000,00

235.000,00

600.000,00

230.000,00

180.500,00

30.000,00

0,00

0,00

0,00

1.722.000,00

690.000,00

375.400,00

90.000,00

1.866.000,00

372.000,00

705.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.866.000,00

372.000,00

705.000,00

1.722.000,00

690.000,00

375.400,00

90.000,00

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

1.Повећање
интересовања за
филм

1.Број посетилаца
манифестације

1.Број посетилаца
манифестације

1.Задовољавање
културних
потреба
становништва
за првомајске
празнике

1.Промовисање
драмског
аматеризма
и позоришне
традиције
пожаревачког
краја

1.Број продатих карата по
програму и посетилаца по
догађају

1.Промовисање
културног
наслеђа и
алтернативних
облика културе
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П14

П15

П16

П17

П18

П19

Пројекат:
Штампање
књига,
каталога,
монографије и
публикације

Пројекат:
Микрофилмовање
и дигитализовање
архивских
докумената

Пројекат:
Музеолошка
обрада и
дигитализација
историјске
збирке

Пројекат:
Археолошка
истраживања
локалитета
Браничево
у Старом
Костолцу

Пројекат:
Чишћење
римских терми
на локалитету
Маргум

Пројекат:
Водич кроз
музеј, каталог

1.Доприноси
повећању
1.Број одштампаних водича,
информисаности
каталога
о садржајима
(тираж)
културних
догађаја у музеју

1.Површина уклоњеног
растиња
(у метрима)

2.Набавка металних ормана

1.Број керамичких посуда и
предмета од стакла и метала

2.Број дигитализованих
предмета

1. Број набављених металних
ормана

2.Број дигиталних снимакаскенова

1.Број микрофилмских
снимака

3.Број одштампаних
публикација / тираж

2.Број одштампаних каталога
/ тираж

1.Број одштампаних књига и
монографија / тираж

300.000,00

250.000,00

1.460.000,00

400.000,00

182.000,00

1.054.720,00

300.000,00

250.000,00

1.000.000,00

400.000,00

182.000,00

914.720,00

300.000,00

250.000,00

1.000.000,00

400.000,00

182.000,00

1.054.720,00

300.000,00

250.000,00

1.000.000,00

400.000,00

182.000,00

1.054.720,00

300.000,00

300.000,00

2.400.000,00

600.000,00

546.000,00

3.024.160,00

600.000,00

450.000,00

600.000,00

600.000,00

0,00

0,00

900.000,00

750.000,00

3.000.000,00

1.200.000,00

546.000,00

3.024.160,00

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

1.Очување
локалитета од
пропадања

1.Tачно
лоцирање и
дефинисање
средњевековног
града

1.Ревизија и
дигитализација
историјске
збирке

1. Микрофилмовање и
дигитализовање
архивских
докумената у
циљу трајне
заштите
архивске грађе
као културног
добра

1.Очување
културне
баштине
објављивањем
архивских
докумената чиме
се даје допринос
развоју културе
у развоју
међуархивске
и међународне
сарадње
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П22

Пројекат:
Организовање
ликовних
изложби

П24

П25

П26

Пројекат: Дани
„Слободана
Стојановића“

Пројекат:
Обележавање
Дана
библиотеке

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

П23

П21

Пројекат: Етно
култура Млаве

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

П20

Пројекат:
Зборник
радова
Виминацијум

2.Број саговорника за
интервјуисање

1.Број села за истраживање

1.Број гостију (књижевника
предавача, едукатора)

1.Број посетилаца

1.Очување
традиције првог
читалишта у
Пожаревцу

540.000,00

115.000,00

637.000,00

200.000,00

300.000,00

500.000,00

300.000,00

560.000,00

145.000,00

637.000,00

200.000,00

300.000,00

500.000,00

300.000,00

560.000,00

145.000,00

637.000,00

200.000,00

300.000,00

500.000,00

300.000,00

560.000,00

145.000,00

637.000,00

200.000,00

300.000,00

500.000,00

300.000,00

1.290.000,00

195.000,00

1.611.000,00

600.000,00

450.000,00

900.000,00

300.000,00

390.000,00

240.000,00

300.000,00

0,00

450.000,00

600.000,00

600.000,00

1.680.000,00

435.000,00

1.911.000,00

600.000,00

900.000,00

1.500.000,00

900.000,00

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

1.Задовољење
културнообразовних
потреба грађана

1.Број посетилаца

1.Број купљених витрина и
паноа

1.Развој културе
града кроз
афирмацију
дела и личности
Слобода
Стојановића

1.Заштита
етнолошке
збирке

1.Број одржаних изложби
1.Промовисање
културног
наслеђа кроз
2.Број посетилаца
ликовне изложбе

1.Истраживање
у циљу
прикупљања
података

1.Објављивање
радова из
музеологије
1.Број одштампаних зборника
нашег краја а и
(тираж)
шире у стручном
часопису
Виминацијум
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П27

П28

П29

П30

П31

Пројекат:
Дечије
радионице

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

Пројекат:
Венац
липарских
радова

Пројекат:
Финансирање
дела за збирку
историјскоуметничког
одељења
Љиљана
Бурсаћ

Дигитализација
историјске,
историјско
- уметничке и
примењеноуметничке
збирке
Народног
музеја у
Пожаревцу

1.Број догађаја током
манифестације

1.Јачање
културне
сарадње и веза
међу градовима
тј. срединама у
којима је живео
и радио Ђура
Јакшић

1.Унос предмета
из инвентарних
књига у табеле
у дигиталној
форми

фотографисање предмета

0,00

200.000,00

65.000,00

1.050.000,00

300.000,00

135.000,00

200.000,00

65.000,00

300.000,00

135.000,00

200.000,00

65.000,00

300.000,00

135.000,00

200.000,00

65.000,00

0,00

600.000,00

195.000,00

1.050.000,00

900.000,00

405.000,00

0,00

0,00

1.050.000,00

900.000,00

405.000,00

600.000,00

195.000,00

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

набавка опреме

1.Промовисање
културног
наслеђа кроз
ликовне изложбе 2.Одабир дела за откуп

1.Одабир уметника

1.Број одржаних концерта

1.Број одржаних радионица

1.Промоција
хорског
стваралаштва

1.Развој
креативности и
интересовање
за различите
области културе
и науке и
развијање
културних
вредности
друштва

06.10.2016.
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П33

1301

14. Развој
спорта и
омладине

П32

Чувајући
прошлост и
презентујући
садашњост,
креирамо
будућност
- 170 година
од оснивања
првог
читалишта у
Пожаревцу

Конзервација
и рестаурација
старе и ретке
збирке из
фонда Народне
библиотеке
”Илија М.
Петровић”
Пожаревац

1.Физичка заштита старих и
ретких књига из фонда

1.Број спортских
организација преко којих
се остварује јавни интерес у
области спорта

1.Број подржаних пројеката
(у области образовања,
запошљавања, безбедности
, здравља, социјалној
укључености, културе,
мобилности, акитвизма и
информисаности младих)

1.Планско
подстицање
и креирање
услова за
бављење
спортом свих
грађана и
грађанки града/
општине

2.Активно
партнерство
субјеката
омладинске
политике
у развоју
омладинске
политике и
спровођењу
омладинских
активности,
као и у развоју
и спровођењу
локалних
политика које
се тичу младих

1.Монографија
1.Презентација
и упознавање
шире јавности
2.Изложба старе и ретке
са настанком и
књиге - панои
развојем једне
од најстаријих
културних
установа Србије,
традицијом и
3.Каталог изложбе
достигнућима

1.Очување
културног
наслеђа Града
Пожаревца

69.290.000,00

73.997.780,00

1.000.000,00

510.360,00

69.000.000,00

69.000.000,00

211.997.780,00

0,00

1.000.000,00

510.360,00

211.997.780,00

1.000.000,00

510.360,00
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0001

0002

0602

0001

Подршка
локалним
спортским
организацијама,
удружењима и
савезима

Подршка
предшколском,
школском и
рекреативном
спорту и
масовној
физичкој
култури

15. Локална
самоуправа

Функционисање локалне
самоуправе
и градских
општина

3.Проценат буџета који се
издваја за модернизацију
рада управе (за прибављање
рачунара и друге опреме за
потребе унапређења рада
управе, набавку софтвера,
итд.)

2.Број службеника који су
похађали програме стручног
усавршавања (који су
финансирани из буџета града/
општине)

1.Број програма стручног
усавршавања који су
финансирани из буџета града/
општине

1.Број остварених услуга
градске/општинске управе
(укупан број предмета који
су у току, број решења,
дозвола, потврда и других
докумената издатих
физичким и правним
лицима)

2.Број програма којима
се реализују активности
школског спорта

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

2. Број младих спортских
талената подржаних из буџета

1.Број посебних/
школских,/.......годишњих
програма спортских
организација финансираних
од стране града/општине

828.945.042,00

889.295.895,00

6.000.000,00

63.290.000,00

905.936.697,00

988.380.025,00

10.000.000,00

63.997.780,00

520.661.310,00

571.983.324,00

6.000.000,00

63.000.000,00

518.705.575,00

569.887.179,00

6.000.000,00

63.000.000,00

1.646.283.223,00

1.813.487.807,00

22.000.000,00

189.997.780,00

299.020.359,00

316.762.721,00

0,00

0,00

1.945.303.582,00

2.130.250.528,00

22.000.000,00

189.997.780,00
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1.Унапређење и
модернизација
рада управе
ЈЛС и градске
општине

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

1.Унапређење
предшколског,
школског и
рекреативног
спорта

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

06.10.2016.
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0002

0004

0006

0007

0008

Месне
заједнице

Градско
правобранилаштво града
Пожаревца

Информисање

Канцеларија за
младе

Програми
националних
мањина

1Степен остварења планова
рада /програма месних
заједница

1.Број реализованих пројеката
националних мањина

3.178.000,00

0,00

14.671.000,00

10.908.731,00

30.043.122,00

4.950.000,00

1.600.000,00

16.020.000,00

10.994.455,00

26.165.222,00

4.400.000,00

1.600.000,00

15.720.000,00

10.827.025,00

17.174.989,00

4.400.000,00

1.600.000,00

15.720.000,00

10.558.040,00

17.303.564,00

13.750.000,00

4.800.000,00

47.460.000,00

32.379.520,00

53.967.064,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.676.711,00

13.750.000,00

4.800.000,00

47.460.000,00

32.379.520,00

60.643.775,00
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1.Остваривање
права националних мањина
у локалној
заједници

1.Успостављени
институционални услови у
граду / општини
за подршку
активном
укључивању
1.Број организованих
младих, подршку
активности и пројеката
различитим
друштвеним
активностима
младих и
креативном
испољавању
њихових потреба

1.Број решених предмета
у односу на укупан број
предмета на годишњем нивоу
1.Заштита
2.Број правних мишљења
имовинских
права и интереса која су дата органима града/
општине, стручним службама
града/општине
и другим правним лицима
чија имовинска и друга права
заступа
1.Постојање интернет стране
града/општине, број посета
интернет стране и редовно
обезбеђивање информација на
интернет страни
1.Унапређење
2.Број
конференција
јавног
информисања од за штампу или других
локалног значаја информативних скупова
3.Број финансираних
пројеката путем јавног
конкурса у области јавног
информисања

1.Обезбеђено
задовољавање
потреба и
интереса
локалног
становништва
деловањем
месних
заједница

Страна 92 - Број 12
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0010

П1

П2

Резерве

Пројекат:
Прослава 15.
октобра - Дана
особођења
Града

Пројекат:
Прослава
Градске славе Света Тројица

3.Број додељених награда
поводом Градске славе

2.Број додељених повеља
поводом Градске славе

1.Број гостију

4.Број додељених награда
поводом 15. октобра

3.Број додељених повеља
поводом 15. октобра

2.Број страних амбасада које
присуствују манифестацији

1.Број званица

1.Усвојен годишњи
план робних резерви
и финансијски план за
остваривање програма

4.309.559.888,00

678.000,00

872.000,00

0,00

4.176.943.620,00

552.000,00

890.000,00

21.271.651,00

2.052.178.460,00

710.000,00

890.000,00

0,00

2.059.842.841,00

710.000,00

890.000,00

0,00

6.247.553.828,00

1.972.000,00

2.670.000,00

10.206.000,00

2.041.411.093,00

0,00

0,00

11.065.651,00

8.690.960.481,00

1.972.000,00

2.670.000,00

21.271.651,00
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УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ :

1.Обележавање
Градске славе
- Света Тројица

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

1.Обезбеђење
снабдевености
и стабилности
на тржишту
у складу са
потребама
града/општине
и осигуране
потребе града/
општине у
ванредним
ситуацијама и
ванредног или
ратног стања

06.10.2016.
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„Члан 13.

Члан 40. мења се и гласи:

„ Члан 40.
Пренета неутрошена средства из претходних година, која се налазе на консолидованом рачуну буџета Града
Пожаревца распоређују се на следећи начин:

3

Шифра
програ
мске
активности/
про
јекта
4

0602

0001

0602

0001

Р. Назив буџетског Шифра
програма
бр.
корисника

1

2

1.

Градоначелник
Града
Пожаревца

2.

Градско
веће Града
Пожаревца

0602

0001

0602

0001

0602

0001

0602

0001

0601

П1

0601

П2

1201

3.

Градска
управа града
Пожаревца

0001

Опис

5
Накнада за рад Комисије за попис
постројења, опреме и залиха за
“Шећерану”
Остале опште услуге
Укупно Градоначелник Града
Пожаревца:
Трошкови дневница за службени пут у
иностранство
Трошкови превоза за слслужбени пут у
иностранство
Трошкови смештаја на службеном путу у
иностранство
Остали трошкови за службено путовање у
иностранство
Укупно Градско веће Града Пожаревца:
ЈКП “КОМУНАЛНЕ СЛУЖБЕ”
Пројекат санације депоније комуналног
отпада “Јеремино поље”
Пројекат санације и рекултивације
депоније “Градске утрине”
Укупно:
ЈП “Љубичево”
Намирење извршног судског решења и
дуга према извршном повериоцу “УНИОН
МЗ” ДОО из Пожаревца
Услуге наплате заузећа јавне површине за
паркирање возила
Израда плана “Процена угрожености
територије града Пожаревца и планови
заштите и спасавања”
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
Мреже-увођење бежичног интернета у
Градској управи

Износ-13
Ребаланс 1

Износ-15
Ребаланс 1

6

7

800.000,00
542.500,00
1.342.500,00

0,00

50.000,00
50.000,00
50.000,00
20.000,00
170.000,00

0,00

39.323.000,00

0,00

627.000,00

0,00

39.950.000,00

0,00

7.358.506,00
7.358.506,00

0,00

2.777.750,00

0,00

1.100.000,00

0,00

1.713.987,00

0,00

120.000,00

0,00

0601

0006

0602

0001

0602

0001

0602

0001

0602

0001

Набавка опреме-скенер

0602

0001

Накнада за одводњавање

53.363.372,00

0,00

0602

0001

Новчане казне и пенали по решењу судова

64.411.947,00

0,00

0602

0001

Порез на пренос апсолутних права

4.200.000,00

0602

0001

Енергетске услуге-трошкови електричне
енергије за “Шећерану”

1.200.000,00

69.000,00

06.10.2016.
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0602

0001

Огласи

500.000,00

0602

0001

100.000,00

0602

0001

0901

0006

0602

0001

0602

0010

0602

0010

0602

0010

0602

0010

1501

0004

0602

0001

0602

0001

0602

0001

Судске таксе
Субвенционисање камате по студентским
кредитима
Накнаде из буџета за децу и породицунакнада породици за прворођено дете
Мерење концентрације алергогеног полена
у Граду Пожаревцу
Енергетске услуге-трошкови електричне
енергије за пумпе (по захтеву Штаба за
ванредне ситуације)
ЈКП”Водовод и канализација”рефундација средстава за утрошено
гориво за време ванредне ситуације (по
захтеву Штаба за ванредне ситуације)
Експропријација земљишта - (по захтеву
Штаба за ванредне ситуације)
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 комада)-240.000,00
-лопате (100 комада)
Прибављање имовине у јавну својинуПутоградња
Фотографска опрема-за службу протокола
Набавка опреме за Центар Министарства
одбране Пожаревац: 3 рачунара и
монитора, мрежни штампач већег обима
штампе и УПС -непрекидно напајање за
центар МО Пожаревац
Израда софтвера за Главну књигу трезора

0602

0001

0602

0001

0602

0001

Опрема за комуникацију
Израда елабората геодетских радова и
пројеката изведеног стања за озакоњење
објеката у власништву Града
Санација, адаптација и ревитализација
фасаде зграде здања Старог Начелства у
Пожаревцу -Сепарат Фаза 1. Централни
брод објекта
Укупно:

500.000,00
2.500.000,00
960.000,00
8.000.000,00

1.983.651,00
500.000,00

582.000,00

0,00

2.000.000,00
50.000,00

150.000,00

380.000,00
400.000,00
300.000,00

32.332.404,00
180.194.111,00

0,00

0602

0001

Средства “Фонда солидарности”

9.820.061,00

0,00

0602

0001

Средства на подрачуну „Стамбени Фонд“

6.908.190,00

0,00

0602

0001

Средства на подрачуну “Поплаве 2014”

0901

0003

Средства на подрачуну “Новчана средства
по члану 236 ЗКП”

0901

0001

Подрачун “Помоћ инвалида у
административним пословима”

0901

0001

Подрачун “Средства за материјалну помоћ
избеглицама”

0602

0001

Подрачун “Месни самодопринос
Пожаревац-Костолац”

2002

П1

Пројекат “Унапређење професионалне
подршке у заједници-важан корак у
инклузији деце”
Укупно:

0,00 2.948.078,00
565.144,00

0,00

2.015,00

0,00

18.795,00

0,00

550.225,00

0,00

0,00

394.654,00

17.864.430,00 3.342.732,00
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0601

0004

0601

0004

0601

0004

0601

0004

0601

0004

0601

0004

0601

0004

0601

0004

0601

0004

0601

0004

Буџетски фонд за заштиту животне
средине:
ЈП ТОПЛИФИКАЦИЈА
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 147,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
ул:Моравска 49-83,Француска,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 ул:Милоша Обилића,Бранка
Радичевића,Илије Бирчанина и Милована
Глишића
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

06.10.2016.

10.737.922,00

0,00

18.990.003,00

0,00

16.169.738,00

0,00

28.920.000,00

0,00

2.591.986,00

0,00

2.110.613,00

0,00

1.622.839,00

0,00

427.182,00

0,00

32.557.080,00

0,00

9.224.546,00

0,00

41.605.320,00

0,00

0601

0004

ТПС 9/52 ул. Сењанина Иве у Пожаревцупримарни прикључак, израда ТПС
и и израда дистрибутивне мреже и
прикључних топловода

0601

0004

ТПС 5/77 ул.Косовска друга фаза – опрема
за ТПС и израда дистрибутивне мреже и
прикључних топловода

18.901.770,00

0,00

0601

0004

ТПС 10/85, ТПС 11/85 и ТПС 14/85 ул.
Алексе Дундића – израда примарног вода
и изградња ТПС

16.315.920,00

0,00

0601

0004

ТПС 14/60 и ТПС 15/60 ул. Бошкова
– израда примарног вода и изградња ТПС.

15.341.537,00

0,00

06.10.2016.
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0601

0004

0601

0004

0601

0004

0601

0004

0601

0004

0601

0004

0601

0004

0601

0004

0601

0003

0601

0003

0601

0003

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
У оквиру ширења топлификационе мреже
- изградња преносне мреже примарних
прикључака и топлопредајне станице ТПС
15/41 16/41 у МЗ “Сопот” - 2
У оквиру ширења топлификационе
мреже - изградња дистрибутивне мреже
и доградња топлопредајне станице ТПС
“Алфа банка” у Његошевој улици
Изградња дистрибутивне мреже и
прикључних топловода на локацији
Моравска бр. 11 ТПС 7/65, наставак
радова из 2015. године, 2. фаза
Изградња ТПС 3/76 на Чачалици, наставак
радова из 2015. године, на реализацији
изградње секундарне топловодне мреже за
ТПС 8/76-1, локација у ул. Цане Бабовић
Укупно ЈП “Топлификација”:
ЈКП КОМУНАЛНЕ СЛУЖБЕ
У оквиру реализације плана управљања
комуналним отпадом на територији Града
Пожаревца набавка контејнера 1,1 м3 (око
300 комада)
У оквиру реализације плана управљања
комуналним отпадом на територији Града
Пожаревца набавка контејнера 5 м3 (око
11 комада)
У оквиру реализације плана управљања
комуналним отпадом на територији Града
Пожаревца набавка камиона аутосмећара
-1 ком
Укупно ЈКП “Комуналне службе”:
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69.134.400,00

0,00

14.094.000,00

0,00

1.701.410,00

0,00

5.822.451,00

0,00

12.000.000,00

0,00

9.000.000,00

0,00

9.200.000,00

0,00

7.000.000,00

0,00

343.468.717,00

0,00

12.130.871,00

0,00

1.221.000,00

0,00

15.000.000,00

0,00

28.351.871,00

0,00

ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА
0001

Израда идејног плана пројекта изворишта
“Кључ” у Пожаревцу са студијом
оправданости

5.568.000,00

0,00

0001

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

5.000.000,00

0,00

1101

0001

Израда студије процене утицаја на
животну средину објеката постројења за
пречишћавање подземне воде до нивоа
квалитета воде за пиће на изворишту
‘’Ловац’’ у Костолцу

1.500.000,00

0,00

1101

0001

Израда елабората о зонама санитарне
заштите изворишта ‘’Ловац’’ у Костолцу

2.000.000,00

0,00

14.068.000,00

0,00

1101

1101

Укупно ЈКП “Водовод и канализација”:
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4.

Градска
општина
Костолац
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0602

0001

0101

0001

0101

0002
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0001

0602

0001

0602

0001

0602

0001

0602

0001

Укупно Програм буџетског фонда за заштиту
животне средине:
Програм саобраћаја- куповина аутомобила за
рад Савета и Саобраћајне инспекције
Програм саобраћаја- увођење видео надзора
1. фаза
Програм заштите, уређења и коришћења
пољопривредног земљишта:
Програм буџетског фонда за подстицаје у
пољопривреди :
Укупно Градска управа Града
Пожаревца:
Фонд за развој:
Управа ГО Костолац - Радови на санацији
фасада
Управа ГО Костолац - Израда пројекта
уређења стадиона и површине испред
стадиона
Укупно:
Програм мера за унапређење
услова живота на територији града
Пожаревца:
Израда пројектне документације за
водоводну мрежу у улицама: Карађорђева,
Миленка Стојковића, Милоша Обилића,
Десанке Максимовић, 8. марта и Војводе
Мишића у Костолцу
Израда пројектне документације главних
пројеката фекалне канализације у улицама
насеља Канал и Колиште
Изградња зграда и објеката –
Топлификација ГОК за 2015.годину
Укупно:
Градска општина Костолац -Орган
управе ГО Костолац
МЗ Кленовник - Новчане казне и пенали
по решењу судова - пресуда “БАЛКАН”
Д.О.О. Ниш
Управа ГО Костолац - Специјализоване
услуге-Издавање техничких услова и
исправка и допуна Главног пројекта
изведеног стања хидрантске мреже за
објекат ГО Костолац из 2012. године
Управа ГО Костолац - Административни
материјал - канцеларијски материјал и
тонери
Управа ГО Костолац - Материјал за
одржавање хигијене

06.10.2016.
385.888.588,00

0,00

1.395.000,00

0,00

3.245.808,00
39.214.283,00

0,00

57.803.697,00

200,00

732.914.423,00 3.342.932,00

515.040,00

0,00

113.797,00

0,00

628.837,00

0,00

1.023.816,00

0,00

1.380.000,00

0,00

2.133.042,00

0,00

4.536.858,00

0,00

2.011.311,00

0,00

535.000,00

0,00

170.000,00

0,00

50.000,00

0,00
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0001

0602

0001

0602

0001

0602

0001

0602

0001

Управа ГО Костолац - Такса за заштиту
права у вези са јавном набавком 10/2016

120.000,00

0,00

0602

0001

Управа ГО Костолац - Израда пројекта
уређења стадиона и површине испред
стадиона

336.203,00

0,00

0602

0001

Управа ГО Костолац - Опрема за јавну
безбедност - хидрантска мрежа по налогу
инспекције

1.800.000,00

0,00

0602

0001

Управа ГО Костолац - Административна
опрема - лежаљке за градску плажу

994.000,00

0,00

06.10.2016.
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Управа ГО Костолац - Административна
опрема - таблет рачунари за седнице Већа
Управа ГО Костолац - Административна
опрема - фотокопир апарат
Управа ГО Костолац - Административна
опрема - 3 десктоп рачунара
Управа ГО Костолац - Административна
опрема - 3 штампача
Управа ГО Костолац - Административна
опрема - 3 клима уређаја
Управа ГО Костолац - Капитално
одржавање зграда и објеката - мобилијар
за дечја игралишта
Управа ГО Костолац - Капитално
одржавање зграда и објеката - канте и
парковске клупе
ЦЗК - Административна опрема - столице
за летњу сцену
ЦЗК - Опрема за културу - Микрофони и
сл.
ЦЗК - Опрема за културу - Сценска
расвета
ЦЗК - Опрема за културу - Пројектор
МЗ Острово - Административна опрема
- 1 рачунар и 1 штампач
МЗ Острово - Административна опрема
- 50 столица
МЗ Острово - Административна опрема
- бојлер
МЗ С.Костолац -Административна опрема
- 1 рачунар и 1 штампач
Укупно:
Буџетски фонд за заштиту животне
средине:
Пројектовање и изградња друге фазе
фекалне канализације насеља Колиште и
Дидино село
Завршетак топлификације у ГО Костолац
- 6 фаза насеље Петка
Израда фекалне канализације у
Првомајској улици у Костолцу
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400.000,00

0,00

118.000,00

0,00

117.000,00

0,00

33.000,00

0,00

105.000,00

0,00

1.755.400,00

0,00

2.370.000,00

0,00

100.000,00

0,00

95.000,00

0,00

106.000,00

0,00

112.500,00

0,00

56.000,00

0,00

50.000,00

0,00

10.000,00

0,00

62.200,00

0,00

11.506.614,00

0,00

3.938.590,00

0,00

59.383.540,00

0,00

4.075.348,00

0,00

Укупно:

67.397.478,00

0,00

Укупно Градска општина Костолац:

84.069.787,00

0,00

40.000,00

0,00

Буџетски фонд за заштиту животне
средине:

5.

ЈП “Дирекција
за изградњу
града
Пожаревца”

1101

0001

МЗ Парк - Шеста улица пројекат
канализације

1101

0001

МЗ “Лучица” - израда пројектне
документације потисног цевовода КључЛучица

592.200,00

0,00

1101

0001

Израда главног пројекта реконструкције
фекалне црпне станице 3 у ул. Стишкој у
Пожаревцу

3.000.000,00

0,00

0001

Реконструкција водоводне мреже
– замена азбесно цементних цеви у улици
Слободарској од ул. Цане Бабовић до ул.
Ђуре Даничића

4.436.252,00

0,00

0601
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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 азбест цементних цеви у улици
Шумадијској са реконструкцијом
прикључака
Реконструкција водоводне мреже, замена
азбест цементних цеви у улици Јована
Шербановића са реконструкцијом
прикључака
Реконструкција водоводне мреже,
замена азбест цементних цеви у улици
Призренској са реконструкцијом
прикључака
Индустријска зона - изградња фекалне
канализације 1. фаза
Индустријска зона - изградња кишне
канализације 1. фаза
Изградња секундарне мреже фекалне
канализације у насељу Лучица
Изградња секундарне мреже фекалне
канализације за комплетно насеље
Љубичево.
Изградња секундарне мреже фекалне
канализације поред ресторана ‘’Гем’’ у 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
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.
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.
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0002
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Изградња кишне канализације у
Карађорђевој улици

0601

0002

0601

0002

06.10.2016.

161.965,00

0,00

2.432.037,00

0,00

15.093.256,00

0,00

9.481.781,00

0,00

5.183.861,00

0,00

9.693.623,00

0,00

10.669.437,00

0,00

63.771.192,00

0,00

19.258.216,00

0,00

4.000.000,00

0,00

32.465.082,00

0,00

34.304.203,00

0,00

7.530.502,00

0,00

7.700.118,00

0,00

753.123,00

0,00

Изградња секундарне фекалне
канализације у насељу Забела.

9.562.465,00

0,00

Изградња кишне канализације у улицама:
Краљевића Марка и Невесињској улици.

4.375.316,00

0,00

06.10.2016.
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Наставак изградњесекундарне фекалне
канализације у улицама које се уливају у
фекални колектор у Дунавској ул. Са леве
и десне стране (9 улица); наставак радова
из 2015. године
Наставак изградње секундарне фекалне
канализације у насељу Љубичево од мале
бензинске пумпе код “Доминг-а”; наставак
радова из 2015. године
Израда фекалне канализације у ул. Шестој
(Тенковски пут”), поред Чачалице
Израда фекалне канализације у улицама
Пастеровој, Лазе Костића и Ораховог
хлада
Израда фекалне канализације у ул. Јована
Шербановића од ул. Његошеве до ул.
Моше Пијаде
Изградња прикључног вода за потребе
изградње ЦС 8
Укупно Буџетски фонд за заштиту
животне средине:
Програм мера за унапређење
услова живота на територији града
Пожаревца:
Израда студије процене утицаја на
животну средину на изградњи резервоара
пијаће воде на Тулби капацитета 2x2000m³
воде у Пожаревцу
Пројектна документација за резервоар
Тулба 2x2000m³ воде у Пожаревцу.
Израда ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ
МЗ “Кличевац” - израда пројекта фекалне
канализације за насеље Кличевац.
МЗ “Пољана” - израда пројекта
инвестиционог одржавања -асфалтирање
улице у МЗ “Пољана”
МЗ “Бурјан” -израда пројекта
инвестиционог одржавања -асфалтирања
улице Брежанске
МЗ “Горња Мала” -израда пројекта
фекалне канализације за ул. Хумску
МЗ “Горња Мала” -израда пројекта
фекалне канализације за ул. Призренску
МЗ “Чачалица” - израда пројекта фекалне
канализације од ул. Ускочке до ул. Филипа
Вишњића
Израда пројекта геодетског обележавања
за препарцелацију изворишта “Кључ”
Израда пројеката препарцелације за
извориште “Кључ” према усвојеним ПДР
“Кључ” површине 60 ha.
Пројектна документација за
реконструкцију постројења реверсне
осмозе на водоизворишту “Меминац” у
Пожаревцу
МЗ “Бубушинац” - изградња недостајуће
водоводне мреже на граници насеља
Бубушинац и Маљуревац
МЗ “Горња Мала” -израда фекалне
канализације за ул. Призренску
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14.207.878,00

0,00

13.720.754,00

0,00

12.737.778,00

0,00

10.419.060,00

0,00

3.500.000,00

0,00

250.169,00

0,00

299.340.268,00

0,00

2.500.000,00

0,00

12.500.000,00

0,00

20.000.000,00

0,00

259.280,00

0,00

21.000,00

0,00

13.664,00

0,00

28.200,00

0,00

31.000,00

0,00

18.346,00

0,00

400.000,00

0,00

460.000,00

0,00

2.819.200,00

0,00

1.800.000,00

0,00

2.664.000,00

0,00
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0601

0002

0701

0002

МЗ “Чачалица” - израда фекалне
канализације од ул. Ускочке до ул. Филипа
Вишњића
Индустријска зона - улица Нова 1

0701

0002

Индустријска зона - улица Нова 2

0701

0002

0701

0002

0701

0002

0701

0002

0701

0002

0701

0002

0701

0002

0701

0002

0701

0002

0701

0002

0701

0002

0701

0002

0701

0002

0701

0002

0701

0002

0701

0002

0701

0002

0701

0002

0701

0002

0701

0002

0701

0002

0701

0002

0701

0002

0701

0002

Индустријска зона - улица Нова 3
Индустријска зона - улица Илије
Гојковића
Инвестиционо одржавање тротоара у ул.
Партизанској од ул.В.Пелагића до ул. Лоле
Рибара (наставак радова из 2014. године)
Братства Јединства - инвестиционо
одржавање улице асфалтом од Таковске до
прве капије болнице
Чеде Васовића - инвестиционо одржавање
асфалтом од Триангла до Трга Р.Вујовића
МЗ “Кличевац” - инвестиционо
одржавање -асфалтирање улице Миленка
Стојковића у МЗ “Кличевац”
МЗ “Речица” - инвестиционо одржавање
-асфалтирање улице у МЗ “Речица”
МЗ “Касидол” - инвестиционо одржавањасфалтирање дела пута за гробље , ул.
Николе Тесле у МЗ “Касидол”
МЗ “Трњане” - инвестиционо одржавање
-асфалтирање улице у МЗ “Трњане”
МЗ “Пругово” - инвестиционо одржавање
-асфалтирање улице у МЗ “Пругово”
МЗ “Пољана” - инвестиционо одржавање
-асфалтирање улице у МЗ “Пољана”
МЗ “Живица” - инвестиционо одржавање
-асфалтирање улице у МЗ “Живица”
МЗ “Дрмно” - инвестиционо одржавање
-асфалтирање улице у МЗ “Дрмно”
МЗ “Брадарац” - инвестиционо одржавање
-асфалтирање улице у МЗ “Брадарац”
МЗ “Берање” - инвестиционо одржавање
-асфалтирање улице у МЗ “Берање”
МЗ “Батовац” - инвестиционо одржавање
-асфалтирањe улице у МЗ “Батовац”
МЗ “Бурјан” - инвестиционо одржавање
-асфалтирање улице Брежанске
МЗ “Горња Мала” -израда инвестиционог
одржавања - асфалтирања улице Анафаса
Соломона-Жике
МЗ “Радна Мала” - инвестиционо
одржавање- асфалтирање улице Алексе
Шантића
Санација дела улице Павла Јуришића
Штурма.
Инвестиционо одржавање - пресвлачење
асфалтом улица : Таковске, Немањине
први део и Дунавске и тротоара у
Дунавској до Партизанске улице
Асфалтирање ул.Кнез Милошев венац са
израдом тротоара са обе стране улице
Косте Абрашевића - инвестиционо
пресвлачење асфалтом улице
Изградња кружног тока на раскрсници
улица Чеде Васовића, Косте Абрашевић и
Индустријске

06.10.2016.
1.290.740,00

0,00

17.460.172,00

0,00

9.467.650,00

0,00

6.765.540,00

0,00

20.322.250,00

0,00

450.000,00

0,00

14.963,00

0,00

81.533,00

0,00

134.075,00

0,00

731.330,00

0,00

373.850,00

0,00

390.699,00

0,00

415.280,00

0,00

365.190,00

0,00

398.015,00

0,00

338.012,00

0,00

647.967,00

0,00

386.891,00

0,00

329.150,00

0,00

1.682.643,00

0,00

830.408,00

0,00

755.772,00

0,00

3.239.918,00

0,00

1.342.611,00

0,00

32.000.000,00

0,00

9.300.165,00

0,00

163.630,00

0,00

06.10.2016.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
0701

0002

0701

0002

0701

0002

0701

0002

0601

0009

Уређење улице Даворјанке Пауновић у
Пожаревцу
Укупно: Програм мера за унапређење
услова живота на територији Града
Пожаревца:
Програм унапређења безбедности
саобраћаја на путевим на територији
Града Пожаревца
Немање Томића - изградња пешачке
и бициклистичке стазе од улице Вука
Караџића до ул.Братства јединства
Семафор на раскрсници НемањинаРатарска-Моравска
Моше Пијаде - уградња гумених панела на
путном прелазу преко железничке пруге
Укупно: Програм унапређења
безбедности саобраћаја на путевимa на
територији Града Пожаревца
Програм пошумљавања
Програм пошумљавања на терену Г.О.
Костолац
Укупно: Програм пошумљавања
Пренета неутрошена средства ЈП
Дирекције из буџета:
Израда анализе здравственог стања
стабала на локацији “Градски парк”
и “Сунчани парк” са пројектом
реконструкције
Измена и допуна ПДР локалног пута
Пожаревац-Костолац
Усаглашавање постојеће пројектне
документације са новим законима и
прописима за Историјски архив Града
Пожаревца
Израда ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ
Геодетске подлоге за урбанистичке
планове и подлоге
Геодетске подлоге за инвестиције из
програма
Главни пројекат побољшања регионалног
пута Бошњак - Дубравица, деоница;
Пожаревац - раскрсница Забела
Градски и Сунчани парк - идејни пројекат
заливног система
Стамбени блок у ул.Кнез Милошев венац
-пројекат реконструкције зеленила
Стамбени блок ‘’Ламела’’ - пројекат
уређења дворишта и партерног зеленила

1101

0001

1101

0001

1101

0001

1101

0001

1101

0001

1101

0001

1101

0001

1101

0001

1101

0001

1101

0001

1101

0001

МЗ ‘’Васа Пелагић’’ - пројекат
реконструкције зелене површине

1101

0001

Израда урбанистичког пројекта и пројекта
препарцелација за вртић у Костолцу

0001

Пројекат геодетског елабората о
раздвајању објеката, и пројекат
легализације објекта МЗ Дубравица са
амбулантом

1101
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3.855.894,00
157.049.038,00

0,00

1.652.671,00

0,00

7.000.000,00

0,00

4.300.000,00

0,00

12.952.671,00

0,00

2.381.305,00

0,00

2.381.305,00

0,00

1.386.460,00

0,00

700.000,00

0,00

350.000,00

0,00

10.800.000,00

0,00

2.734.760,00

0,00

2.863.400,00

0,00

576.000,00

0,00

400.000,00

0,00

400.000,00

0,00

500.000,00

0,00

200.000,00

0,00

72.000,00

0,00

187.000,00

0,00
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1101

0001

1101

0001

1101

0001

1101

0001

1101

0001

1101

0001

1101

0001

1101

0001

1101

0001

1101

0001

1101

0001

1101

0001

1101

0001

1101

0001

1101

0001

1101

0001

1101

0001

1101

0001

1101

0001

1101

0001

Пројекат реконструкције подтрибинског
простора и ложе трибина на Градском
хиподрому
Ђуре Ђаковића - Израда пројекта путне
расвете
Насеље Канал у Костолцу у улици Кнеза
Милоша -пројекат потпорног зида
Карађорђева у Костолцу – од надвожњака
до излаза из Костолца- пројекат
инвестиционог одржавања асфалтом
тротоара у улици
Николе Граонића у Костолцу -пројекат
инвестиционог одржавања - проширење
коловоза
Боже Димитријевића у Костолцу од ул.
Првомајске до ул. Ђуре Јакшића - лева
страна - пројекат поплочавања тротоара
Боже Димитријевића у Костолцу од
семафора до спортске хале са стране
Техничке школе десна страна -пројекат
поплочавања тротоара
Радоје Домановић-пројекат инвестиционог
одржавања асфалтом
Железничка-пројекат инвестиционог
одржавања асфалтом
Радних бригада - пројекат инвестиционог
одржавања асфалтом
Тршћанска – трећи део -пројекат
инвестиционог одржавања асфалтом
Немање Томић са израдом тротоара са
обе стране - пројекат инвестиционог
одржавања асфалтом
Косанчићева – пројекат инвестиционог
одржавања асфалтом - други део са
израдом тротоара са обе стране
Невесињска- пројекат инвестиционог
одржавања асфалтом
Сокобањска - пројекат инвестиционог
одржавања асфалтом
Чеде Васовића - пројекат инвестиционог
одржавања-поплочавање тротоара - лева
страна
Пројекат кружног тока на раскрсници
улица Моше Пијаде и Јована
Шербановића са тротоарима и пројекат
инвестиционог одржавања асфалтом
улице Јована Шербановића са тротоарима
Шумадијска са израдом тротоара са обе
стране улице -пројекат инвестиционог
одржавања асфалтом
Улице: Народна, Н. Богдановића Пљуце,
Стојана Новаковића и Узун Миркова од
броја 62- пројекти фекалне канализације
Жупска - пројекат фекалне канализације

1101

0001

Витешка-пројекат фекалне канализације

1101

0001

1101
1101

06.10.2016.
1.000.000,00

0,00

200.000,00

0,00

200.000,00

0,00

325.000,00

0,00

85.000,00

0,00

55.000,00

0,00

80.000,00

0,00

40.000,00

0,00

115.000,00

0,00

30.000,00

0,00

90.000,00

0,00

220.000,00

0,00

190.000,00

0,00

190.000,00

0,00

126.000,00

0,00

150.000,00

0,00

50.000,00

0,00

60.000,00

0,00

350.000,00

0,00

120.000,00

0,00

80.000,00

0,00

Железничка-пројекат водоводне мреже

100.000,00

0,00

0001

Железничка – преко пруге ка Баје
Секулића-пројекат фекалне канализације

120.000,00

0,00

0001

Синђелићева од Лоле Рибара до
Немањине- пројекат водоводне мреже

100.000,00

0,00

06.10.2016.
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Радована Драговића- пројекат фекалне
канализације
Јована Шербановића од Његошеве
до Моше Пијаде - пројекат фекалне
канализације
Лучица – пројекат секундарне фекалне
канализације друга фаза
“Јужни слив” (Бусије) -пројекат кишне
канализације
“Северни колектор” за потез од Милоша
Обилића до Брежанског канала - пројекат
кишног колектора
Еколошки дом -израда пројекта заштите
од пожара
Пројекат обједињавања постојећих
пројеката за израду Пројекта легализације
водоводне мреже у БуБушинцу и
Маљуревцу
Пројекат уређења простора у улици
Даворјанке Пауновић/I фаза/
Ђуре Ђаковића - пројекат фекалне
канализације од “Топлице” до улива у
Железничку
Црпна станица код истражног затвора
- пројекат
Касидол - пројекат водоводне мреже
Пројекат секундарне водоводне мреже за
улицу између Бубушинца и Маљуревца
Дубравица - пројекат реконструкције Дома
културе
Индустријска зона - измена и допуна
Главног пројекта изградње путне мреже I
и II фаза
ISO систем менаџмента квалитетом

Број 12 - Страна 105

1101

0001

200.000,00

0,00

1101

0001

100.000,00

0,00

1101

0001

1.000.000,00

0,00

1101

0001

1.200.000,00

0,00

1101

0001

1.500.000,00

0,00

1101

0001

360.000,00

0,00

1101

0001

120.000,00

0,00

1101

0001

0,00

0,00

1101

0001

25.620,00

0,00

1101

0001

58.800,00

0,00

1101

0001

700.000,00

0,00

1101

0001

17.940,00

0,00

1101

0001

158.700,00

0,00

1101

0001

168.000,00

0,00

1101

0001

1101

0001

1101

0002

1101

0002

1101

0002

1101

0002

Израда ПДР Пристаништа у Костолцу
Уређење простора и монтажа мобилијара
у Југ Богдановој улици бр 2 угао Југ
Богданова Немањина
Набавка уређаја за електронско
обезбеђење зграде
Набавка и уградња дотрајалих мобилијара
и делова мобилијара на локацијама: иза
зграде ‘’Тријангл’’, у улици Зеленгорској
код броја 33 и у улици Чеде Васовића код
броја 43
Лиценце за софтвере

1101

0002

Фотографски апарат

1101

0002

Дигитрони

1101

0002

Рачунари

1101

0002

110.000,00

0,00

0601

0001

310.000,00

0,00

0601

0001

7.000.000,00

0,00

0601

0001

4.433.885,00

0,00

0601

0001

Штампачи
Проширење водоводне мреже са израдом
нових чесми на старом гробљу у
Пожаревцу
Реконструкција Водоизворишта у
Летњиковцу
Захватање сирове воде са језера у
небрањеном делу Велике Мораве ради
њеног наливања у инфилтрационе базене
Радови на бушењу и опремању два бунара
VB-11 и VB 8a на водозахвату Морава

2.638.543,00

0,00

474.000,00

0,00

1.200.000,00

0,00

180.066,00

0,00

100.000,00

0,00

236.108,00

0,00

796.779,00

0,00

25.000,00

0,00

40.000,00

0,00

180.000,00

0,00
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Индустријска зона- изградња водоводне
мреже
Извођење радова на захватању сирове воде
из реке Велике Мораве ради наливања
језерске касете бр. 1-1 (по захтеву Штаба
за ванредне ситуације)
Опремање изворишта “Морава” са додатна
два бунара
Извођење радова на повезивању три
експлоатациона бунара (ЕБ-12, ЕБ-13,
ЕБ-14) са водоизворишта “Кључ” ради
њиховог испирања, на потезу изворишта
“Кључ” - река Велика Морава (по захтеву
Штаба за ванредне ситуације)
Поправка оштећења регионалног пута
Пожаревац-Осипаоница (по захтеву
Штаба за ванредне ситуације)
Војске Југославије - завршетак фекалне
канализације
Уређење мулице Даворјанке Пауновић у
Пожаревцу
Реконструкција трафо станице ТС
водоизвориште “Маљуревац”
Енергетска ефикасност-измештање
блокова јавне расвете ван трафо станица
(I фаза)
МЗ ‘’Речица’’ – инвестиционо одржавање
– асфалтирање игралишта у школском
дворишту
МЗ “Маљуревац” - инвестиционо
одржавање - асфалтирање улице - враћање
у пређашње стање
МЗ “Баре” - инвестиционо одржавањеасфалтирање улице-враћање у пређашње
стање
МЗ ‘’Кленовник’’ инвестиционо
одржавање улице Боже Димитријевића
Паркинг код ‘’Центра за културу’’инвестиционо одржавање – пресвлачење
асфалтом
Инвестиционо одржавање асфалтом
– пресвлачење пута Костолац - Острово
МЗ ‘’Бубушинац’’ инвестиционо
одржавање асфалтом улице
МЗ ‘’Набрђе’’ инвестиционо одржавање
асфалтом улице
МЗ ‘’Драговац’’ инвестиционо одржавање
асфалтом улице
МЗ ‘’Братинац’’ инвестиционо одржавање
асфалтом улице
МЗ ‘’Дубравица’’ инвестиционо
одржавање асфалтом улице Николе Тесле

0601

0001

0601

0001

0601

0001

0601

0001

0601

0001

0601

0002

0601

0010

0601

0010

0601

0010

0701

0002

0701

0002

0701

0002

0701

0002

0701

0002

0701

0002

0701

0002

0701

0002

0701

0002

0701

0002

0701

0002

0701

0002

Улица из Шесте Личке код броја 41ивестиционо одржавање асфалтом

0701

0002

0701
0701

06.10.2016.
824.835,00

0,00

151.848,00

0,00

488.999,00

0,00

448.543,00

0,00

500.000,00

0,00

1.150.000,00

0,00

1.502.588,00

0,00

2.009.727,00

0,00

1.986.000,00

0,00

223.423,00

0,00

1.705.635,00

0,00

5.274.827,00

0,00

246.648,00

0,00

2.740.272,00

0,00

5.909.985,00

0,00

327.102,00

0,00

315.754,00

0,00

318.982,00

0,00

270.232,00

0,00

387.700,00

0,00

509.833,00

0,00

Веселина Маслеше-ивестиционо
одржавање асфалтом

1.311.450,00

0,00

0002

Подгоричка-ивестиционо одржавање
асфалтом

1.907.219,00

0,00

0002

Војислава Илића - ивестиционо
одржавање асфалтом

1.867.006,00

0,00

06.10.2016.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
0701

0002

0701

0002

0701

0002

0701

0002

0701

0002

0701

0002

0701

0002

0901

П1

0901

П1

0901

П1

0901

П1

0901

П1

1201

0001

1201

0001

1201

0001

1201

0001

1201

0001

1201

0001

0602

0001

0602

0002

0602

0002

0602

0002

0601

0001

0601

0001

0601

0001

1101

0002

Жагубичка- крак - (од Вукице Станковић
до Иве Маринковића) инвестиционо
одржавање - асфалтирање улице
Жагубичка - инвестиционо одржавањеасфалтирање улице
Набавка понтона и припадајуће опреме са
уређењем приступа и јавних површина,
а у циљу оспособљавања путничког
пристаништа у Костолцу и туристичког
развоја локалног подручја
Максим Горки - МЗ “Сопот” инвестиционо одржавање асфалтом
Кадињача - МЗ “Сопот” - инвестиционо
одржавање асфалтом
Словенска - МЗ “Сопот” - инвестиционо
одржавање асфалтом
Новосадска - МЗ “Чачалица” инвестиционо одржавање асфалтом
Изградња монтажних кућа у Костолцу за
избегличко насеље - фекална канализација
Изградња монтажних кућа у Костолцу за
избегличко насеље - водоводна мрежа
Изградња монтажних кућа у Костолцу за
избегличко насеље - електроинсталације
Изградња монтажних кућа у Костолцу за
избегличко насеље - ПТТ
мрежа
Изградња монтажних кућа у Костолцу за
избегличко насеље - енергетски пасош
Извођење лимарских радова на крову
зграде “Старо начелство”
Маљуревац - реконструкција крова на
Дому културе
Еколошки дом - санација терасе
Еколошки дом - санација кровног
покривача
Еколошки дом -трошкови ХТЗ и ПП
заштите
Извођење радова на електро
инсталацијама на здању “Старо
начелство” прва фаза
Чишћење профила старог корита реке
Млаве
МЗ “Трњане” -инвестиционо одржавање
објекта
Кличевац - инвестиционо одржавање
објекта са просторијама МЗ
MЗ Лучица-адаптација простора у Дому
културе
Елементи за монтажу амерон цеви на
водоизворишту “Кључ”
Водоводни лук q 400 за прикључење
цевовода код језерске касете број 4 на
водоизворишту “Кључ”
Стамбени контејнер-монтажни метални
објекат за водоизвориште “Кључ”
Новчане казне и пенали по решењу судова

1101

0002

Медијске услуге радија и телевизије

1101

0002

1101

0002
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260.515,00

0,00

605.057,00

0,00

23.000.000,00

0,00

1.188.912,00

0,00

1.668.480,00

0,00

3.977.868,00

0,00

1.653.060,00

0,00

480.000,00

0,00

1.548.000,00

0,00

1.800.000,00

0,00

360.000,00

0,00

120.000,00

0,00

1.842.233,00

0,00

832.931,00

0,00

1.120.515,00

0,00

5.250.000,00

0,00

380.000,00

0,00

17.995.940,00

0,00

27.000.000,00

0,00

290.220,00

0,00

20.280,00

0,00

120.000,00

0,00

589.580,00

0,00

98.400,00

0,00

309.305,00

0,00

85.536.811,00

0,00

100.000,00

0,00

Бензин

300.000,00

0,00

Одржавање пружних прелаза

162.350,00

0,00
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Центар за
културу
Пожаревац
6.
Фондација
Миленин
дом Галерија
Милене
Павловић
Барили

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
1101

0002

1101

0002

1101

0002

Пожаревац - градска чесма на Старом
корзоу
Костолац - јавна чесма “Вељко
Дугошевић”
Костолац - градска фонтана у парку

1101

0002

Пословни простор-зидарски радови

1101

0002

1101

0002

0601

0002

0601

0001

0701
0701

06.10.2016.
70.000,00

0,00

120.000,00

0,00

150.000,00

0,00

48.120,00

0,00

Градске таксе

100.000,00

0,00

200.000,00

0,00

71.576,00

0,00

1.521.930,00

0,00

0002

Републичке таксе
Лучица - право службености пролаза
за изградњу примарног вода фекалне
канализације за насеља Лучица, Пругово
и Пољана
Ангажовање стручних сарадника за
праћење мониторинга изворишта “Кључ”
за време ванредне ситуације (за период
01.02.-30.04.2016. године)
Доситејева у Костолцу - асфалтирање

806.640,00

0,00

0002

МЗ Батовац - асфалтирање улица

2.941.020,00

0,00

0701

0002

МЗ Бубушинац - асфалтирање улица

3.685.140,00

0,00

0701

0002

МЗ Живица - асфалтирање улица

5.188.918,00

0,00

0701

0002

МЗ Пољана - асфалтирање улица

3.040.620,00

0,00

0701

0002

МЗ Берање - асфалтирање улица

1.820.148,00

0,00

0701

0002

2.984.070,00

0,00

1101

0001

80.000,00

0,00

1101

0001

200.000,00

0,00

1101

0001

90.000,00

0,00

1101

0001

МЗ Ћириковац - асфалтирање улица
Поречка од Гема до улива у КМВенац пројекат фекалне канализације
Моше Пијаде од Шесте Личке до пруге
- Усаглашавање и иновирање пројекта
фекалне канализације у улици
Љубичево - пројекат црпне станице код
Доминга
Краљевића Марка - пројекат улице

150.000,00

0,00

1101

0001

Хајдук Вељкова - пројекат улице

450.000,00

0,00

1101

0001

Улица Шеста - пројекат улице

550.000,00

0,00

1101

0001

600.000,00

0,00

1101

0001

1.150.000,00

0,00

1101

0001

Улица Југовићева - пројекат улице
Карађорђева улица и кружни ток у
Костолцу - пројекат улице
Кнеза Лазара у Костолцу - пројекат улице
УКУПНО: Пренета неутрошена
средства ЈП Дирекцијa за изградњу из
буџета
УКУПНО: Пренета неутрошена
средства ЈП Дирекција за изградњу
Установе културе:
Набавка и уградња столица у великој сали
Центра за културу
Распоред неутрошених сопствених
средстава из претходне године по одлуци
Управног одбора
Распоред неутрошених средстава од
донација из ранијих година по одлуци
Управног одбора - Пројекат Глумачке
свечаности “Дани Миливоја

400.000,00

0,00

285.986.308,00

0,00

757.709.590,00

0,00

8.844.960,00

0,00

138.500,00

0,00

0,00

56.084,00

527.104,00

0,00

1201

0001

1201

0001

1201

П1

1201

0001

Распоред неутрошених сопствених
средстава из претходне године по одлуци
Управног одбора

06.10.2016.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
1201

0001

1201

0001

1201

0001

1201

0001

1201

0001

53.583,00

0,00

456.278,00

0,00

50.300,00

0,00

36.500,00

0,00

103.152,00

0,00

1201

0001

300.000,00

0,00

1201

0001

120.786,00

0,00

1201

0001

30.000,00

0,00

1201

0001

92,00

0,00

1201

0001

254.514,00

0,00

1201

0001

394,00

0,00

1201

0001

337.900,00

0,00

1201

0001

1.100,00

0,00

1201

0001

373,00

0,00

11.255.536,00

56.084,00

0001

Распоред неутрошених сопствених
средстава из претходне године по одлуци
Управног одбора - Промена столарије у
објектима “Невен” и “Лептирић”

6.632.274,00

0,00

2001

0001

Распоред неутрошених сопствених
средстава из претходне године по
одлуци Управног одбора - Набавка
професионалних машина за прање веша
и судова у објектима “Невен” и “Мајски
цвет”

4.000.000,00

0,00

2001

0001

Распоред неутрошених јавних средстава
из претходне године по одлуци Управног
одбора

2.973.423,00

0,00

2001

0001

Распоред неутрошених сопствених
средстава из претходне године по одлуци
Управног одбора

12.946.443,00

0,00

2001

0001

4.003.443,00

0,00

2001

0001

968.630,00

0,00

Историјски
архив

Народни музеј

Културноспортски
центар

Народна
библиотека

Градски женски
хор Барили

Распоред неутрошених сопствених
средстава из претходне године по одлуци
Управног одбора
Распоред неутрошених јавних средстава
из претходне године по одлуци Управног
одбора - средства од уплата других
општина Браничевског округа
Текуће поправке и одржавање зграда и
објеката -обавезно мерење и испитивање
отпора уземљења електричних и
громобранских инсталација
Остале специјализоване услуге -обавезно
мерење и испитивање микроклиме и
осветљености у објекту архивског депоа
Распоред неутрошених јавних средстава
из претходне године по одлуци Управног
одбора
Остале опште услуге-Виртуелни стари
Пожаревац-3Д мапа старог Пожаревца
Опрема за културу
Текуће поправке и одржавање опреме
Распоред неутрошених јавних средстава
из претходне године по одлуци Управног
одбора
Распоред неутрошених сопствених
средстава из претходне године по одлуци
Управног одбора
Распоред неутрошених сопствених
средстава из претходне године по одлуци
Управног одбора
Остале опште услуге (ангажовање лица
по уговору на привремено - повременим
пословима за 5 месеци)
Распоред неутрошених јавних средстава
из претходне године по одлуци Управног
одбора
Распоред неутрошених сопствених
средстава из претходне године по одлуци
Управног одбора
Укупно Установе културе:

2001

7.

Предшколска
установа
“Љубица
Вребалов”
Пожаревац
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кречење и санирање влажних зидова у
објектима “Пчелица” и “Бамби”
Рушење и израда новог тротоара око
објекта “Невен” по налогу инспекције

Страна 110 - Број 12

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
2001

ОШ „Краљ
Александар I“
Пожаревац

ОШ “Доситеј
Обрадовић”
Пожаревац

ОШ “Свети
Сава”
Пожаревац

8.

ОШ „Вук
Караџић“
Пожаревац

ОШ “Десанка
Максимовић”
Пожаревац

ОШ “Милош
Савић” Лучица

0001

Санација плафона и зидова у кухињском
делу објекта Мајски цвет (због
прокишњавања)
Укупно Предшколска установа
“Љубица Вребалов” Пожаревац:
Основне школе:

06.10.2016.
386.398,00

0,00

31.910.611,00

0,00

40.000,00

0,00

10.000,00

0,00

150.000,00

0,00

Израда нове громобранске инсталације
Реконстукција система електричне мреже
унутар школских просторија
Текуће поправке и одржавање зграде
Материјал за одржавање хигијене и
угоститељство (домаћин такмичења)
Трошкови осигурања

1.600.000,00

0,00

1.758.420,00

0,00

348.520,00

0,00

120.000,00

0,00

20.000,00

0,00

Реконструкција мерног разводног орамара
Израда пројекта водоводне и
канализационе мреже
Санација напукле водоводне цеви

2.362.930,00

0,00

120.000,00

0,00

51.897,00

0,00

Текуће поправке и одржавање зграде
Материјал за одржавање хигијене и
угоститељство
Санација крова и громобранске
инсталације на централној школској
згради и издвојеном одељењу у
Ћириковцу
Санација дела фасаде у издвојеном
одељењу у Ћириковцу и постављање
заштитне мреже
Набавка контејнера за одлагање смећа у
школи у Ћириковцу
Набавка материјала за кречење издвојених
одељења у Брежану, Живици и Драговцу
по налогу инспекције
Реконструкција електроинсталација у
најстаријем делу централне школе
Реконструкција електроинсталација
другог спрата (дограђени део школе)
Кречење плафона хола школе

150.000,00

0,00

50.000,00

0,00

4.348.408,00

0,00

139.000,00

0,00

45.600,00

0,00

47.800,00

0,00

3.484.608,00

0,00

789.444,00

0,00

411.075,00

0,00

40.763,00

0,00

159.290,00

0,00

46.608,00

0,00

1.289.735,00

0,00

2002

0001

Трошкови путовања ученика
Медицинске услуге-санитарни и
специјалистички прегледи
Текуће поправке и одржавање зграде

2002

0001

2002

0001

2002

0001

2002

0001

2002

0001

2002

0001

2002

0001

2002

0001

2002

0001

2002

0001

2002

0001

2002

0001

2002

0001

2002

0001

2002

0001

2002

0001

2002

0001

2002

0001

2002

0001

2002

0001

2002

0001

2002

0001

Санација главне канализационе цеви

2002

0001

Санација пода фискултурне сале

2002

0001

Трошкови вршења надзора

2002

0001

Орезивање дрвећа у школском дворишту128 стабала

2002

0001

Текуће поправке и одржавање зграда и
објеката

2002

0001

2002

0001

Санација крова и плафона услед
прокишњавања (из 2015. године) (Дуг по
фактурама Санграп-а)
Трошкови штампања поводом јубилеја
школе

24.000,00
150.000,00

0,00

50.000,00

0,00

Замена столарије

279.000,00

0,00

Замена школског намештаја у учионицама

248.640,00

0,00

06.10.2016.

ОШ “Божидар
Димитријевић
Козица”
Брадарац

ОШ “Јован
Цвијић”
Костолац

Пожаревачка
гимназија
Пожаревац

Економскотрговинска
школа
Пожаревац

9.
Медицинска
школа
Пожаревац

Музичка
школа “Стеван
Мокрањац”
Пожаревац

Пољопривредна
школа са домом
ученика “Соња
Маринковић”
Пожаревац

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
2002

0001

2002

0001

2002

0001

2002

0001

2002

0001

2002

0001

2002

0001

Остале специјализоване услуге
(сервисирање пречистача за воду)
Текуће поправке и одржавање објеката
Текуће поправке и одржавање опреме
Репарација спољних зидова у ОШ
“Божидар Димитријевић Козица”
Брадарцу
Санација школе у Барама
Текуће поправке и одржавање објеката
Замена 112 прозора у ОШ “Јован Цвијић”
у Костолцу
Укупно основне школе:
Средње школе:
Текуће поправке и одржавање зграда и
објеката (електроинсталација-против
панична инсталација)
Трошкови путовања ученика
Текуће поправке и одржавање зграда и
објеката
Замена столаријe у Пожаревачкој
гимназији
Опрема за јавну безбедност-видео надзор
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64.660,00

0,00

100.000,00

0,00

35.000,00

0,00

5.837.357,00

0,00

3.026.513,00

0,00

140.000,00

0,00

3.458.059,00

0,00

30.997.327,00

0,00

90.000,00

0,00

50.000,00

0,00

80.000,00

0,00

8.651.945,00

0,00

383.537,00

0,00

50.000,00

0,00

10.000,00

0,00

50.000,00

0,00

300.000,00

0,00

107.040,00

0,00

118.384,00

0,00

7.372.146,00

0,00

406.150,00

0,00

350.000,00

0,00

200.000,00

0,00

50.000,00

0,00

2003

0001

2003

0001

2003

0001

2003

0001

2003

0001

2003

0001

2003

0001

2003

0001

2003

0001

2003

0001

2003

0001

2003

0001

2003

0001

2003

0001

2003

0001

2003

0001

Трошкови смештаја (за међународно
такмичење дрвених дувача)

2003

0001

Проширење атријума

600.000,00

0,00

2003

0001

Улазни ПВЦ портал у зграду (једна велика
улазна ПВЦ врата)

150.000,00

0,00

0001

Реконструкција, адаптација и доградња
пекаре за обављање практичне наставе
ученика прехрамбене струке на основу
урађене пројектне документације у
Пољопривредној школи са домом ученика
“Соња Маринковић” у Пожаревцу

6.960.000,00

0,00

2003

Текуће поправке и одржавање опреме
Материјал за одржавање хигијене и
угоститељство
Услуге за домаћинство и угоститељство
Текуће поправке и одржавање зграда и
објеката
Текуће поправке и одржавање зградапоправка олука на фискултурној сали
(лимарски радови)
Текуће поправке и одржавање зградауградња фид склопке у главне електро
ормане
Санација фасаде управне зграде 1., 2. и 3.
фаза у Медицинској школи Пожаревац
Текуће поправке и одржавање зграда и
објеката -санирање оштећења на подовима
од пвц плоча у радним просторијама,
замена истих подом који има равне
површине и угаони прелаз под-зид и
премазивање прозора заштитним слојемпо налазу санитарне инспекције
Остале услуге штампања (за међународно
такмичење дрвених дувача)
Остале опште услуге (за међународно
такмичење дрвених дувача)
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Политехничка
школа
Пожаревац

Техничка
школа са
домом ученика
„Никола Тесла“
Костолац

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
2003

0001

2003

0001

2003

0001

2003

0001

2003

0001

2003

0001

2003

0001

2003

0001

2003

0001

2003

0001

2003

0001

2003

0001

2003

0001

2003

0001

Материјал за саобраћај
Текуће поправке и одржавање зграда и
објеката
Уградња уређаја за повећање притиска
у хидрантској мрежи и замена
протипожарног осветљења у згради
Замена подне подлоге у фискултурној сали
Набавка два универзална уређаја за
аутодијагностику
Текуће поправке и одржавање опремесервисирање возила, рачунарске и
биротехничке опреме
Материјал за одржавање хигијене
Замена столарије-занатски и столарски
радови (због јубилеја школе-70 година)
Текуће поправке и одржавање опреме за
јавну безбедност-за радове на хидрантској
мрежи у објекту школе
Опрема за јавну безбедност-против
пожарна опрема (по налогу инспекције)
Електричне инстанације (делови
за разводне ормане електричних
инсталација)-по налогу инспекције
Остале услуге и материјали за текуће
поправке и одржавање зграда (делови
за разводне ормане електричних
инсталација)-по налогу инспекције
Текуће поправке и одржавање зграда (за
испитивање громобранске заштите)-по
налогу инспекције
Столарски радови (за извођење радова на
преправкама излазно-улазних врата)-по
налогу инспекције
Укупно средње школе:

10.

Туристичка
организација
Пожаревац

Дом здравља
Пожаревац

90.000,00

0,00

200.000,00

0,00

751.700,00

0,00

3.141.400,00

0,00

110.352,00

0,00

50.000,00

0,00

100.000,00

0,00

3.961.490,00

0,00

269.300,00
30.000,00
86.140,00

101.020,00

68.400,00
98.000,00
35.037.004,00

0,00

2.276.400,00

0,00

0,00

800.000,00
100.000,00

1502

П4

Пројекат “Набавка и постављање
туристичке сигнализације за целокупну
територију Пожаревца”

1502

П1

Неутрошена средства од донација Пројекат “Љубичевске коњичке игре”

1502

0001

Распоред неутрошених сопствених
средстава из претходне године по одлуци
Управног одбора

484.719,00

1502

0002

Остале компјутерске услуге - израда новог
сајта

500.000,00

1502

0002

Новогодишња расвета

3.000.000,00

1502

0002

Набавка дрвених кућића за Новогодишњи
базар

1.500.000,00

Укупно “Туристичка организација
Пожаревац”:

11.

06.10.2016.

7.761.119,00

900.000,00

13.000.000,00

0,00

1801

0001

Замена прозора на згради Медицине рада
у Пожаревцу

1801

0001

Накнада трошкова парничног поступка по
Решењу Основног суда у Пожаревцу 56
Ипв.И.193/2016

306.000,00

0,00

Укупно “Дом здравља Пожаревац”:

13.306.000,00

0,00

06.10.2016.

12. Месне заједнице
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0602

0002

0602

0002

0602

0002

0602

0002

0602

0002

0602

0002

0602

0002

0602

0002

0602

0002

0602

0002

0602

0002

0602

0002

0602

0002

0602

0002

0602

0002

0602

0002

0602

Распоред неутрошених јавних средстава
из претходне године по одлуци Савета МЗ
Драговац
Распоред неутрошених јавних средстава
из претходне године по одлуци Савета МЗ
Берање
Распоред неутрошених јавних средстава
из претходне године по одлуци Савета МЗ
Живица
Распоред неутрошених средстава
самодоприноса из ранијих година по
одлуци Савета МЗ Живица
Распоред неутрошених јавних средстава
из претходне године по одлуци Савета МЗ
Ћириковац
Распоред неутрошених средстава
самодоприноса из ранијих година по
одлуци Савета МЗ Ћириковац
Распоред неутрошених јавних средстава
из претходне године по одлуци Савета МЗ
Баре
Распоред неутрошених јавних средстава
из претходне године по одлуци Савета МЗ
Лучица
Распоред неутрошених јавних средстава
из претходне године по одлуци Савета МЗ
Речица
Распоред неутрошених јавних средстава
из претходне године по одлуци Савета МЗ
Брадарац
Распоред неутрошених јавних средстава
из претходне године по одлуци Савета МЗ
Батовац
Распоред неутрошених јавних средстава
из претходне године по одлуци Савета МЗ
Трњане
Распоред неутрошених јавних средстава
из претходне године по одлуци Савета МЗ
Братинац
Распоред неутрошених јавних средстава
из претходне године по одлуци Савета МЗ
Касидол
Распоред неутрошених јавних средстава
из претходне године по одлуци Савета МЗ
Брежане
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453.125,00

0,00

28,00

0,00

185.476,00

0,00

1.003.038,00

0,00

22.165,00

0,00

8.873,00

0,00

224.607,00

0,00

118.712,00

0,00

4.538,00

0,00

11.353,00

0,00

742,00

0,00

36,00

0,00

2.867,00

0,00

1.540,00

0,00

146.268,00

0,00

Распоред неутрошених јавних средстава
из претходне године по одлуци Савета МЗ
Пољана

14.404,00

0,00

0002

Распоред неутрошених јавних средстава
из претходне године по одлуци Савета МЗ
Кличевац

1.229,00

0,00

0602

0002

Распоред неутрошених јавних средстава
из претходне године по одлуци Савета МЗ
Набрђе

60.540,00

0,00

0602

0002

Накнада за одводњавање за 2015. годину
по Решењу ЈВП “Србијаводе” МЗ
“Лучица”

73.550,00

0,00

0602

0002

Измирење обавеза по основу Пресуде
Привредног суда у Пожаревцу Посл. Бр. 1.
П.914/2015 МЗ “Лучица”

50.000,00

0,00
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0602

0002

0602

0002

0602

0002

0602

0002

0602

0002

0602

Измирење обавеза по основу Решења
привредног суда у Крагујевцу Посл. Бр. 1
Ипв. (Ивк) 227/2015 МЗ “Бубушинац”
Измирење обавеза по основу дуга за
електричну енергију МЗ “Брадарац”
Измирење дуга за услуге електричне
енергије због повећане потрошње МЗ
“Чачалица”
Измирење дуга за услуге електричне
енергије због повећане потрошње МЗ
“Речица”

16.000,00

0,00

50.000,00

0,00

40.000,00

0,00

30.000,00

0,00

Измирење дуга за услуге електричне
енергије због повећане потрошње МЗ
“Драговац”

6.990,00

0,00

0002

Опрема за јавну безбедност-куповина
противпожарног апарата МЗ “Сопот”

3.900,00

0,00

0602

0002

Опрема за јавну безбедност-куповина
бројача удара грома МЗ “Сопот”

24.000,00

0,00

0602

0002

Набавка читача за личне карте МЗ
“Бурјан”

1.400,00

0,00

0602

0002

Новчане казне и пенали по Решењу судова
МЗ “Бубушинац”

377.510,00

0,00

0602

0002

Новчане казне и пенали по Решењу судова
МЗ “Дубравица”

2.970.129,00

0,00

0602

0002

Новчане казне и пенали по Решењу судова
МЗ “Пругово”

327.491,00

0,00

0602

0002

Измирење обавеза по основу Решења ЈВП
“Србијаводе” број 602 МЗ “Речица”

15.700,00

0,00

6.246.211,00

0,00

Укупно месне заједнице:

13.

Центар за
социјални рад
Пожаревац

06.10.2016.

0901

0001

Угоститељске услуге-неизмирене обавезе
из 2014, 2015 и 2016. године

205.545,00

0,00

0901

0001

Дуговања за неплаћене услуге паркирања
службеног возила према ЈП “Паркинг
сервис”

18.773,00

0,00

0001

Услуге Чишћења-неизмирене обавезе
према “Пидра” доо Пожаревац за
извршене услуге генералног сређивања
пословног простора (рачун заведен
07.05.2016. год)

42.000,00

0,00

266.318,00

0,00

0901

Укупно Центар за социјални рад
Пожаревац:
УКУПНО ПРЕУЗЕТЕ ОБАВЕЗЕ:

1.712.986.426,00 4.299.016,00

„.
Члан 14.
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 6.10.2016. године Број: 01-06-156/2
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Бојан Илић, с.р.

06.10.2016.
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I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

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 6.10.2016.
године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ
ПРИХОДА КОЈИ ПРИПАДАЈУ ГРАДУ И
ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ КОСТОЛАЦ У 2016.
ГОДИНИ
Члан 1.
У Одлуци о утврђивању прихода који припадају
Граду и Градској општини Костолац у 2016. години
(„Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 3/15 и 7/16),
у члану 2. став 1. број: „2.412.733.738,00“ замењује се
бројем: „2.459.256.504,00“.
У алинеји првој број: „2.311.515.508,00“
замењује се бројем: ,,2.355.692.709,00“.
У алинеји другој број: „101.218.230,00“ замењује
се бројем: „103.563.795,00“.
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана
од дана објављивања у „Службеном гласнику Града
Пожаревца“.
У Пожаревцу, 6.10.2016. године Број: 01-06-156/3
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бојан Илић, с.р.
3
На основу члана 7. и 20. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07 и
83/14 - др. закон), члана 5. став 3. и члана 6. а у вези
са чланом 79. став 1. Закона о јавним предузећима
(„Службени гласник РС“, број 15/16), члана 2. и 3. Закона
о комуналним делатностима („Службени гласник РС“,
број 88/11) и члана 32. став 1. тач. 6) и 9) Статута Града
Пожаревца (,,Службени гласник Града Пожаревца“, бр.
4/13-пречишћен текст), у циљу усклађивања оснивачког
акта Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“
Пожаревац са новим Законом о јавним предузећима
(„Службени гласник РС“, број 15/16), Скупштина Града
Пожаревца, на седници одржаној дана 6.10. 2016. године,
донела је
ОДЛУКУ
о усклађивању пословања Јавног комуналног
предузећа „Паркинг сервис“ Пожаревац са
Законом о јавним предузећима

Усклађивање оснивачког акта
Члан 1.
Овом одлуком, у циљу усклађивања са одредбама
Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“,
број 15/16), врше се измене и допуне Одлуке о промени
Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа
„Паркинг сервиса“ Пожаревац (,,Службени гласник
Града Пожаревца“, бр. 4/14 – пречишћен текст), које је
уписано у регистар Агенције за привредне регистре,
решењем број БД. 130023/2006 од 26. јула 2006. године,
под матичним бројем 20182385.
Циљ оснивања Јавног комуналног предузећа
Члан 2.
Јавно комунално предузеће „Паркинг сервис“
Пожаревац (у даљем тексту : Јавно комунално предузеће)
је основано и послује ради обезбеђивања трајног
обављања делатности од општег интереса и уредног
задовољавања потреба крајњих корисника услуга, а
посебно за управљање јавним паркиралиштима.
Предмет одлуке
Члан 3.
Овом одлуком, у складу са Законом о јавним
предузећима, регулисана су права и обавезе оснивача и
Јавног комуналног предузећа у обављању делатности од
општег интереса из члана 2. ове одлуке, а нарочито:
- назив, седиште и матични број оснивача;
- пословно име и седиште Јавног комуналног
предузећа;
- претежна делатност Јавног комуналног
предузећа;
- права, обавезе и одговорности оснивача према
Јавном комуналном предузећу и Јавног комуналног
предузећа према оснивачу;
- услови и начин утврђивања и распоређивања
добити, односно начину покрића губитака и сношењу
ризика;
- условима и начину задуживања Јавног
комуналног предузећа;
- заступање Јавног комуналног предузећа;
- износ основног капитала, као и опис, врста и
вредност неновчаног улога;
- органи Јавног комуналног предузећа;
- податак о уделима оснивача у основном
капиталу израженог у процентима;
- имовина која се не може отуђити;
- располагање стварима у јавној својини која су
пренета у својину Јавног комуналног предузећа у складу
са законом;
- заштита животне средине;
- друга питања од значаја за несметано
обављање делатности за коју се оснива Јавно комунално
предузеће.
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II. ПОДАЦИ О ОСНИВАЧУ

Седиште Јавног комуналног предузећа

Оснивач Јавног комуналног предузећа

Члан 9.
Седиште Јавног комуналног предузећа је у
Пожаревцу, улица Воје Дулића број 28.
О промени седишта Јавног комуналног предузећа
одлучује Надзорни одбор, уз сагласност оснивача.

Члан 4.
Оснивач Јавног комуналног предузећа је:
Град Пожаревац, улица Дринска број 2, матични
број 07271239.
Права оснивача остварује Скупштина Града
Пожаревац, Пожаревац, Дринска број 2 (у даљем тексту:
Оснивач).
Правни статус Јавног комуналног предузећа
Члан 5.
Јавно комунално предузеће има статус правног
лица, са правима, обавезама и одговорностима утврђеним
законом.
Јавно комунално предузеће у правном промету
са трећим лицима има сва овлашћења и иступа у своје
име и за свој рачун.
Одговорност за обавезе Јавног комуналног
предузећа
Члан 6.
Јавно комунално предузеће за своје обавезе
одговара целокупном својом имовином.
Оснивач не одговара за обавезе Јавног
комуналног предузећа, осим у случајевима прописаним
законом.
Оснивач је дужан да обезбеди да се делатност
од општег интереса из члана 2. ове одлуке обавља у
континуитету.
Заступање и представљање Јавног комуналног
предузећа
Члан 7.
Јавно комунално предузеће заступа и представља
директор.
III. ПОСЛОВНО ИМЕ И СЕДИШТЕ
Пословно име Јавног комуналног предузећа
Члан 8.
Јавно комунално предузеће послује под
пословним именом: Јавно комунално предузеће „Паркинг
сервис“ Пожаревац.
Скраћено пословно име је: ЈКП „Паркинг
сервис“.
О промени пословног имена одлучује Надзорни
одбор Јавног комуналног предузећа, уз сагласност
оснивача.

Печат, штамбиљ и знак Јавног комуналног
предузећа
Члан 10.
Јавно комунално предузеће има свој печат и
штамбиљ са исписаним текстом на српском језику и
ћириличним писмом.
Печат је округлог облика и садржи пуно
пословно име и седиште Јавног комуналног предузећа.
Штамбиљ је правоугаоног облика и садржи пуно
пословно име, седиште Јавног комуналног предузећа и
место за датум и број.
Јавно комунално предузеће има свој знак који
садржи назив и седиште Јавног комуналног предузећа,
а који ће бити дефинисан Статутом Јавног комуналног
предузећа.
Упис Јавног комуналног предузећа у регистар
Члан 11.
Јавно комунално предузеће се за обављање своје
делатности од општег интереса, утврђене овом одлуком,
уписује у регистар у складу са законом којим се уређује
правни положај привредних друштава и поступак
регистрације, у складу са законом.
Унутрашња организација Јавног комуналног
предузећа
Члан 12.
Јавно комунално предузеће послује као
јединствена радна целина.
Актом директора Јавног комуналног предузећа
уређује се унутрашња организација и систематизација
послова.
IV. ДЕЛАТНОСТ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ
ПРЕДУЗЕЋА
Претежна делатност
Члан 13.
Претежна делатност Јавног комуналног
предузећа је:
- 52.21 – услужне делатности у копненом
саобраћају.
Јавно комунално предузеће може без уписа у
регистар да врши и друге делатности које служе обављању
претежне делатности, уколико за те делатности испуњава
услове предвиђене законом.
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О промени делатности Јавног комуналног
предузећа, као и о обављању других делатности које
служе обављању претежне делатности, одлучује
Надзорни одбор, уз сагласност оснивача, у складу са
законом.
Услови за обављање делатности као делатности од
општег интереса
Члан 14.
Јавно комунално предузеће може да отпочне
обављање делатности кад надлежни државни орган
утврди да су испуњени услови за обављање те делатности
у погледу:
1) техничке опремљености;
2) кадровске оспособљености;
3) безбедности и здравља на раду;
4) заштите и унапређења животне средине и
5) других услова прописаних законом.
Оснивачка права и улагање капитала Јавног
комуналног предузећа
Члан 15.
Јавно комунално предузеће може, уз претходну
сагласност оснивача, основати друштво капитала за
обављање делатности од општег интереса из члана 2. ове
одлуке, као и друштво капитала за обављање делатности
која није делатност од општег интереса, у складу са
Законом о привредним друштвима.
Јавно комунално предузеће може улагати
капитал у већ основана друштва капитала, уз претходну
сагласност оснивача.
На одлуку Надзорног одбора из става 1. и 2. овог
члана сагласност даје Скупштина Града.
V. ИМОВИНА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ
ПРЕДУЗЕЋА
Основни капитал
Члан 16.
Основни капитал Јавног комуналног предузећа
чине новчана средства у укупном износу од 1.000,00
динара.
Основни капитал из става 1. овог члана је удео
Оснивача, као јединог члана са 100% учешћа у основном
капиталу Јавног комуналног предузећа.
Износ основног капитала из става 1. овог члана
уписан је у одговарајући регистар Агенције за привредне
регистре и уплаћен је у целости
Усклађивање основног капитала предузећа врши
се у складу са законом.
Вредност неновчаног улога оснивача уписан је
нула динара и уплаћен нула динара.
Вредност неновчаног улога оснивача утврђује се
на основу процене извршене на начин прописан законом
којим се уређује правни положај привредних друштава.
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Имовина Јавног комуналног предузећа
Члан 17.
Имовину Јавног комуналног предузећа чине
право својине на покретним и непокретним стварима,
новчана средства и хартије од вредности и друга
имовинска права, која су пренета у својину Јавног
комуналног предузећа у складу са законом, укључујући
и право коришћења на стварима у јавној својини.
Стварима у јавној својини које је Оснивач
уложио у Јавно комунално предузеће преносом права
коришћења, без преноса права својине, Јавно комунално
предузеће не може да располаже, нити да их даље уступа
на коришћење, без сагласности Оснивача.
Јавно комунално предузеће управља и располаже
својом имовином у складу са законом, оснивачким актом
и Статутом.
Члан 18.
Средства у јавној својини могу се улагати
у капитал Јавног комуналног предузећа, у складу са
законом и актима Скупштине Града.
По основу улагања средстава из става 1. овог
члана, Град Пожаревац стиче уделе у Јавном комуналном
предузећу, као и права по основу тих удела.
Капитал у Јавном комуналном предузећу
подељен на уделе уписује се у регистар.
Повећање и смањење оснивачког капитала
Члан 19.
О повећању или смањењу основног капитала
Јавног комуналног предузећа одлучује Скупштина Града,
као Оснивач у складу са законом.
Средства Јавног комуналног предузећа
Члан 20.
Јавно комунално предузеће, у обављању својих
делатности, стиче и прибавља средства из следећих
извора:
– прихода које остваре својим пословањем,
– из кредита,
– из донација и поклона,
– из буџета Оснивача и буџета Републике
Србије и
– из осталих извора, у складу са законом.
Расподела добити
Члан 21.
Јавно комунално предузеће је дужно да део
остварене добити уплати у буџет Града Пожаревца, по
завршном рачуну за претходну годину.
Висина и рок за уплату добити из става 1. овог
члана утврђује се у складу са законом и Одлуком о буџету
Града Пожаревца за наредну годину.
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Начела за одређивање цене услуга
Члан 22.
Елементи за образовање цена производа и
услуга Јавног комуналног предузећа уређују се посебном
одлуком, коју доноси Надзорни одбор, уз сагласност
Оснивача, у складу са законом.
Усвајање захтева за измену цена
Члан 23.
Јавно комунално предузеће је обавезно да
захтев за измену цена производа и услуга укључи у свој
годишњи програм пословања, у складу са чланом 26. ове
одлуке.
Када се значајније промене вредности елемената,
који су укључени у методологију за обрачунавање цена,
Јавно комунално предузеће може да током пословне
године да поднесе оснивачу детаљно образложен захтев
за одобрење измене цена комуналних услуга, заједно са
изменама годишњег програма пословања.
Измене годишњег програма пословања са
предлогом за измену цена достављају се Скупштини
Града.
Унапређење рада и развоја предузећа
Члан 24.
Унапређење рада и развоја Јавног комуналног
предузећа заснива се на дугорочном и средњорочном
плану рада и развоја.
Плановима и програмом рада из става 1. ове
одлуке, утврђују се пословна политика и развој Јавног
комуналног предузећа, одређују се непосредни задаци и
утврђују средства и мере за њихово извршавање.
Планови и програми рада Јавног комуналног
предузећа морају се заснивати на законима којима се
уређују одређени односи у делатностима којима се бави
Јавно комунално предузеће.
Планови и програми
Члан 25.
програми

Планови и
Јавног комуналног
предузећа су:
- годишњи програм пословања,
- средњорочни план пословне стратегије и
развоја Јавног комуналног предузећа,
- дугорочни план пословне стратегије и развоја
Јавног комуналног предузећа,
- финансијски планови и
- други планови и програми (посебни програми
за коришћење субвенције, гаранције или других
средстава).
Планови и програми Јавног комуналног
предузећа из става 1. алинеја прва, друга, трећа и четврта
овог члана, достављају се Скупштини Града најкасније
до 1. децембра текуће године за наредну годину.
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Планови и програми се сматрају донетим када
на њих сагласност да Скупштина Града.
Члан 26.
Годишњи, односно трогодишњи програм
пословања Јавног комуналног предузећа садржи,
нарочито:
1) планиране изворе прихода и позиције расхода
по наменама;
2) планиране набавке;
3) план инвестиција;
4) планирани начин расподеле добити, односно
планирани начин покрића губитка;
5) елементе за целовито сагледавање цена
производа и услуга;
6) план зарада и запошљавања;
7) критеријуме за коришћење средстава за помоћ,
спортске активности, пропаганду и репрезентацију.
Измене и допуне годишњег, односно
трогодишњег програма пословања могу се вршити
искључиво из стратешких и државних интереса или
уколико се битно промене околности у којима Јавно
комунално предузеће послује.
Члан 27.
Ако Надзорни одбор Јавног комуналног
предузећа до почетка календарске године не донесе
годишњи, односно трогодишњи програм пословања,
до доношења тог програма зараде запосленима се
обрачунавају и исплаћују на начин и под условима
утврђеним годишњим, односно трогодишњим програмом
пословања за претходну годину.
Члан 28.
Јавно комунално предузеће је дужно да Градском
већу Града Пожаревца ( у даљем тексту: Градско веће)
доставља тромесечне извештаје о реализацији годишњег,
односно трогодишњег програма пословања.
Извештај из става 1. овог члана доставља се у
року од 30 дана од дана истека тромесечја.
VI. ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ
ПРЕДУЗЕЋА И ОСНИВАЧА
Права оснивача
Члан 29.
По основу учешћа у основном капиталу Јавног
комуналног предузећа, Град Пожаревац као оснивач има
следећа права:
- право управљања Јавним предузећем на начин
утврђен Статутом Јавног комуналног предузећа;
- право на учешће у расподели добити Јавног
комуналног предузећа;
- право да буду информисани о пословању
Јавног комуналног предузећа;
- право да учествују у расподели ликвидационе
или стечајне масе, након престанка Јавног комуналног
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предузећа стечајем или ликвидацијом, а по измирењу
обавеза и
- друга права у складу са законом.
Обезбеђење општег интереса
Члан 30.
Ради обезбеђења општег интереса у делатности
за коју је Јавно комунално предузеће основано,
Скупштина Града даје сагласност на:
- Статут Јавног комуналног предузећа;
- давање гаранција, авала, јемства, залога и
других средстава обезбеђења за послове који нису из
оквира делатности од општег интереса;
- располагање (прибављање и отуђење) средствима у јавној својини која су пренета у својину
Јавног комуналног предузећа веће вредности, која је у
непосредној функији обављања делатности од општег
интереса;
- улагања капитала;
- статусне промене;
- акт о процени вредности капитала и исказивању
тог капитала у акцијама, као и на програм и одлуку о
својинској трансформацији и
- друге одлуке којима се уређује обављање
делатности од општег интереса у складу са законом и
овом одлуком.
Члан 31.
Градско веће даје сагласност на:
1) акт о унутрашњој организацији и
систематизацији радних места,
2) претходну сагласност на повећање броја
запослених.
Континуирано и квалитетно пружање услуга
Члан 32.
Јавно комунално предузеће је дужно да делатност
од општег интереса за коју је основано обавља на начин
којим се обезбеђује редовно, континуирано и квалитетно
пружање услуга крајњим корисницима.
Несметано функционисање постројења и опреме
Члан 33.
Јавно комунално предузеће је дужно да
предузима мере и активности за редовно одржавање и
несметано функционисање постројења и других објеката
неопходних за обављање своје делатности, у складу са
законима и другим прописима којима се уређују услови
обављања делатности од општег интереса због које је
основано.
Поремећај у пословању
Члан 34.
У случају поремећаја у пословању Јавног
комуналног предузећа, Скупштина Града предузима
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мере којима ће обезбедити услове за несметан рад и
пословање предузећа у обављању делатности од општег
интереса, у складу са законом, а нарочито :
- разрешење Надзорног одбора и директора и
именовање привремених органа;
- ограничење права огранка Јавног комуналног
предузећа да иступа у правном промету са трећим
лицима;
- ограничење у погледу права располагања
појединим средствима у јавној својини;
- друге мере одређене законом којим се уређују
услови и начин обављања делатности од општег интереса
и овом одлуком.
Члан 35.
У случају поремећаја у пословању Јавног
комуналног предузећа, Градско веће предузеће мере
којима ће обезбедити услове за несметан рад и пословање
предузећа у обављању делатности од општег интереса,
у складу са законом, а нарочито промену унутрашње
организације Јавног комуналног предузећа.
VII. ПОСЛОВАЊЕ ПОД ТРЖИШНИМ
УСЛОВИМА
Пословање под тржишним условима
Члан 36.
Јавно комунално предузеће послује по
тржишним условима, ради стицања добити, у складу са
законом.
Пружање услуга корисницима са територије других
општина
Члан 37.
У обављању своје претежне делатности Јавно
комунално предузеће своје услуге може испоручивати,
односно пружати и корисницима са територије других
општина и градова, под условом да се ни на који начин
не угрожава редовно, континуирано и квалитетно
снабдевање крајњих корисника са територије Града
Пожаревца.
Испоруку и пружање услуга из става 1. овог
члана Јавно комунално предузеће обавља у складу са
посебно закљученим уговорима.
VIII. ОРГАНИ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ
ПРЕДУЗЕЋА
Органи Јавног комуналног предузећа
Члан 38.
Органи Јавног комуналног предузећа су:
1) надзорни одбор;
2) директор.
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1) Надзорни одбор
Састав Надзорног одбора
Члан 39.
Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа
има три члана, од којих је један председник.
Председника и чланове надзорног одбора Јавног
комуналног предузећа, од којих је један члан из реда
запослених, именује Скупштина Града, на период од
четири године, под условима, на начин и по поступку
утврђеним законом, статутом Града Пожаревца и овом
одлуком.
Члан надзорног одбора из реда запослених
предлаже се на начин и по поступку који је утврђен
Статутом Јавног комуналног предузећа у складу са
законом.
Услови за чланове Надзорног одбора
Члан 40.
За председника и члана надзорног одбора Јавног
комуналног предузећа именује се лице које испуњава
следеће услове:
1) да је пунолетно и пословно способно;
2) да има стечено високо образовање на основним
студијама у трајању од најмање четири године, односно
на основним академским студијама у обиму од најмање
240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер
струковним студијама, специјалистичким академским
студијама или специјалистичким струковним студијама;
3) да има најмање пет година радног искуства на
пословима за које се захтева високо образовање из тачке
2) овог члана;
4) да има најмање три године радног искуства
на пословима који су повезани са пословима Јавног
комуналног предузећа ;
5) да познаје област корпоративног управљања
или област финансија;
6) да није осуђивано на казну затвора од најмање
шест месеци;
7) да му нису изречене мере безбедности у
складу са законом којим се уређују кривична дела и то:
- обавезно психијатријско лечење и чување у
здравственој установи;
- обавезно психијатријско лечење на слободи;
- обавезно лечење наркомана;
- обавезно лечење алкохоличара;
- забрана вршења позива, делатности и
дужности.
Председник и чланови надзорног одбора
дужни су да се додатно стручно усавршавају у области
корпоративног управљања, у складу са Програмом за
додатно стручно усавршавање који утврђује Влада.
Члан 41.
Представник запослених у надзорном одбору
мора испуњавати услове из члана 40. ове одлуке, као и
следеће услове:
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1) да није био ангажован у вршењу ревизије
финансијских извештаја предузећа у последњих пет
година и
2) да није члан политичке странке.
Члан 42.
Надзорни одбор, директор и извршни директор
не могу предлагати представника запослених у надзорном
одбору.
Престанак мандата чланова Надзорног одбора
Члан 43.
Мандат председнику и члановима Надзорног
одбора престаје истеком периода на који су именовани,
оставком или разрешењем.
Председник и чланови Надзорног одбора
разрешавају се пре истека периода на који су именовани,
уколико:
1) Јавно комунално предузеће не достави
годишњи, односно трогодишњи програм пословања у
роковима прописаним законом;
2) Надзорни одбор пропусти да предузме
неопходне мере пред надлежним органима у случају
постојања основане сумње да одговорно лице Јавног
комуналног предузећа делује на штету Јавног комуналног
предузећа несавесним понашањем или на други начин;
3) се утврди да делује на штету Јавног комуналног
предузећа несавесним понашањем или на други начин;
4) у току трајања мандата буде осуђен на условну
или безусловну казну затвора.
Председник и чланови Надзорног одбора којима
је престао мандат, дужни су да врше своје дужности до
именовања новог надзорног одбора, односно именовања
новог председника или члана надзорног одбора, а
најдуже шест месеци.
Надлежност Надзорног одбора
Члан 44.
Надзорни одбор:
1) доноси дугорочни и средњорочни план
пословне стратегије и развоја и одговоран је за њихово
спровођење;
2) доноси годишњи, односно трогодишњи
програм пословања Јавног комуналног предузећа,
усклађен са дугорочним и средњорочним планом
пословне стратегије и развоја из тачке 1) овог члана;
3) усваја извештај о степену реализације
годишњег, односно трогодишњег програма пословања;
4) усваја тромесечни извештај о степену
усклађености планираних и реализованих активности;
5) усваја финансијске извештаје;
6) доноси Статут Јавног комуналног предузећа;
7) надзире рад директора;
8) успоставља, одобрава и прати рачуноводство,
унутрашњу контролу, финансијске извештаје и политику
управљања ризицима;
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9) доноси одлуку о расподели добити Јавног
комуналног предузећа, односно начину покрића
губитка;
10) доноси инвестиционе програме и критеријуме
за инвестициона улагања;
11) даје сагласност директору за предузимање
послова или радњи у складу са овим законом, статутом и
одлуком оснивача;
12) доноси одлуку о давању или одузимању
прокуре;
13) закључује уговор о раду са директором, у
складу са законом којим се уређују радни односи;
14) доноси одлуку о располагању (прибављање
и отуђење) средствима у јавној својини која су пренета у
својину Јавног комуналног предузећа, велике вредности,
која је у непосредној функцији обављања делатности од
општег интереса, утврђених оснивачким актом;
15) доноси одлуку о висини цена услуга;
16) одлучује о улагању капитала Јавног
комуналног предузећа;
17) одлучује о статусним променама Јавног
комуналног предузећа;
18) одлучује о оснивању зависних друштава
капитала;
19) одлучује о смањењу и повећању капитала
Јавног комуналног предузећа;
20) одлучује о издавању, продаји и куповини
удела, као и продаји удела у Јавном комуналном
предузећу или куповини удела или акција у другом
предузећу, односно привредном друштву;
21) доноси акт о исплати стимулације директора
и извршног директора;
22) врши друге послове у складу са законом,
овом одлуком и Статутом.
Одлуке из става 1. тач. 1), 2), 6), 9), 14), 15), 19)
и 20 овог члана Надзорни одбор доноси уз сагласност
Скупштине Града.
Одлуке из става 1. тач. 16), 17) и 18) овог
члана Надзорни одбор доноси уз претходну сагласност
Скупштине Града.
Одлуке из става 1. тач. 21) овог члана Надзорни
одбор доноси уз претходну сагласност Градског већа.
Члан 45.
Надзорни одбор одлучује већином гласова
својих чланова.
Надзорни одбор не може пренети право на
одлучивање о питањима из свог делокруга на директора
или другог запосленог у Јавном комуналном предузећу.
Члан 46.
Председник и чланови Надзорног одбора Јавног
комуналног предузећа имају право на одговарајућу
накнаду за рад у надзорном одбору.
Висина накнаде из става 1. овог члана, утврђује
се у складу са подзаконским актима.
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2) Директор
Члан 47.
Директора Јавног комуналног предузећа
именује Скупштина Града на период од четири године, а
на основу спроведеног јавног конкурса.
Директор Јавног комуналног предузећа заснива
радни однос на одређено време.
Директор предузећа је функционер који обавља
јавну функцију.
Директор не може имати заменика.
Надлежности директора
Члан 48.
1) представља и заступа Јавно комунално
предузеће;
2) организује и руководи процесом рада;
3) води пословање Јавног комуналног
предузећа;
4) одговара за законитост рада Јавног комуналног
предузећа,
за реализацију одлука и других аката Скупштине Града,
Градоначелника и Градског већа;
5) предлаже дугорочни и средњорочни план
пословне стратегије и развоја Јавног комуналног
предузећа и одговоран је за њихово спровођење;
6) предлаже годишњи, односно трогодишњи
програм пословања Јавног комуналног предузећа и
одговоран је за његово спровођење;
7) предлаже финансијске извештаје;
8) предлаже доношење посебног програма
коришћења средстава из буџета Града Пожаревца
(субвенције, гаранције или коришћење других
средства);
9) извршава одлуке Надзорног одбора;
10) бира извршне директоре;
11) бира представнике Јавног комуналног
предузећа у скупштини друштва капитала чији је једини
власник Јавно комунално предузеће, по претходно
прибављеној сагласности Скупштине Града;
12) закључује уговоре о раду са извршним
директорима, у складу са законом којим се уређују радни
односи;
13) доноси акт о систематизацији;
14) предлаже Надзорном одбору доношење акта
о исплати стимулације извршним директорима;
15) предлаже Надзорном одбору доношење
одлука и других аката из делокруга директора;
16) одлучује о појединачним правима, обавезама
и одговорностима запослених у складу са законом,
колективним уговором и Статутом Јавног комуналног
предузећа;
17) доноси план набавки за текућу годину;
18) доноси одлуке у поступцима јавних
набавки и набавки на које се не примењује закон о
јавним набавкама,
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19) врши друге послове одређене законом, овом
одлуком и Статутом Јавног комуналног предузећа.
Услови за избор директора
Члан 49.
За директора Јавног комуналног предузећа, може
бити именовано лице које испуњава следеће услове:
1) да је пунолетно и пословно способно;
2) да има стечено високо образовање на основним
студијама у трајању од најмање четири године, односно
на основним академским студијама у обиму од најмање
240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер
струковним студијама, специјалистичким академским
студијама или специјалистичким струковним студијама;
3) да има најмање пет година радног искуства на
пословима за које се захтева високо образовање из тачке
2) овог члана;
4) да има најмање три године радног искуства
на пословима који су повезани са пословима Јавног
комуналног предузећа;
5) да познаје област корпоративног управљања;
6) да има радно искуство у организовању рада и
вођењу послова;
7) да није члан органа политичке странке,
односно да му је одређено мировање у вршењу функције
у органу политичке странке;
8) да није осуђивано на казну затвора од најмање
шест месеци;
9) да му нису изречене мере безбедности у
складу са законом којим се уређују кривична дела, и то:
- обавезно психијатријско лечење и чување у
здравственој установи;
- обавезно психијатријско лечење на слободи;
- обавезно лечење наркомана;
- обавезно лечење алкохоличара;
- забрана вршења позива, делатности и
дужности.
Услови за именовање директора из става 1.
овог члана прописани су законом, а Статутом Јавног
комуналног предузећа могу бити одређени и други
услови које лице мора да испуни да би било именовано
за директора Јавног комуналног предузећа.
Извршни директор
Члан 50.
Директор може бирати извршне директоре
за вођење послова из одређених области од значаја за
успешно функционисање Јавног комуналног предузећа.
Извршни директор за свој рад одговара
директору.
Извршни директор обавља послове у оквиру
овлашћења које му је одредио директор, у складу са овом
одлуком и Статутом Јавног комуналног предузећа.
Извршни директор не може имати заменика.
Извршни директор мора бити у радном односу у
Јавном комуналном предузећу.
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Члан 51.
За извршног директора Јавног комуналног
предузећа бира се лице које испуњава услове:
1) да је пунолетно и пословно способно;
2) да има стечено високо образовање на основним
студијама у трајању од најмање четири године, односно
на основним академским студијама у обиму од најмање
240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер
струковним студијама, специјалистичким академским
студијама или специјалистичким струковним студијама;
3) да има најмање пет година радног искуства на
пословима за које се захтева високо образовање из тачке
2) овог члана;
4) да има радно искуство у организовању рада и
вођењу послова;
5) да није осуђивано на казну затвора од најмање
шест месеци;
6) да му нису изречене мере безбедности у
складу са законом којим се уређују кривична дела, и то:
- обавезно психијатријско лечење и чување у
здравственој установи;
- обавезно психијатријско лечење на слободи;
- обавезно лечење наркомана;
- обавезно лечење алкохоличара;
- забрана вршења позива, делатности и дужности.
Поред услова из става 1. овог члана, лице које
се бира за извршног директора мора имати три године
радног искуства на пословима за које ће бити задужен у
Јавном комуналном предузећу.
Јавно комунално предузеће не може имати више
од седам извршних директора, а број извршних директора
утврђује се Статутом Јавног комуналног предузећа.
Зарада директора и извршног директора
Члан 52.
Директор и извршни директор имају право на
зараду, а могу имати и право на стимулацију, у складу са
подзаконским актом.
Одлуку о исплати стимулације директора и
извршног директора доноси Надзорни одбор Јавног
комуналног предузећа, уз сагласност Градског већа.
Одлука о исплати стимулације извршног
директора доноси се на предлог директора.
Поступак именовања директора
Члан 53.
Директор Јавног комуналног предузећа именује
се након спроведеног јавног конкурса, у складу са законом,
подзаконским актима, Статутом Града Пожаревца и овом
одлуком.
Јавни конкурс спроводи Комисија за спровођење
конкурса за избор директора (у даљем тексту:
Комисија).
Комисија има пет чланова, од којих је један
председник.
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Комисију образује Скупштина Града.
Председник и чланови комисије не могу бити
народни посланици, посланици у скупштини аутономне
покрајине, одборници у скупштини Града Пожаревца, као
ни изабрана, именована и постављена лица у органима
Града Пожаревца.
Члан 54.
Одлуку о спровођењу јавног конкурса за
избор директора Јавног комуналног предузећа доноси
Скупштина Града, на предлог Градског већа.
Иницијативу за доношење одлуке из става 1.
овог члана може покренути и Надзорни одбор Јавног
комуналног предузећа, преко Градске управе Града
Пожаревца (у даљем тексту: Градска управа).
Градска управа доставља Градском већу текст
огласа о јавном конкурсу.
Оглас о јавном конкурсу садржи нарочито:
податке о Јавном комуналном предузећу, пословима,
условима за именовање директора Јавног комуналног
предузећа, месту рада, стручној оспособљености,
знањима и вештинама које се оцењују у изборном
поступку и начину њихове провере, року у коме се
подносе пријаве, податке о лицу задуженом за давање
обавештења о јавном конкурсу, адресу на коју се пријаве
подносе, као и податке о доказима који се прилажу уз
пријаву.
Оглас о јавном конкурсу за избор директора
Јавног комуналног предузећа објављује се у “Службеном
гласнику Републике Србије”, у „Службеном гласнику
Града Пожаревца“, у најмање једним дневним новинама
које се дистрибуирају на целој територији Републике
Србије, као и на интернет страници Града Пожаревца.
Рок за објављивање огласа из става 4. овог
члана у “Службеном гласнику Републике Србије” не
може бити дужи од осам дана од дана доношења одлуке
о спровођењу јавног конкурса за избор директора Јавног
комуналног предузећа.
Пријава на јавни конкурс за избор директора
Јавног комуналног предузећа подноси се у року од 30
дана од дана објављивања јавног конкурса у “Службеном
гласнику Републике Србије”.
Неблаговремене, неразумљиве и пријаве уз које
нису приложени сви потребни докази, Комисија одбацује
закључком против кога није допуштена посебна жалба.
Члан 55.
Решење о именовању директора је коначано.
Решење о именовању директора Јавног
комуналног предузећа, са образложењем, објављује се у
‘’Службеном гласнику РС’’, „Службеном гласнику Града
Пожаревца“ и на интернет страници Града Пожаревца.
Члан 56.
Именовани кандидат дужан је да ступи на
функцију у року од осам дана од дана објављивања
решења о именовању у “Службеном гласнику Републике
Србије”.
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Рок из става 1. овог члана, из нарочито
оправданих разлога, може се продужити за још осам
дана.
Мандат директора
Члан 57.
Мандат директора престаје истеком периода на
који је именован, оставком или разрешењем.
Поступак за именовање директора покреће се
шест месеци пре истека периода на који је именован,
односно у року од 30 дана од дана подношења оставке
или разрешења.
Оставка директора

Града.

Члан 58.
Оставка се у писаној форми подноси Скупштини

Разрешење
Члан 59.
Предлог за разрешење директора Јавног
комуналног предузећа, подноси Градско веће.
Предлог из става 1. овог члана може поднети
и Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа, преко
Градске управе.
Предлог за разрешење мора бити образложен, са
прецизно наведеним разлозима због којих се предлаже
разрешење и доставља се директору који има право да
се у року од 20 дана изјасни о разлозима због којих се
предлаже разрешење.
Пошто директору пружи прилику да се изјасни
о постојању разлога за разрешење и утврди потребне
чињенице, Градско веће, предлаже Скупштини Града
доношење одговарајућег решења.
Против решења о разрешењу жалба није
допуштена, али се може водити управни спор.
Члан 60.
Скупштина Града разрешава или може
разрешити директора Јавног комуналног предузећа под
условима предвиђеним законом.
Суспензија директора
Члан 61.
Уколико у току трајања мандата против
директора буде потврђена оптужница, Скупштина
Града доноси решење о суспензији директора Јавног
комуналног предузећа.
Суспензија траје док се поступак правноснажно
не оконча.
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Вршилац дужности директора
Члан 62.
Скупштина Града може именовати вршиоца
дужности директора до именовања директора Јавног
комуналног предузећа по спроведеном јавном конкурсу
или у случају суспензије директора.
Период обављања функције вршиоца дужности
директора не може бити дужи од једне године.
Исто лице не може бити два пута именовано за
вршиоца дужности директора.
Вршилац дужности директора мора испуњавати
услове за именовање директора Јавног комуналног
предузећа из члана 49. ове одлуке.
Вршилац дужности има сва права, обавезе
и овлашћења која има директор Јавног комуналног
предузећа.
IХ. ПОРЕМЕЋАЈИ У РАДУ УСЛЕД ВИШЕ СИЛЕ
Поремећаји у пословању
Члан 63.
У случају поремећаја у пословању Јавног
комуналног предузећа, Скупштина Града, може предузети
мере прописане законом, ради обезбеђења услова за
несметано функционисање и обављање делатности од
општег интереса, а нарочито:
– промену унутрашње организације Јавног
комуналног предузећа;
– разрешење Надзорног одбора и директора
и именовање привременог органа Јавног
комуналног предузећа;
– ограничење права појединих делова Јавног
комуналног предузећа да иступају у правном
промету са трећим лицима;
– ограничење у погледу права располагања
појединим средствима у јавној својини;
– друге мере одређене законом којим се
одређују делатности од општег интереса.
За време ратног стања или непосредне ратне
опасности, у складу са одлуком Владе, Скупштина
Града може у Јавном комуналном предузећу утврдити
организацију за извршавање послова од стратешког
значаја за Републику Србију или Град Пожаревац.
Остваривање права на штрајк
Члан 64.
У Јавном комуналном предузећу право на штрајк
остварује се у складу са законом, колективним уговором
и другим актом.
У случају да у Јавном комуналном предузећу
нису обезбеђени услови за остваривање редовног процеса
рада услед више силе, Скупштина Града, ако оцени да
могу наступити штетне последице за живот и здравље
људи или њихову безбедност и безбедност имовине или
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друге штетне неотклоњиве последице, поступа у складу
са законом.
Унутрашња организација
Члан 65.
Статутом, општим актима и другим актима
Јавног комуналног предузећа ближе се уређују
унутрашња организација Јавног комуналног предузећа,
делокруг органа и друга питања од значаја за рад и
пословање Јавног комуналног предузећа, у складу са
законом и овом одлуком.
Радни односи
Члан 66.
Права, обавезе и одговорности запослених из
радног односа уређују се колективним уговором Јавног
комуналног предузећа у складу са законом и актима
оснивача.
Колективни уговор Јавног комуналног предузећа
мора бити сагласан са законом, општим и посебним
колективним уговором.
Безбедност и здравље запослених на раду
Члан 67.
Права, обавезе и одговорности у вези са
безбедношћу и здрављем на раду остварују се у складу
са законом и прописима донетим на основу закона, а
ближе се уређују колективним уговором, општим актима
Јавног комуналног предузећа или уговором о раду.
Заштита животне средине
Члан 68.
Јавно комунално предузеће је дужно да у
обављању своје делатности обезбеђује потребне услове
за заштиту и унапређење животне средине и да спречава
узроке и отклања штетне последице које угрожавају
природне и радом створене вредности човекове
средине.
Статутом Јавног комуналног предузећа детаљније
се утврђују активности предузећа ради заштите животне
средине, сагласно закону и прописима оснивача који
регулишу област заштите животне средине.
Јавност рада предузећа
Члан 69.
Јавно комунално предузеће дужно је да на својој
интернет страници објави:
1) радне биографије чланова Надзорног одбора,
директора и извршних директора;
2) организациону структуру;
3) годишњи, односно трогодишњи програм
пословања, као и све његове измене и допуне, односно
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извод из тог програма ако Јавно комунално предузеће
има конкуренцију на тржишту;
4) тромесечне извештаје о реализацији
годишњег, односно трогодишњег програма пословања;
5) годишњи финансијски извештај са мишљењем
овлашћеног ревизора;
6) друге информације од значаја за јавност.
Доступност информација
Члан 70.
Доступност информација од јавног значаја
Јавно комунално предузеће врши у складу са одредбама
закона који регулише област слободног приступа
информацијама од јавног значаја.
Пословна тајна
Члан 71.
Пословном тајном сматрају се исправе и подаци
утврђени одлуком директора или Надзорног одбора
Јавног комуналног предузећа чије би саопштавање
неовлашћеном лицу било противно пословању Јавног
комуналног предузећа и штетило би његовом пословном
угледу и интересима.
X. СТАТУТ И ДРУГИ ОПШТИ АКТИ
Општи акти
Члан 72.
Општи акти Јавног комуналног предузећа су
Статут и други општи акти утврђени законом.
Статут је основни општи акт Јавног комуналног
предузећа.
Други општи акти Јавног комуналног предузећа
морају бити у сагласности са Статутом Јавног комуналног
предузећа.
Појединични акти које доносе органи и
овлашћени појединци у Јавном комуналном предузећу,
морају бити у складу са општим актима Јавног
комуналног предузећа.
XI. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 73.
Јавно комунално предузеће дужно је да Статут и
друга општа акта усагласи са законом и овом одлуком у
року од 90 дана од дана доношења ове одлуке.
Члан 74.
Председник и чланови Надзорног одбора Јавног
комуналног предузећа разрешавају се пре истека периода
на који су именовани уколико Надзорни одбор не донесе
дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и
развоја у року од годину дана од дана ступања на снагу
овог Закона о јавним предузећима, односно најкасније
до 4. марта 2017. године.
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Верица Савић, директорка Јавног комуналног
предузећа, који је изабрана на јавном конкурсу у складу
са одредбама Закона о јавним предузећима (“Службени
гласник РС”, број 119/12, 116/13 – аутентично тумачење
и 44/14 – др. закон), наставља са радом до престанка
мандата.
Члан 75.
Јавно комунално предузеће наставља са радом у
складу са овом одлуком и Законом о јавним предузећима
(„Службени гласник РС”, број 15/16).
Члан 76.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику Града
Пожаревца“.
Број: 01-06-156/5а Датум : 06.10.2016. године
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Бојан Илић, с.р.
4
На основу члана 7. и 20. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07 и
83/14 - др. закон), члана 5. став 3. и члана 6. а у вези
са чланом 79. став 1. Закона о јавним предузећима
(„Службени гласник РС“, број 15/16), члана 2. и 3. Закона
о комуналним делатностима („Службени гласник РС“,
број 88/11) и члана 32. став 1. тач. 6) и 9) Статута Града
Пожаревца (,,Службени гласник Града Пожаревца“, бр.
4/13-пречишћен текст), у циљу усклађивања оснивачког
акта Јавног комуналног предузећа „Комуналне службе“
Пожаревац са новим Законом о јавним предузећима
(„Службени гласник РС“, број 15/16), Скупштина Града
Пожаревца, на седници одржаној дана 06.10. 2016.
године, донела је
ОДЛУКУ
о усклађивању пословања Јавног комуналног
предузећа „Комуналне службе“ Пожаревац са
Законом о јавним предузећима
I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Усклађивање оснивачког акта
Члан 1.
Овом одлуком, у циљу усклађивања са
одредбама Закона о јавним предузећима („Службени
гласник РС“, број 15/16), врше се измене и допуне
Одлуке о промени Одлуке о оснивању Јавног комуналног
предузећа „Комуналне службе“ (,,Службени гласник
Града Пожаревца“, бр. 2/13), које је уписано у регистар
Агенције за привредне регистре, решењем број БД.
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5902/2005 од 21. марта 2005. године, под матичним
бројем 17223638.
Циљ оснивања Јавног комуналног предузећа
Члан 2.
Јавно комунално предузеће „Комуналне
службе“ Пожаревац (у даљем тексту : Јавно комунално
предузеће) је основано и послује ради обезбеђивања
трајног обављања делатности од општег интереса и
уредног задовољавања потреба крајњих корисника
услуга, а посебно:
1. одржавање чистоће на површинама јавне
намене, прање асфалтираних, бетонских,
поплочаних и других површина јавне
намене, прикупљање и одвожење
комуналног отпада са тих површина,
одржавање и пражњење посуда за отпатке
на површинама јавне намене као и
одржавање јавних чесми, бунара, фонтана,
купалишта, плажа и тоалета;
2. одржавање јавних зелених површина,
текуће и инвестиционо одржавање и
санација зелених рекреативних површина
и приобаља;
3. управљање
пијацама,
комунално
опремање, одржавање и организација
делатности на затвореним и отвореним
просторима, који су намењени за обављање
промета пољопривредно- прехрамбених и
других производа;
4. управљање и одржавање гробља и
објеката, који се налазе у склопу гробља
(мртвачница, капела и крематоријума),
сахрањивање или кремирање, одржавање
пасивних гробаља и спомен обележја, као
и превоз посмртних остатака умрлог од
места смрти до мртвачнице на гробљу или
до крематоријума;
5. димничарске услуге чишћења и контроле
димоводних и ложних објеката и уређаја и
вентилационих канала и уређаја;
6. хватање, збрињавање, ветеринарска нега
и смештај напуштених и изгубљених
животиња (паса и мачака) у прихватилишта
за животиње, лишавање живота за
неизлечиво болесне и повређене напуштене
и изгубљене животиње, контрола и
смањење популације напуштених паса и
мачака, нешкодљиво уклањање лешева
животиња са површина јавне намене
до објеката за сакупљање, прераду
или уништавање отпада животињског
порекла, спровођење мера контроле и
смањења популације штетних организама,
глодара, инсеката спровођењем мера
дезинфекције, дезинсекције и дератизације
на површинама јавне намене.
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Предмет одлуке
Члан 3.
Овом одлуком, у складу са Законом о јавним
предузећима, регулисана су права и обавезе оснивача и
Јавног комуналног предузећа у обављању делатности од
општег интереса из члана 2. ове одлуке, а нарочито:
- назив, седиште и матични број оснивача;
- пословно име и седиште Јавног комуналног
предузећа;
- претежна делатност Јавног комуналног предузећа;
- права, обавезе и одговорности оснивача према
Јавном комуналном предузећу и Јавног комуналног
предузећа према оснивачу;
- услови и начин утврђивања и распоређивања
добити, односно начину покрића губитака и сношењу
ризика;
- условима и начину задуживања Јавног комуналног предузећа;
- заступање Јавног комуналног предузећа;
- износ основног капитала, као и опис, врста и
вредност неновчаног улога;
- органи Јавног комуналног предузећа;
- податак о уделима оснивача у основном капиталу израженог у процентима;
- имовина која се не може отуђити;
- располагање стварима у јавној својини која су
пренета у својину Јавног комуналног предузећа у складу
са законом;
- заштита животне средине;
- друга питања од значаја за несметано
обављање делатности за коју се оснива Јавно комунално
предузеће.
II. ПОДАЦИ О ОСНИВАЧУ
Оснивач Јавног комуналног предузећа
Члан 4.
Оснивач Јавног комуналног предузећа је:
Град Пожаревац, улица Дринска број 2, матични
број 07271239.
Права оснивача остварује Скупштина Града
Пожаревац, Пожаревац, Дринска број 2 (у даљем тексту:
Оснивач).
Правни статус Јавног комуналног предузећа
Члан 5.
Јавно комунално предузеће има статус правног
лица, са правима, обавезама и одговорностима утврђеним
законом.
Јавно комунално предузеће у правном промету
са трећим лицима има сва овлашћења и иступа у своје
име и за свој рачун.
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Одговорност за обавезе Јавног комуналног
предузећа
Члан 6.
Јавно комунално предузеће за своје обавезе
одговара целокупном својом имовином.
Оснивач не одговара за обавезе Јавног
комуналног предузећа, осим у случајевима прописаним
законом.
Оснивач је дужан да обезбеди да се делатност
од општег интереса из члана 2. ове одлуке обавља у
континуитету.
Заступање и представљање Јавног комуналног
предузећа
Члан 7.
Јавно комунално предузеће заступа и представља
директор.
III. ПОСЛОВНО ИМЕ И СЕДИШТЕ
Пословно име Јавног комуналног предузећа
Члан 8.
Јавно комунално предузеће послује под
пословним именом: Јавно комунално предузеће
„Комуналне службе“ Пожаревац.
Скраћено пословно име је: ЈКП „Комуналне
службе“.
О промени пословног имена одлучује Надзорни
одбор Јавног комуналног предузећа, уз сагласност
оснивача.
Седиште Јавног комуналног предузећа
Члан 9.
Седиште Јавног комуналног предузећа је у
Пожаревцу, улица Југ Богданова број 22.
О промени седишта Јавног комуналног предузећа
одлучује Надзорни одбор, уз сагласност оснивача.
Печат, штамбиљ и знак Јавног комуналног
предузећа
Члан 10.
Јавно комунално предузеће има свој печат и
штамбиљ са исписаним текстом на српском језику и
ћириличним писмом.
Печат је округлог облика и садржи пуно
пословно име и седиште Јавног комуналног предузећа.
Штамбиљ је правоугаоног облика и садржи пуно
пословно име, седиште Јавног комуналног предузећа и
место за датум и број.
Јавно комунално предузеће има свој знак који
садржи назив и седиште Јавног комуналног предузећа,
а који ће бити дефинисан Статутом Јавног комуналног
предузећа.
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Упис Јавног комуналног предузећа у регистар
Члан 11.
Јавно комунално предузеће се за обављање своје
делатности од општег интереса, утврђене овом одлуком,
уписује у регистар у складу са законом којим се уређује
правни положај привредних друштава и поступак
регистрације, у складу са законом.
Унутрашња организација Јавног комуналног
предузећа
Члан 12.
Јавно комунално предузеће послује као
јединствена радна целина.
Актом директора Јавног комуналног предузећа
уређује се унутрашња организација и систематизација
послова.
IV. ДЕЛАТНОСТ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ
ПРЕДУЗЕЋА
Претежна делатност
Члан 13.
Претежна делатност Јавног комуналног
предузећа јесте:
- 38.11 – скупљање отпада који није опасан.
Осим наведене претежне делатности, Јавно
комунално предузеће ће се бавити и другим делатностима,
као што су:
- 03.10 – гајење садног материјала
- 38.12 – третман и одлагање отпада који
није опасан
- 38.22 – поновна употреба разврстаних
материјала
- 39.00 – санација, рекултивација и друге
услуге у области управљања отпадом
- 46.77 – трговина на велико отпацима и
остацима
- 47.78 – остала трговина на мало новим
производима у специјалним
продавницама
- 49.39 – остали превоз путника у копненом
саобраћају
- 68.20 – изнајмљивање властитих или
изнајмљивање некретнина и управљање
њима
- 75.00 – ветеринарска делатност
- 81.22 – услуге осталог чишћења зграде и
опреме
- 81.29 – услуге осталог чишћења
- 81.30 – услуге уређења и одржавање
околине
- 93.03 – погребна и сродна делатност
- 96.09 – остале не поменуте личне услужне
делатности
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-

93.29 – остале забавне и рекреативне
делатности.
Јавно комунално предузеће може без уписа у
регистар да врши и друге делатности које служе обављању
претежне делатности, уколико за те делатности испуњава
услове предвиђене законом.
О промени делатности Јавног комуналног
предузећа, као и о обављању других делатности које
служе обављању претежне делатности, одлучује
Надзорни одбор, уз сагласност оснивача, у складу са
законом.
Услови за обављање делатности као делатности од
општег интереса
Члан 14.
Јавно комунално предузеће може да отпочне
обављање делатности кад надлежни државни орган
утврди да су испуњени услови за обављање те делатности
у погледу:
1) техничке опремљености;
2) кадровске оспособљености;
3) безбедности и здравља на раду;
4) заштите и унапређења животне средине и
5) других услова прописаних законом.
Оснивачка права и улагање капитала Јавног
комуналног предузећа
Члан 15.
Јавно комунално предузеће може, уз претходну
сагласност оснивача, основати друштво капитала за
обављање делатности од општег интереса из члана 2. ове
одлуке, као и друштво капитала за обављање делатности
која није делатност од општег интереса, у складу са
Законом о привредним друштвима.
Јавно комунално предузеће може улагати
капитал у већ основана друштва капитала, уз претходну
сагласност оснивача.
На одлуку Надзорног одбора из става 1. и 2. овог
члана сагласност даје Скупштина Града.
V. ИМОВИНА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ
ПРЕДУЗЕЋА

06.10.2016.

Усклађивање основног капитала предузећа врши
се у складу са законом.
Вредност неновчаног улога оснивача је нула
динара и уплаћен нула динара.
Вредност неновчаног улога оснивача утврђује се
на основу процене извршене на начин прописан законом
којим се уређује правни положај привредних друштава.
Имовина Јавног комуналног предузећа
Члан 17.
Имовину Јавног комуналног предузећа чине
право својине на покретним и непокретним стварима,
новчана средства и хартије од вредности и друга
имовинска права, која су пренета у својину Јавног
комуналног предузећа у складу са законом, укључујући
и право коришћења на стварима у јавној својини.
Стварима у јавној својини које је Оснивач
уложио у Јавно комунално предузеће преносом права
коришћења, без преноса права својине, Јавно комунално
предузеће не може да располаже, нити да их даље уступа
на коришћење, без сагласности Оснивача.
Јавно комунално предузеће управља и располаже
својом имовином у складу са законом, оснивачким актом
и Статутом.
Члан 18.
Средства у јавној својини могу се улагати
у капитал Јавног комуналног предузећа, у складу са
законом и актима Скупштине Града.
По основу улагања средстава из става 1. овог
члана, Град Пожаревац стиче уделе у Јавном комуналном
предузећу, као и права по основу тих удела.
Капитал у Јавном комуналном предузећу
подељен на уделе уписује се у регистар.
Повећање и смањење оснивачког капитала
Члан 19.
О повећању или смањењу основног капитала
Јавног комуналног предузећа одлучује Скупштина Града,
као Оснивач у складу са законом.

Основни капитал

Средства Јавног комуналног предузећа

Члан 16.
Основни капитал Јавног комуналног предузећа
чине новчана средства у укупном износу од 1.000,00
динара (и словима хиљаду динара).
Основни капитал из става 1. овог члана је удео
Оснивача, као јединог члана са 100% учешћа у основном
капиталу Јавног комуналног предузећа.
Износ основног капитала из става 1. овог члана
уписан је у одговарајући регистар Агенције за привредне
регистре и исплаћен у целости.

Члан 20.
Јавно комунално предузеће, у обављању својих
делатности, стиче и прибавља средства из следећих
извора:
– прихода које остваре својим пословањем,
– из кредита,
– из донација и поклона,
– из буџета Оснивача и буџета Републике
Србије и
– из осталих извора, у складу са законом.
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Расподела добити

Члан 21.
Јавно комунално предузеће је дужно да део
остварене добити уплати у буџет Града Пожаревца, по
завршном рачуну за претходну годину.
Висина и рок за уплату добити из става 1. овог
члана утврђује се у складу са законом и Одлуком о буџету
Града Пожаревца за наредну годину.
Начела за одређивање цене услуга
Члан 22.
Елементи за образовање цена производа и
услуга Јавног комуналног предузећа уређују се посебном
одлуком, коју доноси Надзорни одбор, уз сагласност
Оснивача, у складу са законом.
Усвајање захтева за измену цена
Члан 23.
Јавно комунално предузеће је обавезно да
захтев за измену цена производа и услуга укључи у свој
годишњи програм пословања, у складу са чланом 26. ове
одлуке.
Када се значајније промене вредности елемената,
који су укључени у методологију за обрачунавање цена,
Јавно комунално предузеће може да током пословне
године да поднесе оснивачу детаљно образложен захтев
за одобрење измене цена комуналних услуга, заједно са
изменама годишњег програма пословања.
Измене годишњег програма пословања са
предлогом за измену цена достављају се Скупштини
Града.
Унапређење рада и развоја предузећа
Члан 24.
Унапређење рада и развоја Јавног комуналног
предузећа заснива се на дугорочном и средњорочном
плану рада и развоја.
Плановима и програмом рада из става 1. ове
одлуке, утврђују се пословна политика и развој Јавног
комуналног предузећа, одређују се непосредни задаци и
утврђују средства и мере за њихово извршавање.
Планови и програми рада Јавног комуналног
предузећа морају се заснивати на законима којима се
уређују одређени односи у делатностима којима се бави
Јавно комунално предузеће.
Планови и програми
Члан 25.
Планови и програми Јавног комуналног
предузећа су:
- годишњи програм пословања,
- средњорочни план пословне стратегије и развоја Јавног комуналног предузећа,
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- дугорочни план пословне стратегије и развоја
Јавног комуналног предузећа,
- финансијски планови и
- други планови и програми (посебни програми
за коришћење субвенције, гаранције или других
средстава).
Планови и програми Јавног комуналног
предузећа из става 1. алинеја прва, друга, трећа и четврта
овог члана, достављају се Скупштини Града најкасније
до 1. децембра текуће године за наредну годину.
Планови и програми се сматрају донетим када
на њих сагласност да Скупштина Града.
Члан 26.
Годишњи, односно трогодишњи програм
пословања Јавног комуналног предузећа садржи,
нарочито:
1) планиране изворе прихода и позиције расхода
по наменама;
2) планиране набавке;
3) план инвестиција;
4) планирани начин расподеле добити, односно
планирани начин покрића губитка;
5) елементе за целовито сагледавање цена
производа и услуга;
6) план зарада и запошљавања;
7) критеријуме за коришћење средстава за помоћ,
спортске активности, пропаганду и репрезентацију.
Измене и допуне годишњег, односно
трогодишњег програма пословања могу се вршити
искључиво из стратешких и државних интереса или
уколико се битно промене околности у којима Јавно
комунално предузеће послује.
Члан 27.
Ако Надзорни одбор Јавног комуналног
предузећа до почетка календарске године не донесе
годишњи, односно трогодишњи програм пословања,
до доношења тог програма зараде запосленима се
обрачунавају и исплаћују на начин и под условима
утврђеним годишњим, односно трогодишњим програмом
пословања за претходну годину.
Члан 28.
Јавно комунално предузеће је дужно да Градском
већу Града Пожаревца ( у даљем тексту: Градско веће)
доставља тромесечне извештаје о реализацији годишњег,
односно трогодишњег програма пословања.
Извештај из става 1. овог члана доставља се у
року од 30 дана од дана истека тромесечја.
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VI. ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ
ПРЕДУЗЕЋА И ОСНИВАЧА

којим се обезбеђује редовно, континуирано и квалитетно
пружање услуга крајњим корисницима.

Права оснивача

Несметано функционисање постројења и опреме

Члан 29.
По основу учешћа у основном капиталу Јавног
комуналног предузећа, Град Пожаревац као оснивач има
следећа права:
- право управљања Јавним предузећем на начин
утврђен Статутом Јавног комуналног предузећа;
- право на учешће у расподели добити Јавног
комуналног предузећа;
- право да буду информисани о пословању Јавног комуналног предузећа;
- право да учествују у расподели ликвидационе
или стечајне масе, након престанка Јавног комуналног
предузећа стечајем или ликвидацијом, а по измирењу
обавеза и
- друга права у складу са законом.

Члан 33.
Јавно комунално предузеће је дужно да
предузима мере и активности за редовно одржавање и
несметано функционисање постројења и других објеката
неопходних за обављање своје делатности, у складу са
законима и другим прописима којима се уређују услови
обављања делатности од општег интереса због које је
основано.

Обезбеђење општег интереса
Члан 30.
Ради обезбеђења општег интереса у делатности
за коју је Јавно комунално предузеће основано,
Скупштина Града даје сагласност на:
- Статут Јавног комуналног предузећа;
- давање гаранција, авала, јемства, залога и
других средстава обезбеђења за послове који нису из
оквира делатности од општег интереса;
- располагање (прибављање и отуђење) средствима у јавној својини која су пренета у својину
Јавног комуналног предузећа веће вредности, која је у
непосредној функији обављања делатности од општег
интереса;
- улагања капитала;
- статусне промене;
- акт о процени вредности капитала и исказивању
тог капитала у акцијама, као и на програм и одлуку о
својинској трансформацији и
- друге одлуке којима се уређује обављање
делатности од општег интереса у складу са законом и
овом одлуком.
Члан 31.
Градско веће даје сагласност на:
1) акт о унутрашњој организацији и
систематизацији радних места,
2) претходну сагласност на повећање броја
запослених.
Континуирано и квалитетно пружање услуга
Члан 32.
Јавно комунално предузеће је дужно да делатност
од општег интереса за коју је основано обавља на начин

Поремећај у пословању
Члан 34.
У случају поремећаја у пословању Јавног
комуналног предузећа, Скупштина Града предузима
мере којима ће обезбедити услове за несметан рад и
пословање предузећа у обављању делатности од општег
интереса, у складу са законом, а нарочито :
- разрешење Надзорног одбора и директора и
именовање привремених органа;
- ограничење права огранка Јавног комуналног
предузећа да иступа у правном промету са трећим
лицима;
- ограничење у погледу права располагања
појединим средствима у јавној својини;
- друге мере одређене законом којим се уређују
услови и начин обављања делатности од општег интереса
и овом одлуком.
Члан 35.
У случају поремећаја у пословању Јавног
комуналног предузећа, Градско веће предузеће мере
којима ће обезбедити услове за несметан рад и пословање
предузећа у обављању делатности од општег интереса,
у складу са законом, а нарочито промену унутрашње
организације Јавног комуналног предузећа.
VII. ПОСЛОВАЊЕ ПОД ТРЖИШНИМ
УСЛОВИМА
Пословање под тржишним условима
Члан 36.
Јавно комунално предузеће послује по
тржишним условима, ради стицања добити, у складу са
законом.
Пружање услуга корисницима са територије других
општина
Члан 37.
У обављању своје претежне делатности Јавно
комунално предузеће своје услуге може испоручивати,
односно пружати и корисницима са територије других
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општина и градова, под условом да се ни на који начин
не угрожава редовно, континуирано и квалитетно
снабдевање крајњих корисника са територије Града
Пожаревца.
Испоруку и пружање услуга из става 1. овог
члана Јавно комунално предузеће обавља у складу са
посебно закљученим уговорима.
VIII. ОРГАНИ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ
ПРЕДУЗЕЋА
Органи Јавног комуналног предузећа
Члан 38.
Органи Јавног комуналног предузећа су:
1) надзорни одбор;
2) директор.
1) Надзорни одбор
Састав Надзорног одбора
Члан 39.
Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа
има три члана, од којих је један председник.
Председника и чланове надзорног одбора Јавног
комуналног предузећа, од којих је један члан из реда
запослених, именује Скупштина Града, на период од
четири године, под условима, на начин и по поступку
утврђеним законом, статутом Града Пожаревца и овом
одлуком.
Члан надзорног одбора из реда запослених
предлаже се на начин и по поступку који је утврђен
Статутом Јавног комуналног предузећа у складу са
законом.
Услови за чланове Надзорног одбора
Члан 40.
За председника и члана надзорног одбора Јавног
комуналног предузећа именује се лице које испуњава
следеће услове:
1) да је пунолетно и пословно способно;
2) да има стечено високо образовање на основним
студијама у трајању од најмање четири године, односно
на основним академским студијама у обиму од најмање
240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер
струковним студијама, специјалистичким академским
студијама или специјалистичким струковним студијама;
3) да има најмање пет година радног искуства на
пословима за које се захтева високо образовање из тачке
2) овог члана;
4) да има најмање три године радног искуства
на пословима који су повезани са пословима Јавног
комуналног предузећа ;
5) да познаје област корпоративног управљања
или област финансија;
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6) да није осуђивано на казну затвора од најмање
шест месеци;
7) да му нису изречене мере безбедности у
складу са законом којим се уређују кривична дела и то:
- обавезно психијатријско лечење и чување у
здравственој установи;
- обавезно психијатријско лечење на слободи;
- обавезно лечење наркомана;
- обавезно лечење алкохоличара;
- забрана вршења позива, делатности и дужности.
Председник и чланови надзорног одбора
дужни су да се додатно стручно усавршавају у области
корпоративног управљања, у складу са Програмом за
додатно стручно усавршавање који утврђује Влада.
Члан 41.
Представник запослених у надзорном одбору
мора испуњавати услове из члана 40. ове одлуке, као и
следеће услове:
1) да није био ангажован у вршењу ревизије
финансијских извештаја предузећа у последњих пет
година и
2) да није члан политичке странке.
Члан 42.
Надзорни одбор, директор и извршни директор
не могу предлагати представника запослених у надзорном
одбору.
Престанак мандата чланова Надзорног одбора
Члан 43.
Мандат председнику и члановима Надзорног
одбора престаје истеком периода на који су именовани,
оставком или разрешењем.
Председник и чланови Надзорног одбора
разрешавају се пре истека периода на који су именовани,
уколико:
1) Јавно комунално предузеће не достави
годишњи, односно трогодишњи програм пословања у
роковима прописаним законом;
2) Надзорни одбор пропусти да предузме
неопходне мере пред надлежним органима у случају
постојања основане сумње да одговорно лице Јавног
комуналног предузећа делује на штету Јавног комуналног
предузећа несавесним понашањем или на други начин;
3) се утврди да делује на штету Јавног комуналног
предузећа несавесним понашањем или на други начин;
4) у току трајања мандата буде осуђен на условну
или безусловну казну затвора.
Председник и чланови Надзорног одбора којима
је престао мандат, дужни су да врше своје дужности до
именовања новог надзорног одбора, односно именовања
новог председника или члана надзорног одбора, а
најдуже шест месеци.
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Надлежност Надзорног одбора
Члан 44.
Надзорни одбор:
1) доноси дугорочни и средњорочни план
пословне стратегије и развоја и одговоран је за њихово
спровођење;
2) доноси годишњи, односно трогодишњи
програм пословања Јавног комуналног предузећа,
усклађен са дугорочним и средњорочним планом
пословне стратегије и развоја из тачке 1) овог члана;
3) усваја извештај о степену реализације
годишњег, односно трогодишњег програма пословања;
4) усваја тромесечни извештај о степену
усклађености планираних и реализованих активности;
5) усваја финансијске извештаје;
6) доноси Статут Јавног комуналног предузећа;
7) надзире рад директора;
8) успоставља, одобрава и прати рачуноводство,
унутрашњу контролу, финансијске извештаје и политику
управљања ризицима;
9) доноси одлуку о расподели добити Јавног
комуналног предузећа, односно начину покрића
губитка;
10) доноси инвестиционе програме и критеријуме
за инвестициона улагања;
11) даје сагласност директору за предузимање
послова или радњи у складу са овим законом, статутом и
одлуком оснивача;
12) доноси одлуку о давању или одузимању
прокуре;
13) закључује уговор о раду са директором, у
складу са законом којим се уређују радни односи;
14) доноси одлуку о располагању (прибављање
и отуђење) средствима у јавној својини која су пренета у
својину Јавног комуналног предузећа, велике вредности,
која је у непосредној функцији обављања делатности од
општег интереса, утврђених оснивачким актом;
15) доноси одлуку о висини цена услуга;
16) одлучује о улагању капитала Јавног
комуналног предузећа;
17) одлучује о статусним променама Јавног
комуналног предузећа;
18) одлучује о оснивању зависних друштава
капитала;
19) одлучује о смањењу и повећању капитала
Јавног комуналног предузећа;
20) одлучује о издавању, продаји и куповини
удела, као и продаји удела у Јавном комуналном
предузећу или куповини удела или акција у другом
предузећу, односно привредном друштву;
21) доноси акт о исплати стимулације директора
и извршног директора;
22) врши друге послове у складу са законом,
овом одлуком и Статутом.
Одлуке из става 1. тач. 1), 2), 6), 9), 14), 15), 19)
и 20 овог члана Надзорни одбор доноси уз сагласност
Скупштине Града.
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Одлуке из става 1. тач. 16), 17) и 18) овог
члана Надзорни одбор доноси уз претходну сагласност
Скупштине Града.
Одлуке из става 1. тач. 21) овог члана Надзорни
одбор доноси уз претходну сагласност Градског већа.
Члан 45.
Надзорни одбор одлучује већином гласова
својих чланова.
Надзорни одбор не може пренети право на
одлучивање о питањима из свог делокруга на директора
или другог запосленог у Јавном комуналном предузећу.
Члан 46.
Председник и чланови Надзорног одбора Јавног
комуналног предузећа имају право на одговарајућу
накнаду за рад у надзорном одбору.
Висина накнаде из става 1. овог члана, утврђује
се у складу са подзаконским актима.
2) Директор
Члан 47.
Директора Јавног комуналног предузећа
именује Скупштина Града на период од четири године, а
на основу спроведеног јавног конкурса.
Директор Јавног комуналног предузећа заснива
радни однос на одређено време.
Директор предузећа је функционер који обавља
јавну функцију.
Директор не може имати заменика.
Надлежности директора
Члан 48.
1) представља и заступа Јавно комунално
предузеће;
2) организује и руководи процесом рада;
3) води пословање Јавног комуналног предузећа;
4) одговара за законитост рада Јавног комуналног
предузећа, за реализацију одлука и других аката
Скупштине Града, Градоначелника и Градског већа;
5) предлаже дугорочни и средњорочни план
пословне стратегије и развоја Јавног комуналног
предузећа и одговоран је за њихово спровођење;
6) предлаже годишњи, односно трогодишњи
програм пословања Јавног комуналног предузећа и
одговоран је за његово спровођење;
7) предлаже финансијске извештаје;
8) предлаже доношење посебног програма
коришћења средстава из буџета Града Пожаревца
(субвенције, гаранције или коришћење других
средства);
9) извршава одлуке Надзорног одбора;
10) бира извршне директоре;
11) бира представнике Јавног комуналног
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предузећа у скупштини друштва капитала чији је једини
власник Јавно комунално предузеће, по претходно
прибављеној сагласности Скупштине Града;
12) закључује уговоре о раду са извршним
директорима, у складу са законом којим се уређују радни
односи;
13) доноси акт о систематизацији;
14) предлаже Надзорном одбору доношење акта
о исплати стимулације извршним директорима;
15) предлаже Надзорном одбору доношење
одлука и других аката из делокруга директора;
16) одлучује о појединачним правима, обавезама
и одговорностима запослених у складу са законом,
колективним уговором и Статутом Јавног комуналног
предузећа;
17) доноси план набавки за текућу годину;
18) доноси одлуке у поступцима јавних набавки
и набавки на које се не примењује закон о јавним
набавкама,
19) врши друге послове одређене законом, овом
одлуком и Статутом Јавног комуналног предузећа.
Услови за избор директора
Члан 49.
За директора Јавног комуналног предузећа, може
бити именовано лице које испуњава следеће услове:
1) да је пунолетно и пословно способно;
2) да има стечено високо образовање на основним
студијама у трајању од најмање четири године, односно
на основним академским студијама у обиму од најмање
240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер
струковним студијама, специјалистичким академским
студијама или специјалистичким струковним студијама;
3) да има најмање пет година радног искуства на
пословима за које се захтева високо образовање из тачке
2) овог члана;
4) да има најмање три године радног искуства
на пословима који су повезани са пословима Јавног
комуналног предузећа;
5) да познаје област корпоративног управљања;
6) да има радно искуство у организовању рада и
вођењу послова;
7) да није члан органа политичке странке,
односно да му је одређено мировање у вршењу функције
у органу политичке странке;
8) да није осуђивано на казну затвора од најмање
шест месеци;
9) да му нису изречене мере безбедности у
складу са законом којим се уређују кривична дела, и то:
- обавезно психијатријско лечење и чување у
здравственој установи;
- обавезно психијатријско лечење на слободи;
- обавезно лечење наркомана;
- обавезно лечење алкохоличара;
- забрана вршења позива, делатности и дужности.
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Услови за именовање директора из става 1.
овог члана прописани су законом, а Статутом Јавног
комуналног предузећа могу бити одређени и други
услови које лице мора да испуни да би било именовано
за директора Јавног комуналног предузећа.
Извршни директор
Члан 50.
Директор може бирати извршне директоре
за вођење послова из одређених области од значаја за
успешно функционисање Јавног комуналног предузећа.
Извршни директор за свој рад одговара
директору.
Извршни директор обавља послове у оквиру
овлашћења које му је одредио директор, у складу са овом
одлуком и Статутом Јавног комуналног предузећа.
Извршни директор не може имати заменика.
Извршни директор мора бити у радном односу у
Јавном комуналном предузећу.
Члан 51.
За извршног директора Јавног комуналног
предузећа бира се лице које испуњава услове:
1) да је пунолетно и пословно способно;
2) да има стечено високо образовање на основним
студијама у трајању од најмање четири године, односно
на основним академским студијама у обиму од најмање
240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер
струковним студијама, специјалистичким академским
студијама или специјалистичким струковним студијама;
3) да има најмање пет година радног искуства на
пословима за које се захтева високо образовање из тачке
2) овог члана;
4) да има радно искуство у организовању рада и
вођењу послова;
5) да није осуђивано на казну затвора од најмање
шест месеци;
6) да му нису изречене мере безбедности у
складу са законом којим се уређују кривична дела, и то:
- обавезно психијатријско лечење и чување у
здравственој установи;
- обавезно психијатријско лечење на слободи;
- обавезно лечење наркомана;
- обавезно лечење алкохоличара;
- забрана вршења позива, делатности и дужности.
Поред услова из става 1. овог члана, лице које
се бира за извршног директора мора имати три године
радног искуства на пословима за које ће бити задужен у
Јавном комуналном предузећу.
Јавно комунално предузеће не може имати више
од седам извршних директора, а број извршних директора
утврђује се Статутом Јавног комуналног предузећа.
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Зарада директора и извршног директора
Члан 52.
Директор и извршни директор имају право на
зараду, а могу имати и право на стимулацију, у складу са
подзаконским актом.
Одлуку о исплати стимулације директора и
извршног директора доноси Надзорни одбор Јавног
комуналног предузећа, уз сагласност Градског већа.
Одлука о исплати стимулације извршног
директора доноси се на предлог директора.
Поступак именовања директора
Члан 53.
Директор Јавног комуналног предузећа именује
се након спроведеног јавног конкурса, у складу са законом,
подзаконским актима, Статутом Града Пожаревца и овом
одлуком.
Јавни конкурс спроводи Комисија за спровођење
конкурса за избор директора (у даљем тексту:
Комисија).
Комисија има пет чланова, од којих је један
председник.
Комисију образује Скупштина Града.
Председник и чланови комисије не могу бити
народни посланици, посланици у скупштини аутономне
покрајине, одборници у скупштини Града Пожаревца, као
ни изабрана, именована и постављена лица у органима
Града Пожаревца.
Члан 54.
Одлуку о спровођењу јавног конкурса за
избор директора Јавног комуналног предузећа доноси
Скупштина Града, на предлог Градског већа.
Иницијативу за доношење одлуке из става 1.
овог члана може покренути и Надзорни одбор Јавног
комуналног предузећа, преко Градске управе Града
Пожаревца (у даљем тексту: Градска управа).
Градска управа доставља Градском већу текст
огласа о јавном конкурсу.
Оглас о јавном конкурсу садржи нарочито:
податке о Јавном комуналном предузећу, пословима,
условима за именовање директора Јавног комуналног
предузећа, месту рада, стручној оспособљености,
знањима и вештинама које се оцењују у изборном
поступку и начину њихове провере, року у коме се
подносе пријаве, податке о лицу задуженом за давање
обавештења о јавном конкурсу, адресу на коју се пријаве
подносе, као и податке о доказима који се прилажу уз
пријаву.
Оглас о јавном конкурсу за избор директора
Јавног комуналног предузећа објављује се у “Службеном
гласнику Републике Србије”, у „Службеном гласнику
Града Пожаревца“, у најмање једним дневним новинама
које се дистрибуирају на целој територији Републике
Србије, као и на интернет страници Града Пожаревца.
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Рок за објављивање огласа из става 4. овог
члана у “Службеном гласнику Републике Србије” не
може бити дужи од осам дана од дана доношења одлуке
о спровођењу јавног конкурса за избор директора Јавног
комуналног предузећа.
Пријава на јавни конкурс за избор директора
Јавног комуналног предузећа подноси се у року од 30
дана од дана објављивања јавног конкурса у “Службеном
гласнику Републике Србије”.
Неблаговремене, неразумљиве и пријаве уз које
нису приложени сви потребни докази, Комисија одбацује
закључком против кога није допуштена посебна жалба.
Члан 55.
Решење о именовању директора је коначано.
Решење о именовању директора Јавног
комуналног предузећа, са образложењем, објављује се у
‘’Службеном гласнику РС’’, „Службеном гласнику Града
Пожаревца“ и на интернет страници Града Пожаревца.
Члан 56.
Именовани кандидат дужан је да ступи на
функцију у року од осам дана од дана објављивања
решења о именовању у “Службеном гласнику Републике
Србије”.
Рок из става 1. овог члана, из нарочито
оправданих разлога, може се продужити за још осам
дана.
Мандат директора
Члан 57.
Мандат директора престаје истеком периода на
који је именован, оставком или разрешењем.
Поступак за именовање директора покреће се
шест месеци пре истека периода на који је именован,
односно у року од 30 дана од дана подношења оставке
или разрешења.
Оставка директора

Града.

Члан 58.
Оставка се у писаној форми подноси Скупштини
Разрешење

Члан 59.
Предлог за разрешење директора Јавног
комуналног предузећа, подноси Градско веће.
Предлог из става 1. овог члана може поднети
и Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа, преко
Градске управе.
Предлог за разрешење мора бити образложен, са
прецизно наведеним разлозима због којих се предлаже
разрешење и доставља се директору који има право да
се у року од 20 дана изјасни о разлозима због којих се
предлаже разрешење.
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Пошто директору пружи прилику да се изјасни
о постојању разлога за разрешење и утврди потребне
чињенице, Градско веће, предлаже Скупштини Града
доношење одговарајућег решења.
Против решења о разрешењу жалба није
допуштена, али се може водити управни спор.
Члан 60.
Скупштина Града разрешава или може
разрешити директора Јавног комуналног предузећа под
условима предвиђеним законом.
Суспензија директора
Члан 61.
Уколико у току трајања мандата против
директора буде потврђена оптужница, Скупштина
Града доноси решење о суспензији директора Јавног
комуналног предузећа.
Суспензија траје док се поступак правноснажно
не оконча.
Вршилац дужности директора
Члан 62.
Скупштина Града може именовати вршиоца
дужности директора до именовања директора Јавног
комуналног предузећа по спроведеном јавном конкурсу
или у случају суспензије директора.
Период обављања функције вршиоца дужности
директора не може бити дужи од једне године.
Исто лице не може бити два пута именовано за
вршиоца дужности директора.
Вршилац дужности директора мора испуњавати
услове за именовање директора Јавног комуналног
предузећа из члана 49. ове одлуке.
Вршилац дужности има сва права, обавезе
и овлашћења која има директор Јавног комуналног
предузећа.
IХ. ПОРЕМЕЋАЈИ У РАДУ УСЛЕД ВИШЕ СИЛЕ
Поремећаји у пословању
Члан 63.
У случају поремећаја у пословању Јавног
комуналног предузећа, Скупштина Града, може предузети
мере прописане законом, ради обезбеђења услова за
несметано функционисање и обављање делатности од
општег интереса, а нарочито:
– промену унутрашње организације Јавног
комуналног предузећа;
– разрешење Надзорног одбора и директора
и именовање привременог органа Јавног
комуналног предузећа;
– ограничење права појединих делова Јавног
комуналног предузећа да иступају у правном
промету са трећим лицима;
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–

ограничење у погледу права располагања
појединим средствима у јавној својини;
– друге мере одређене законом којим се
одређују делатности од општег интереса.
За време ратног стања или непосредне ратне
опасности, у складу са одлуком Владе, Скупштина
Града може у Јавном комуналном предузећу утврдити
организацију за извршавање послова од стратешког
значаја за Републику Србију или Град Пожаревац.
Остваривање права на штрајк
Члан 64.
У Јавном комуналном предузећу право на штрајк
остварује се у складу са законом, колективним уговором
и другим актом.
У случају да у Јавном комуналном предузећу
нису обезбеђени услови за остваривање редовног процеса
рада услед више силе, Скупштина Града, ако оцени да
могу наступити штетне последице за живот и здравље
људи или њихову безбедност и безбедност имовине или
друге штетне неотклоњиве последице, поступа у складу
са законом.
Унутрашња организација
Члан 65.
Статутом, општим актима и другим актима
Јавног комуналног предузећа ближе се уређују
унутрашња организација Јавног комуналног предузећа,
делокруг органа и друга питања од значаја за рад и
пословање Јавног комуналног предузећа, у складу са
законом и овом одлуком.
Радни односи
Члан 66.
Права, обавезе и одговорности запослених из
радног односа уређују се колективним уговором Јавног
комуналног предузећа у складу са законом и актима
оснивача.
Колективни уговор Јавног комуналног предузећа
мора бити сагласан са законом, општим и посебним
колективним уговором.
Безбедност и здравље запослених на раду
Члан 67.
Права, обавезе и одговорности у вези са
безбедношћу и здрављем на раду остварују се у складу
са законом и прописима донетим на основу закона, а
ближе се уређују колективним уговором, општим актима
Јавног комуналног предузећа или уговором о раду.
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Заштита животне средине
Члан 68.
Јавно комунално предузеће је дужно да у
обављању своје делатности обезбеђује потребне услове
за заштиту и унапређење животне средине и да спречава
узроке и отклања штетне последице које угрожавају
природне и радом створене вредности човекове
средине.
Статутом Јавног комуналног предузећа детаљније се утврђују активности предузећа ради заштите
животне средине, сагласно закону и прописима оснивача
који регулишу област заштите животне средине.
Јавност рада предузећа
Члан 69.
Јавно комунално предузеће дужно је да на својој
интернет страници објави:
1) радне биографије чланова Надзорног одбора,
директора и извршних директора;
2) организациону структуру;
3) годишњи, односно трогодишњи програм
пословања, као и све његове измене и допуне, односно
извод из тог програма ако Јавно комунално предузеће
има конкуренцију на тржишту;
4) тромесечне извештаје о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања;
5) годишњи финансијски извештај са мишљењем
овлашћеног ревизора;
6) друге информације од значаја за јавност.
Доступност информација
Члан 70.
Доступност информација од јавног значаја
Јавно комунално предузеће врши у складу са одредбама
закона који регулише област слободног приступа
информацијама од јавног значаја.
Пословна тајна
Члан 71.
Пословном тајном сматрају се исправе и подаци
утврђени одлуком директора или Надзорног одбора
Јавног комуналног предузећа чије би саопштавање
неовлашћеном лицу било противно пословању Јавног
комуналног предузећа и штетило би његовом пословном
угледу и интересима.
X. СТАТУТ И ДРУГИ ОПШТИ АКТИ
Општи акти
Члан 72.
Општи акти Јавног комуналног предузећа су
Статут и други општи акти утврђени законом.
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Статут је основни општи акт Јавног комуналног
предузећа.
Други општи акти Јавног комуналног предузећа
морају бити у сагласности са Статутом Јавног комуналног
предузећа.
Појединични акти које доносе органи и
овлашћени појединци у Јавном комуналном предузећу,
морају бити у складу са општим актима Јавног
комуналног предузећа.
XI. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 73.
Јавно комунално предузеће дужно је да Статут и
друга општа акта усагласи са законом и овом одлуком у
року од 90 дана од дана доношења ове одлуке.
Члан 74.
Председник и чланови Надзорног одбора Јавног
комуналног предузећа разрешавају се пре истека периода
на који су именовани уколико Надзорни одбор не донесе
дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и
развоја у року од годину дана од дана ступања на снагу
овог Закона о јавним предузећима, односно најкасније
до 4. марта 2017. године.
Слободан Јовић, директор Јавног комуналног
предузећа, који је изабран на јавном конкурсу у складу
са одредбама Закона о јавним предузећима (“Службени
гласник РС”, број 119/12, 116/13 – аутентично тумачење
и 44/14 – др. закон), наставља са радом до престанка
мандата.
Члан 75.
Јавно комунално предузеће наставља са радом у
складу са овом одлуком и Законом о јавним предузећима
(„Службени гласник РС”, број 15/16).
Члан 76.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику Града
Пожаревца“.
Број: 01-06-156/5б Датум : 6.10.2016.године
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Бојан Илић, с.р.
5
На основу члана 7. и 20. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07 и 83/14
- др. закон), члана 5. став 3. и члана 6. а у вези са чланом 79.
став 1. Закона о јавним предузећима („Службени гласник
РС“, број 15/16), члана 2. и 3. Закона о комуналним
делатностима („Службени гласник РС“, број 88/11) и
члана 32. став 1. тач. 6) и 9) Статута Града Пожаревца
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I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

- заступање Јавног комуналног предузећа;
- износ основног капитала, као и опис, врста и
вредност неновчаног улога;
- органи Јавног комуналног предузећа;
- податак о уделима оснивача у основном капиталу израженог у процентима;
- имовина која се не може отуђити;
- располагање стварима у јавној својини која су
пренета у својину Јавног комуналног предузећа у складу
са законом;
- заштита животне средине;
- друга питања од значаја за несметано обављање делатности за коју се оснива Јавно комунално
предузеће.

Усклађивање оснивачког акта

II. ПОДАЦИ О ОСНИВАЧУ

Члан 1.
Овом одлуком, у циљу усклађивања са одредбама
Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“,
број 15/16), врше се измене и допуне Одлуке о промени
Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа
„Водовод и канализација“ (,,Службени гласник Града
Пожаревца“, бр. 2/13), које је уписано у регистар Агенције
за привредне регистре, решењем број БД. 27774/2005 од
30. јуна 2005. године, под матичним бројем 17223810.

Оснивач Јавног комуналног предузећа
Члан 4.
Оснивач Јавног комуналног предузећа је:
Град Пожаревац, улица Дринска број 2, матични
број 07271239.
Права оснивача остварује Скупштина Града
Пожаревац, Пожаревац, Дринска број 2 (у даљем тексту:
Оснивач).

Циљ оснивања Јавног комуналног предузећа

Правни статус Јавног комуналног предузећа

Члан 2.
Јавно комунално предузеће „Водовод и
канализација“ Пожаревац (у даљем тексту : Јавно
комунално предузеће) је основано и послује ради
обезбеђивања трајног снабдевања водом за пиће и
пречишћавања и одвођења атмосферских и отпадних
вода, као делатности од општег интереса и уредног
задовољавања крајњих корисника услуга.

Члан 5.
Јавно комунално предузеће има статус правног
лица, са правима, обавезама и одговорностима утврђеним
законом.
Јавно комунално предузеће у правном промету
са трећим лицима има сва овлашћења и иступа у своје
име и за свој рачун.

Предмет одлуке

Одговорност за обавезе Јавног комуналног
предузећа

(,,Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 4/13пречишћен текст), у циљу усклађивања оснивачког акта
Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“
Пожаревац са новим Законом о јавним предузећима
(„Службени гласник РС“, број 15/16), Скупштина Града
Пожаревца, на седници одржаној дана 6.10. 2016. године,
донела је
ОДЛУКУ
о усклађивању пословања Јавног комуналног
предузећа „Водовод и канализација“ Пожаревац са
Законом о јавним предузећима

Члан 3.
Овом одлуком, у складу са Законом о јавним
предузећима, регулисана су права и обавезе оснивача и
Јавног комуналног предузећа у обављању делатности од
општег интереса из члана 2. ове одлуке, а нарочито:
- назив, седиште и матични број оснивача;
- пословно име и седиште Јавног комуналног
предузећа;
- претежна делатност Јавног комуналног предузећа;
- права, обавезе и одговорности оснивача према
Јавном комуналном предузећу и Јавног комуналног
предузећа према оснивачу;
- услови и начин утврђивања и распоређивања
добити, односно начину покрића губитака и сношењу
ризика;
- условима и начину задуживања Јавног комуналног предузећа;

Члан 6.
Јавно комунално предузеће за своје обавезе
одговара целокупном својом имовином.
Оснивач не одговара за обавезе Јавног
комуналног предузећа, осим у случајевима прописаним
законом.
Оснивач је дужан да обезбеди да се делатност
од општег интереса из члана 2. ове одлуке обавља у
континуитету.
Заступање и представљање Јавног комуналног
предузећа
Члан 7.
Јавно комунално предузеће заступа и представља
директор.
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III. ПОСЛОВНО ИМЕ И СЕДИШТЕ
Пословно име Јавног комуналног предузећа
Члан 8.
Јавно комунално предузеће послује под
пословним именом: Јавно комунално предузеће „Водовод
и канализација“ Пожаревац.
Скраћено пословно име је: ЈКП „Водовод и
канализација“.
О промени пословног имена одлучује Надзорни
одбор Јавног комуналног предузећа, уз сагласност
оснивача.
Седиште Јавног комуналног предузећа
Члан 9.
Седиште Јавног комуналног предузећа је у
Пожаревцу, улица Југ Богданова број 22.
О промени седишта Јавног комуналног предузећа
одлучује Надзорни одбор, уз сагласност оснивача.
Печат, штамбиљ и знак Јавног комуналног
предузећа
Члан 10.
Јавно комунално предузеће има свој печат и
штамбиљ са исписаним текстом на српском језику и
ћириличним писмом.
Печат је округлог облика и садржи пуно
пословно име и седиште Јавног комуналног предузећа.
Штамбиљ је правоугаоног облика и садржи пуно
пословно име, седиште Јавног комуналног предузећа и
место за датум и број.
Јавно комунално предузеће има свој знак који
садржи назив и седиште Јавног комуналног предузећа,
а који ће бити дефинисан Статутом Јавног комуналног
предузећа.
Упис Јавног комуналног предузећа у регистар
Члан 11.
Јавно комунално предузеће се за обављање своје
делатности од општег интереса, утврђене овом одлуком,
уписује у регистар у складу са законом којим се уређује
правни положај привредних друштава и поступак
регистрације, у складу са законом.
Унутрашња организација Јавног комуналног
предузећа
Члан 12.
Јавно комунално предузеће послује као
јединствена радна целина.
Актом директора Јавног комуналног предузећа
уређује се унутрашња организација и систематизација
послова.

06.10.2016.

IV. ДЕЛАТНОСТ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ
ПРЕДУЗЕЋА
Претежна делатност
Члан 13.
делатност Јавног

Претежна
комуналног
предузећа јесте:
- 36.00 Сакупљање, пречишћавање и
дистрибуција воде
Осим наведене претежне делатности, Јавно
комунално предузеће ће се бавити и другим делатностима,
као што су:
- 37.00 Уклањање отпадних вода
- 41.00 Изградња зграда
- 42.00 Изградња осталих грађевина
- 43.00 Специјализовани грађевински радови
- 71.00 Архитектонске и инжењерске
делатности; инжењерско испитивање и
анализе.
Јавно комунално предузеће може без уписа у
регистар да врши и друге делатности које служе обављању
претежне делатности, уколико за те делатности испуњава
услове предвиђене законом.
О промени делатности Јавног комуналног
предузећа, као и о обављању других делатности које
служе обављању претежне делатности, одлучује
Надзорни одбор, уз сагласност оснивача, у складу са
законом.
Услови за обављање делатности као делатности од
општег интереса
Члан 14.
Јавно комунално предузеће може да отпочне
обављање делатности кад надлежни државни орган
утврди да су испуњени услови за обављање те делатности
у погледу:
1) техничке опремљености;
2) кадровске оспособљености;
3) безбедности и здравља на раду;
4) заштите и унапређења животне средине и
5) других услова прописаних законом.
Оснивачка права и улагање капитала Јавног
комуналног предузећа
Члан 15.
Јавно комунално предузеће може, уз претходну
сагласност оснивача, основати друштво капитала за
обављање делатности од општег интереса из члана 2. ове
одлуке, као и друштво капитала за обављање делатности
која није делатност од општег интереса, у складу са
Законом о привредним друштвима.
Јавно комунално предузеће може улагати
капитал у већ основана друштва капитала, уз претходну
сагласност оснивача.

06.10.2016.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

На одлуку Надзорног одбора из става 1. и 2. овог
члана сагласност даје Скупштина Града.
V. ИМОВИНА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ
ПРЕДУЗЕЋА
Основни капитал
Члан 16.
Основни капитал Јавног комуналног предузећа
чине новчана средства у укупном износу од 1.000,00
динара (и словима хиљаду динара).
Основни капитал из става 1. овог члана је удео
Оснивача, као јединог члана са 100% учешћа у основном
капиталу Јавног комуналног предузећа.
Износ основног капитала из става 1. овог члана
уписан је у одговарајући регистар Агенције за привредне
регистре и уплаћен је у целости
Вредност неновчаног улога оснивача уписан је нула
динара и уплаћен нула динара.
Усклађивање основног капитала предузећа врши
се у складу са законом.
Вредност неновчаног улога оснивача утврђује се
на основу процене извршене на начин прописан законом
којим се уређује правни положај привредних друштава.
Имовина Јавног комуналног предузећа
Члан 17.
Имовину Јавног комуналног предузећа чине
право својине на покретним и непокретним стварима,
новчана средства и хартије од вредности и друга
имовинска права, која су пренета у својину Јавног
комуналног предузећа у складу са законом, укључујући
и право коришћења на стварима у јавној својини.
Стварима у јавној својини које је Оснивач
уложио у Јавно комунално предузеће преносом права
коришћења, без преноса права својине, Јавно комунално
предузеће не може да располаже, нити да их даље уступа
на коришћење, без сагласности Оснивача.
Јавно комунално предузеће управља и располаже
својом имовином у складу са законом, оснивачким актом
и Статутом.
Члан 18.
Средства у јавној својини могу се улагати
у капитал Јавног комуналног предузећа, у складу са
законом и актима Скупштине Града.
По основу улагања средстава из става 1. овог
члана, Град Пожаревац стиче уделе у Јавном комуналном
предузећу, као и права по основу тих удела.
Капитал у Јавном комуналном предузећу
подељен на уделе уписује се у регистар.
Повећање и смањење оснивачког капитала
Члан 19.
О повећању или смањењу основног капитала
Јавног комуналног предузећа одлучује Скупштина Града,
као Оснивач у складу са законом.
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Средства Јавног комуналног предузећа
Члан 20.
Јавно комунално предузеће, у обављању својих
делатности, стиче и прибавља средства из следећих
извора:
– прихода које остваре својим пословањем,
– из кредита,
– из донација и поклона,
– из буџета Оснивача и буџета Републике
Србије и
– из осталих извора, у складу са законом.
Расподела добити
Члан 21.
Јавно комунално предузеће је дужно да део
остварене добити уплати у буџет Града Пожаревца, по
завршном рачуну за претходну годину.
Висина и рок за уплату добити из става 1. овог
члана утврђује се у складу са законом и Одлуком о буџету
Града Пожаревца за наредну годину.
Начела за одређивање цене услуга
Члан 22.
Елементи за образовање цена производа и
услуга Јавног комуналног предузећа уређују се посебном
одлуком, коју доноси Надзорни одбор, уз сагласност
Оснивача, у складу са законом.
Усвајање захтева за измену цена
Члан 23.
Јавно комунално предузеће је обавезно да
захтев за измену цена производа и услуга укључи у свој
годишњи програм пословања, у складу са чланом 26. ове
одлуке.
Када се значајније промене вредности елемената, који су укључени у методологију за обрачунавање
цена, Јавно комунално предузеће може да током пословне
године да поднесе оснивачу детаљно образложен захтев
за одобрење измене цена комуналних услуга, заједно са
изменама годишњег програма пословања.
Измене годишњег програма пословања са
предлогом за измену цена достављају се Скупштини
Града.
Унапређење рада и развоја предузећа
Члан 24.
Унапређење рада и развоја Јавног комуналног
предузећа заснива се на дугорочном и средњорочном
плану рада и развоја.
Плановима и програмом рада из става 1. ове
одлуке, утврђују се пословна политика и развој Јавног
комуналног предузећа, одређују се непосредни задаци и
утврђују средства и мере за њихово извршавање.
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Планови и програми рада Јавног комуналног
предузећа морају се заснивати на законима којима се
уређују одређени односи у делатностима којима се бави
Јавно комунално предузеће.
Планови и програми
Члан 25.
Планови и програми Јавног комуналног
предузећа су:
- годишњи програм пословања,
- средњорочни план пословне стратегије и
развоја Јавног комуналног предузећа,
- дугорочни план пословне стратегије и развоја
Јавног комуналног предузећа,
- финансијски планови и
- други планови и програми (посебни програми
за коришћење субвенције, гаранције или других
средстава).
Планови и програми Јавног комуналног
предузећа из става 1. алинеја прва, друга, трећа и четврта
овог члана, достављају се Скупштини Града најкасније
до 1. децембра текуће године за наредну годину.
Планови и програми се сматрају донетим када
на њих сагласност да Скупштина Града.
Члан 26.
Годишњи, односно трогодишњи програм
пословања Јавног комуналног предузећа садржи,
нарочито:
1) планиране изворе прихода и позиције расхода
по наменама;
2) планиране набавке;
3) план инвестиција;
4) планирани начин расподеле добити, односно
планирани начин покрића губитка;
5) елементе за целовито сагледавање цена
производа и услуга;
6) план зарада и запошљавања;
7) критеријуме за коришћење средстава за помоћ,
спортске активности, пропаганду и репрезентацију.
Измене и допуне годишњег, односно
трогодишњег програма пословања могу се вршити
искључиво из стратешких и државних интереса или
уколико се битно промене околности у којима Јавно
комунално предузеће послује.
Члан 27.
Ако Надзорни одбор Јавног комуналног
предузећа до почетка календарске године не донесе
годишњи, односно трогодишњи програм пословања,
до доношења тог програма зараде запосленима се
обрачунавају и исплаћују на начин и под условима
утврђеним годишњим, односно трогодишњим програмом
пословања за претходну годину.
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Члан 28.
Јавно комунално предузеће је дужно да Градском
већу Града Пожаревца ( у даљем тексту: Градско веће)
доставља тромесечне извештаје о реализацији годишњег,
односно трогодишњег програма пословања.
Извештај из става 1. овог члана доставља се у
року од 30 дана од дана истека тромесечја.
VI. ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ
ПРЕДУЗЕЋА И ОСНИВАЧА
Права оснивача
Члан 29.
По основу учешћа у основном капиталу Јавног
комуналног предузећа, Град Пожаревац као оснивач има
следећа права:
- право управљања Јавним предузећем на начин
утврђен Статутом Јавног комуналног предузећа;
- право на учешће у расподели добити Јавног
комуналног предузећа;
- право да буду информисани о пословању Јавног комуналног предузећа;
- право да учествују у расподели ликвидационе
или стечајне масе, након престанка Јавног комуналног
предузећа стечајем или ликвидацијом, а по измирењу
обавеза и
- друга права у складу са законом.
Обезбеђење општег интереса
Члан 30.
Ради обезбеђења општег интереса у делатности
за коју је Јавно комунално предузеће основано,
Скупштина Града даје сагласност на:
- Статут Јавног комуналног предузећа;
- давање гаранција, авала, јемства, залога и
других средстава обезбеђења за послове који нису из
оквира делатности од општег интереса;
- располагање (прибављање и отуђење) средствима у јавној својини која су пренета у својину
Јавног комуналног предузећа веће вредности, која је у
непосредној функији обављања делатности од општег
интереса;
- улагања капитала;
- статусне промене;
- акт о процени вредности капитала и исказивању
тог капитала у акцијама, као и на програм и одлуку о
својинској трансформацији и
- друге одлуке којима се уређује обављање делатности од општег интереса у складу са законом и овом
одлуком.
Члан 31.
Градско веће даје сагласност на:
1) акт о унутрашњој организацији
систематизацији радних места,

и
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2) претходну сагласност на повећање броја
запослених.

Пружање услуга корисницима са територије других
општина

Континуирано и квалитетно пружање услуга

Члан 37.
У обављању своје претежне делатности Јавно
комунално предузеће своје услуге може испоручивати,
односно пружати и корисницима са територије других
општина и градова, под условом да се ни на који начин
не угрожава редовно, континуирано и квалитетно
снабдевање крајњих корисника са територије Града
Пожаревца.
Испоруку и пружање услуга из става 1. овог
члана Јавно комунално предузеће обавља у складу са
посебно закљученим уговорима.

Члан 32.
Јавно комунално предузеће је дужно да делатност
од општег интереса за коју је основано обавља на начин
којим се обезбеђује редовно, континуирано и квалитетно
пружање услуга крајњим корисницима.
Несметано функционисање постројења и
опреме
Члан 33.
Јавно комунално предузеће је дужно да
предузима мере и активности за редовно одржавање и
несметано функционисање постројења и других објеката
неопходних за обављање своје делатности, у складу са
законима и другим прописима којима се уређују услови
обављања делатности од општег интереса због које је
основано.
Поремећај у пословању
Члан 34.
У случају поремећаја у пословању Јавног
комуналног предузећа, Скупштина Града предузима
мере којима ће обезбедити услове за несметан рад и
пословање предузећа у обављању делатности од општег
интереса, у складу са законом, а нарочито :
- разрешење Надзорног одбора и директора и
именовање привремених органа;
- ограничење права огранка Јавног комуналног
предузећа да иступа у правном промету са трећим
лицима;
- ограничење у погледу права располагања појединим средствима у јавној својини;
- друге мере одређене законом којим се уређују
услови и начин обављања делатности од општег интереса
и овом одлуком.
Члан 35.
У случају поремећаја у пословању Јавног
комуналног предузећа, Градско веће предузеће мере
којима ће обезбедити услове за несметан рад и пословање
предузећа у обављању делатности од општег интереса,
у складу са законом, а нарочито промену унутрашње
организације Јавног комуналног предузећа.
VII. ПОСЛОВАЊЕ ПОД ТРЖИШНИМ
УСЛОВИМА
Пословање под тржишним условима
Члан 36.
Јавно комунално предузеће послује по
тржишним условима, ради стицања добити, у складу са
законом.

VIII. ОРГАНИ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ
ПРЕДУЗЕЋА
Органи Јавног комуналног предузећа
Члан 38.
Органи Јавног комуналног предузећа су:
1) надзорни одбор;
2) директор.
1) Надзорни одбор
Састав Надзорног одбора
Члан 39.
Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа
има три члана, од којих је један председник.
Председника и чланове надзорног одбора Јавног
комуналног предузећа, од којих је један члан из реда
запослених, именује Скупштина Града, на период од
четири године, под условима, на начин и по поступку
утврђеним законом, статутом Града Пожаревца и овом
одлуком.
Члан надзорног одбора из реда запослених
предлаже се на начин и по поступку који је утврђен
Статутом Јавног комуналног предузећа у складу са
законом.
Услови за чланове Надзорног одбора
Члан 40.
За председника и члана надзорног одбора Јавног
комуналног предузећа именује се лице које испуњава
следеће услове:
1) да је пунолетно и пословно способно;
2) да има стечено високо образовање на основним
студијама у трајању од најмање четири године, односно
на основним академским студијама у обиму од најмање
240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер
струковним студијама, специјалистичким академским
студијама или специјалистичким струковним студијама;
3) да има најмање пет година радног искуства на
пословима за које се захтева високо образовање из тачке
2) овог члана;
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4) да има најмање три године радног искуства
на пословима који су повезани са пословима Јавног
комуналног предузећа ;
5) да познаје област корпоративног управљања
или област финансија;
6) да није осуђивано на казну затвора од најмање
шест месеци;
7) да му нису изречене мере безбедности у
складу са законом којим се уређују кривична дела и то:
- обавезно психијатријско лечење и чување у
здравственој установи;
- обавезно психијатријско лечење на слободи;
- обавезно лечење наркомана;
- обавезно лечење алкохоличара;
- забрана вршења позива, делатности и дужности.
Председник и чланови надзорног одбора
дужни су да се додатно стручно усавршавају у области
корпоративног управљања, у складу са Програмом за
додатно стручно усавршавање који утврђује Влада.
Члан 41.
Представник запослених у надзорном одбору
мора испуњавати услове из члана 40. ове одлуке, као и
следеће услове:
1) да није био ангажован у вршењу ревизије
финансијских извештаја предузећа у последњих пет
година и
2) да није члан политичке странке.
Члан 42.
Надзорни одбор, директор и извршни директор
не могу предлагати представника запослених у надзорном одбору.
Престанак мандата чланова Надзорног одбора
Члан 43.
Мандат председнику и члановима Надзорног
одбора престаје истеком периода на који су именовани,
оставком или разрешењем.
Председник и чланови Надзорног одбора
разрешавају се пре истека периода на који су именовани,
уколико:
1) Јавно комунално предузеће не достави
годишњи, односно трогодишњи програм пословања у
роковима прописаним законом;
2) Надзорни одбор пропусти да предузме
неопходне мере пред надлежним органима у случају
постојања основане сумње да одговорно лице Јавног
комуналног предузећа делује на штету Јавног комуналног
предузећа несавесним понашањем или на други начин;
3) се утврди да делује на штету Јавног комуналног
предузећа несавесним понашањем или на други начин;
4) у току трајања мандата буде осуђен на условну
или безусловну казну затвора.
Председник и чланови Надзорног одбора којима
је престао мандат, дужни су да врше своје дужности до
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именовања новог надзорног одбора, односно именовања
новог председника или члана надзорног одбора, а
најдуже шест месеци.
Надлежност Надзорног одбора
Члан 44.
Надзорни одбор:
1) доноси дугорочни и средњорочни план
пословне стратегије и развоја и одговоран је за њихово
спровођење;
2) доноси годишњи, односно трогодишњи
програм пословања Јавног комуналног предузећа,
усклађен са дугорочним и средњорочним планом
пословне стратегије и развоја из тачке 1) овог члана;
3) усваја извештај о степену реализације
годишњег, односно трогодишњег програма пословања;
4) усваја тромесечни извештај о степену
усклађености планираних и реализованих активности;
5) усваја финансијске извештаје;
6) доноси Статут Јавног комуналног предузећа;
7) надзире рад директора;
8) успоставља, одобрава и прати рачуноводство,
унутрашњу контролу, финансијске извештаје и политику
управљања ризицима;
9) доноси одлуку о расподели добити Јавног
комуналног предузећа, односно начину покрића
губитка;
10) доноси инвестиционе програме и критеријуме
за инвестициона улагања;
11) даје сагласност директору за предузимање
послова или радњи у складу са овим законом, статутом и
одлуком оснивача;
12) доноси одлуку о давању или одузимању
прокуре;
13) закључује уговор о раду са директором, у
складу са законом којим се уређују радни односи;
14) доноси одлуку о располагању (прибављање
и отуђење) средствима у јавној својини која су пренета у
својину Јавног комуналног предузећа, велике вредности,
која је у непосредној функцији обављања делатности од
општег интереса, утврђених оснивачким актом;
15) доноси одлуку о висини цена услуга;
16) одлучује о улагању капитала Јавног
комуналног предузећа;
17) одлучује о статусним променама Јавног
комуналног предузећа;
18) одлучује о оснивању зависних друштава
капитала;
19) одлучује о смањењу и повећању капитала
Јавног комуналног предузећа;
20) одлучује о издавању, продаји и куповини
удела, као и продаји удела у Јавном комуналном
предузећу или куповини удела или акција у другом
предузећу, односно привредном друштву;
21) доноси акт о исплати стимулације директора
и извршног директора;
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22) врши друге послове у складу са законом,
овом одлуком и Статутом.
Одлуке из става 1. тач. 1), 2), 6), 9), 14), 15), 19)
и 20 овог члана Надзорни одбор доноси уз сагласност
Скупштине Града.
Одлуке из става 1. тач. 16), 17) и 18) овог
члана Надзорни одбор доноси уз претходну сагласност
Скупштине Града.
Одлуке из става 1. тач. 21) овог члана Надзорни
одбор доноси уз претходну сагласност Градског већа.
Члан 45.
Надзорни одбор одлучује већином гласова
својих чланова.
Надзорни одбор не може пренети право на
одлучивање о питањима из свог делокруга на директора
или другог запосленог у Јавном комуналном предузећу.
Члан 46.
Председник и чланови Надзорног одбора Јавног
комуналног предузећа имају право на одговарајућу
накнаду за рад у надзорном одбору.
Висина накнаде из става 1. овог члана, утврђује
се у складу са подзаконским актима.
2) Директор
Члан 47.
Директора Јавног комуналног предузећа
именује Скупштина Града на период од четири године, а
на основу спроведеног јавног конкурса.
Директор Јавног комуналног предузећа заснива
радни однос на одређено време.
Директор предузећа је функционер који обавља
јавну функцију.
Директор не може имати заменика.
Надлежности директора
Члан 48.
1) представља и заступа Јавно комунално
предузеће;
2) организује и руководи процесом рада;
3) води пословање Јавног комуналног
предузећа;
4) одговара за законитост рада Јавног комуналног
предузећа,
за реализацију одлука и других аката Скупштине Града,
Градоначелника и Градског већа;
5) предлаже дугорочни и средњорочни план
пословне стратегије и развоја Јавног комуналног
предузећа и одговоран је за њихово спровођење;
6) предлаже годишњи, односно трогодишњи
програм пословања Јавног комуналног предузећа и
одговоран је за његово спровођење;
7) предлаже финансијске извештаје;
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8) предлаже доношење посебног програма
коришћења средстава из буџета Града Пожаревца
(субвенције, гаранције или коришћење других
средства);
9) извршава одлуке Надзорног одбора;
10) бира извршне директоре;
11) бира представнике Јавног комуналног предузећа у скупштини друштва капитала чији је једини
власник Јавно комунално предузеће, по претходно
прибављеној сагласности Скупштине Града;
12) закључује уговоре о раду са извршним
директорима, у складу са законом којим се уређују радни
односи;
13) доноси акт о систематизацији;
14) предлаже Надзорном одбору доношење акта
о исплати стимулације извршним директорима;
15) предлаже Надзорном одбору доношење
одлука и других аката из делокруга директора;
16) одлучује о појединачним правима, обавезама и одговорностима запослених у складу са законом,
колективним уговором и Статутом Јавног комуналног
предузећа;
17) доноси план набавки за текућу годину;
18) доноси одлуке у поступцима јавних набавки
и набавки на које се не примењује закон о јавним
набавкама,
19) врши друге послове одређене законом, овом
одлуком и Статутом Јавног комуналног предузећа.
Услови за избор директора
Члан 49.
За директора Јавног комуналног предузећа, може
бити именовано лице које испуњава следеће услове:
1) да је пунолетно и пословно способно;
2) да има стечено високо образовање на основним
студијама у трајању од најмање четири године, односно
на основним академским студијама у обиму од најмање
240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер
струковним студијама, специјалистичким академским
студијама или специјалистичким струковним студијама;
3) да има најмање пет година радног искуства на
пословима за које се захтева високо образовање из тачке
2) овог члана;
4) да има најмање три године радног искуства
на пословима који су повезани са пословима Јавног
комуналног предузећа;
5) да познаје област корпоративног управљања;
6) да има радно искуство у организовању рада и
вођењу послова;
7) да није члан органа политичке странке,
односно да му је одређено мировање у вршењу функције
у органу политичке странке;
8) да није осуђивано на казну затвора од најмање
шест месеци;
9) да му нису изречене мере безбедности у
складу са законом којим се уређују кривична дела, и то:

Страна 144 - Број 12

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

- обавезно психијатријско лечење и чување у
здравственој установи;
- обавезно психијатријско лечење на слободи;
- обавезно лечење наркомана;
- обавезно лечење алкохоличара;
- забрана вршења позива, делатности и дужности.
Услови за именовање директора из става 1.
овог члана прописани су законом, а Статутом Јавног
комуналног предузећа могу бити одређени и други
услови које лице мора да испуни да би било именовано
за директора Јавног комуналног предузећа.
Извршни директор
Члан 50.
Директор може бирати извршне директоре
за вођење послова из одређених области од значаја за
успешно функционисање Јавног комуналног предузећа.
Извршни директор за свој рад одговара
директору.
Извршни директор обавља послове у оквиру
овлашћења које му је одредио директор, у складу са овом
одлуком и Статутом Јавног комуналног предузећа.
Извршни директор не може имати заменика.
Извршни директор мора бити у радном односу у
Јавном комуналном предузећу.
Члан 51.
За извршног директора Јавног комуналног
предузећа бира се лице које испуњава услове:
1) да је пунолетно и пословно способно;
2) да има стечено високо образовање на основним
студијама у трајању од најмање четири године, односно
на основним академским студијама у обиму од најмање
240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер
струковним студијама, специјалистичким академским
студијама или специјалистичким струковним студијама;
3) да има најмање пет година радног искуства на
пословима за које се захтева високо образовање из тачке
2) овог члана;
4) да има радно искуство у организовању рада и
вођењу послова;
5) да није осуђивано на казну затвора од најмање
шест месеци;
6) да му нису изречене мере безбедности у
складу са законом којим се уређују кривична дела, и то:
- обавезно психијатријско лечење и чување у
здравственој установи;
- обавезно психијатријско лечење на слободи;
- обавезно лечење наркомана;
- обавезно лечење алкохоличара;
- забрана вршења позива, делатности и дужности.
Поред услова из става 1. овог члана, лице које
се бира за извршног директора мора имати три године
радног искуства на пословима за које ће бити задужен у
Јавном комуналном предузећу.
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Јавно комунално предузеће не може имати више
од седам извршних директора, а број извршних директора
утврђује се Статутом Јавног комуналног предузећа.
Зарада директора и извршног директора
Члан 52.
Директор и извршни директор имају право на
зараду, а могу имати и право на стимулацију, у складу са
подзаконским актом.
Одлуку о исплати стимулације директора и
извршног директора доноси Надзорни одбор Јавног
комуналног предузећа, уз сагласност Градског већа.
Одлука о исплати стимулације извршног
директора доноси се на предлог директора.
Поступак именовања директора
Члан 53.
Директор Јавног комуналног предузећа именује
се након спроведеног јавног конкурса, у складу са законом,
подзаконским актима, Статутом Града Пожаревца и овом
одлуком.
Јавни конкурс спроводи Комисија за спровођење
конкурса за избор директора (у даљем тексту:
Комисија).
Комисија има пет чланова, од којих је један
председник.
Комисију образује Скупштина Града.
Председник и чланови комисије не могу бити
народни посланици, посланици у скупштини аутономне
покрајине, одборници у скупштини Града Пожаревца, као
ни изабрана, именована и постављена лица у органима
Града Пожаревца.
Члан 54.
Одлуку о спровођењу јавног конкурса за
избор директора Јавног комуналног предузећа доноси
Скупштина Града, на предлог Градског већа.
Иницијативу за доношење одлуке из става 1.
овог члана може покренути и Надзорни одбор Јавног
комуналног предузећа, преко Градске управе Града
Пожаревца (у даљем тексту: Градска управа).
Градска управа доставља Градском већу текст
огласа о јавном конкурсу.
Оглас о јавном конкурсу садржи нарочито:
податке о Јавном комуналном предузећу, пословима,
условима за именовање директора Јавног комуналног
предузећа, месту рада, стручној оспособљености,
знањима и вештинама које се оцењују у изборном
поступку и начину њихове провере, року у коме се
подносе пријаве, податке о лицу задуженом за давање
обавештења о јавном конкурсу, адресу на коју се пријаве
подносе, као и податке о доказима који се прилажу уз
пријаву.
Оглас о јавном конкурсу за избор директора
Јавног комуналног предузећа објављује се у “Службеном
гласнику Републике Србије”, у „Службеном гласнику
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Града Пожаревца“, у најмање једним дневним новинама
које се дистрибуирају на целој територији Републике
Србије, као и на интернет страници Града Пожаревца.
Рок за објављивање огласа из става 4. овог
члана у “Службеном гласнику Републике Србије” не
може бити дужи од осам дана од дана доношења одлуке
о спровођењу јавног конкурса за избор директора Јавног
комуналног предузећа.
Пријава на јавни конкурс за избор директора
Јавног комуналног предузећа подноси се у року од 30
дана од дана објављивања јавног конкурса у “Службеном
гласнику Републике Србије”.
Неблаговремене, неразумљиве и пријаве уз које
нису приложени сви потребни докази, Комисија одбацује
закључком против кога није допуштена посебна жалба.
Члан 55.
Решење о именовању директора је коначано.
Решење о именовању директора Јавног
комуналног предузећа, са образложењем, објављује се у
‘’Службеном гласнику РС’’, „Службеном гласнику Града
Пожаревца“ и на интернет страници Града Пожаревца.
Члан 56.
Именовани кандидат дужан је да ступи на
функцију у року од осам дана од дана објављивања
решења о именовању у “Службеном гласнику Републике
Србије”.
Рок из става 1. овог члана, из нарочито
оправданих разлога, може се продужити за још осам
дана.
Мандат директора
Члан 57.
Мандат директора престаје истеком периода на
који је именован, оставком или разрешењем.
Поступак за именовање директора покреће се
шест месеци пре истека периода на који је именован,
односно у року од 30 дана од дана подношења оставке
или разрешења.
Оставка директора

Града.

Члан 58.
Оставка се у писаној форми подноси Скупштини
Разрешење

Члан 59.
Предлог за разрешење директора Јавног
комуналног предузећа, подноси Градско веће.
Предлог из става 1. овог члана може поднети
и Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа, преко
Градске управе.
Предлог за разрешење мора бити образложен, са
прецизно наведеним разлозима због којих се предлаже
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разрешење и доставља се директору који има право да
се у року од 20 дана изјасни о разлозима због којих се
предлаже разрешење.
Пошто директору пружи прилику да се изјасни
о постојању разлога за разрешење и утврди потребне
чињенице, Градско веће, предлаже Скупштини Града
доношење одговарајућег решења.
Против решења о разрешењу жалба није
допуштена, али се може водити управни спор.
Члан 60.
Скупштина Града разрешава или може
разрешити директора Јавног комуналног предузећа под
условима предвиђеним законом.
Суспензија директора
Члан 61.
Уколико у току трајања мандата против
директора буде потврђена оптужница, Скупштина
Града доноси решење о суспензији директора Јавног
комуналног предузећа.
Суспензија траје док се поступак правноснажно
не оконча.
Вршилац дужности директора
Члан 62.
Скупштина Града може именовати вршиоца
дужности директора до именовања директора Јавног
комуналног предузећа по спроведеном јавном конкурсу
или у случају суспензије директора.
Период обављања функције вршиоца дужности
директора не може бити дужи од једне године.
Исто лице не може бити два пута именовано за
вршиоца дужности директора.
Вршилац дужности директора мора испуњавати
услове за именовање директора Јавног комуналног
предузећа из члана 49. ове одлуке.
Вршилац дужности има сва права, обавезе
и овлашћења која има директор Јавног комуналног
предузећа.
IХ. ПОРЕМЕЋАЈИ У РАДУ УСЛЕД ВИШЕ СИЛЕ
Поремећаји у пословању
Члан 63.
У случају поремећаја у пословању Јавног
комуналног предузећа, Скупштина Града, може предузети
мере прописане законом, ради обезбеђења услова за
несметано функционисање и обављање делатности од
општег интереса, а нарочито:
– промену унутрашње организације Јавног
комуналног предузећа;
– разрешење Надзорног одбора и директора
и именовање привременог органа Јавног
комуналног предузећа;
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–

ограничење права појединих делова Јавног
комуналног предузећа да иступају у правном
промету са трећим лицима;
– ограничење у погледу права располагања
појединим средствима у јавној својини;
– друге мере одређене законом којим се
одређују делатности од општег интереса.
За време ратног стања или непосредне ратне
опасности, у складу са одлуком Владе, Скупштина
Града може у Јавном комуналном предузећу утврдити
организацију за извршавање послова од стратешког
значаја за Републику Србију или Град Пожаревац.
Остваривање права на штрајк
Члан 64.
У Јавном комуналном предузећу право на штрајк
остварује се у складу са законом, колективним уговором
и другим актом.
У случају да у Јавном комуналном предузећу
нису обезбеђени услови за остваривање редовног процеса
рада услед више силе, Скупштина Града, ако оцени да
могу наступити штетне последице за живот и здравље
људи или њихову безбедност и безбедност имовине или
друге штетне неотклоњиве последице, поступа у складу
са законом.
Унутрашња организација
Члан 65.
Статутом, општим актима и другим актима
Јавног комуналног предузећа ближе се уређују
унутрашња организација Јавног комуналног предузећа,
делокруг органа и друга питања од значаја за рад и
пословање Јавног комуналног предузећа, у складу са
законом и овом одлуком.
Радни односи
Члан 66.
Права, обавезе и одговорности запослених из
радног односа уређују се колективним уговором Јавног
комуналног предузећа у складу са законом и актима
оснивача.
Колективни уговор Јавног комуналног предузећа
мора бити сагласан са законом, општим и посебним
колективним уговором.
Безбедност и здравље запослених на раду
Члан 67.
Права, обавезе и одговорности у вези са
безбедношћу и здрављем на раду остварују се у складу
са законом и прописима донетим на основу закона, а
ближе се уређују колективним уговором, општим актима
Јавног комуналног предузећа или уговором о раду.
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Заштита животне средине
Члан 68.
Јавно комунално предузеће је дужно да у
обављању своје делатности обезбеђује потребне услове
за заштиту и унапређење животне средине и да спречава
узроке и отклања штетне последице које угрожавају
природне и радом створене вредности човекове
средине.
Статутом Јавног комуналног предузећа детаљније
се утврђују активности предузећа ради заштите животне
средине, сагласно закону и прописима оснивача који
регулишу област заштите животне средине.
Јавност рада предузећа
Члан 69.
Јавно комунално предузеће дужно је да на својој
интернет страници објави:
1) радне биографије чланова Надзорног одбора,
директора и извршних директора;
2) организациону структуру;
3) годишњи, односно трогодишњи програм
пословања, као и све његове измене и допуне, односно
извод из тог програма ако Јавно комунално предузеће
има конкуренцију на тржишту;
4) тромесечне извештаје о реализацији
годишњег, односно трогодишњег програма пословања;
5) годишњи финансијски извештај са мишљењем
овлашћеног ревизора;
6) друге информације од значаја за јавност.
Доступност информација
Члан 70.
Доступност информација од јавног значаја
Јавно комунално предузеће врши у складу са одредбама
закона који регулише област слободног приступа
информацијама од јавног значаја.
Пословна тајна
Члан 71.
Пословном тајном сматрају се исправе и подаци
утврђени одлуком директора или Надзорног одбора
Јавног комуналног предузећа чије би саопштавање
неовлашћеном лицу било противно пословању Јавног
комуналног предузећа и штетило би његовом пословном
угледу и интересима.
X. СТАТУТ И ДРУГИ ОПШТИ АКТИ
Општи акти
Члан 72.
Општи акти Јавног комуналног предузећа су
Статут и други општи акти утврђени законом.
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Статут је основни општи акт Јавног комуналног
предузећа.
Други општи акти Јавног комуналног предузећа
морају бити у сагласности са Статутом Јавног комуналног
предузећа.
Појединични акти које доносе органи и
овлашћени појединци у Јавном комуналном предузећу,
морају бити у складу са општим актима Јавног
комуналног предузећа.
XI. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 73.
Јавно комунално предузеће дужно је да Статут и
друга општа акта усагласи са законом и овом одлуком у
року од 90 дана од дана доношења ове одлуке.
Члан 74.
Председник и чланови Надзорног одбора Јавног
комуналног предузећа разрешавају се пре истека периода
на који су именовани уколико Надзорни одбор не донесе
дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и
развоја у року од годину дана од дана ступања на снагу
овог Закона о јавним предузећима, односно најкасније
до 4. марта 2017. године.
Саша Ваљаревић, директор Јавног комуналног
предузећа, који је изабран на јавном конкурсу у складу
са одредбама Закона о јавним предузећима (“Службени
гласник РС”, број 119/12, 116/13 – аутентично тумачење
и 44/14 – др. закон), наставља са радом до престанка
мандата.
Члан 75.
Јавно комунално предузеће наставља са радом у
складу са овом одлуком и Законом о јавним предузећима
(„Службени гласник РС”, број 15/16).
Члан 76.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику Града
Пожаревца“.
Број : 01-06-156/5в Датум : 6.10.2016. године
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Бојан Илић, с.р.
6
На основу члана 7. и 20. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07 и
83/14 - др. закон), члана 5. став 3. и члана 6. а у вези
са чланом 79. став 1. Закона о јавним предузећима
(„Службени гласник РС“, број 15/16), члана 2. и 3. Закона
о комуналним делатностима („Службени гласник РС“,
број 88/11) и члана 32. став 1. тач. 6) и 9) Статута Града
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Пожаревца (,,Службени гласник Града Пожаревца“, бр.
4/13-пречишћен текст), у циљу усклађивања оснивачког
акта Јавног предузећа „Топлификација“ Пожаревац
са новим Законом о јавним предузећима („Службени
гласник РС“, број 15/16), Скупштина Града Пожаревца,
на седници одржаној дана 6.10. 2016. године, донела је
ОДЛУКУ
о усклађивању пословања Јавног предузећа
„Тoплификација“ Пожаревац са Законом о јавним
предузећима
I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Усклађивање оснивачког акта
Члан 1.
Овом одлуком, у циљу усклађивања са одредбама
Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“,
број 15/16), врше се измене и допуне Одлуке о промени
Одлуке о оснивању Јавног предузећа „Топлификација“
(,,Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 2/13), које
је уписано у регистар Агенције за привредне регистре,
решењем број БД. 5789/2005 од 21. марта 2005. године,
под матичним бројем 20182385.
Циљ оснивања Јавног предузећа
Члан 2.
Јавно предузеће ,,Топлификација’’ Пожаревац
(у даљем тексту: Јавно предузеће) је основано ради
обезбеђивања трајног обављања делатности снабдевања
топлотном енергијом крајњих потрошача, потребног
обима и квалитета топлотне енергије, као и квалитета
других услуга за подручје Града Пожаревца, унапређење
и развој делатности, заштита објеката, уређаја и
инсталација целокупног топлификационог система и
стална функционалност и способност истог.
Предмет одлуке
Члан 3.
Овом одлуком, у складу са Законом о јавним
предузећима, регулисана су права и обавезе оснивача
и Јавног предузећа у обављању делатности од општег
интереса из члана 2. ове одлуке, а нарочито:
- назив, седиште и матични број оснивача;
- пословно име и седиште Јавног предузећа;
- претежна делатност Јавног предузећа;
- права, обавезе и одговорности оснивача према
Јавном предузећу и Јавног предузећа према оснивачу;
- услови и начин утврђивања и распоређивања
добити, односно начину покрића губитака и сношењу
ризика;
- условима и начину задуживања Јавног
предузећа;
- заступање Јавног предузећа;
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- износ основног капитала, као и опис, врста и
вредност неновчаног улога;
- органи Јавног предузећа;
- податак о уделима оснивача у основном
капиталу израженог у процентима;
- имовина која се не може отуђити;
- располагање стварима у јавној својини која су
пренета у својину Јавног предузећа у складу са законом;
- заштита животне средине;
- друга питања од значаја за несметано обављање
делатности за коју се оснива Јавно предузеће.

Оснивач Јавног предузећа
Члан 4.
Оснивач Јавног предузећа је:
Град Пожаревац, улица Дринска број 2, матични
број 07271239.
Права оснивача остварује Скупштина Града
Пожаревац, Пожаревац, Дринска број 2 (у даљем тексту:
Оснивач).
Правни статус Јавног предузећа
Члан 5.
Јавно предузеће има статус правног лица,
са правима, обавезама и одговорностима утврђеним
законом.
Јавно предузеће у правном промету са трећим
лицима има сва овлашћења и иступа у своје име и за свој
рачун.
Одговорност за обавезе Јавног предузећа
Члан 6.
Јавно предузеће за своје обавезе одговара
целокупном својом имовином.
Оснивач не одговара за обавезе Јавног предузећа,
осим у случајевима прописаним законом.
Оснивач је дужан да обезбеди да се делатност
од општег интереса из члана 2. ове одлуке обавља у
континуитету.
Заступање и представљање Јавног предузећа
Члан 7.
предузеће заступа

и

Скраћено пословно име је: ЈП „Топлификација“.
О промени пословног имена одлучује Надзорни
одбор Јавног предузећа, уз сагласност оснивача.
Седиште Јавног предузећа
Члан 9.
Седиште Јавног предузећа је у Пожаревцу, улица
Трг Радомира Вујовића број 2.
О промени седишта Јавног предузећа одлучује
Надзорни одбор, уз сагласност оснивача.
Печат, штамбиљ и знак Јавног предузећа

II. ПОДАЦИ О ОСНИВАЧУ

Јавно
директор.
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представља

III. ПОСЛОВНО ИМЕ И СЕДИШТЕ
Пословно име Јавног предузећа
Члан 8.
Јавно предузеће послује под пословним именом:
Јавно предузеће „Топлификација“ Пожаревац.

Члан 10.
Јавно предузеће има свој печат и штамбиљ са
исписаним текстом на српском језику и ћириличним
писмом.
Печат је округлог облика и садржи пуно
пословно име и седиште Јавног предузећа.
Штамбиљ је правоугаоног облика и садржи
пуно пословно име, седиште Јавног предузећа и место за
датум и број.
Јавно предузеће има свој знак који садржи назив
и седиште Јавног предузећа, а који ће бити дефинисан
Статутом Јавног предузећа.
Упис Јавног предузећа у регистар
Члан 11.
Јавно предузеће се за обављање своје делатности
од општег интереса, утврђене овом одлуком, уписује у
регистар у складу са законом којим се уређује правни
положај привредних друштава и поступак регистрације,
у складу са законом.
Унутрашња организација Јавног предузећа

целина.

Члан 12.
Јавно предузеће послује као јединствена радна

Актом директора Јавног предузећа уређује се
унутрашња организација и систематизација послова.
IV. ДЕЛАТНОСТ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
Претежна делатност
Члан 13.
Претежна делатност Јавног предузећа јесте:
- 35.30 Снабдевање паром и климатизација
Осим наведене претежне делатности, Јавно
предузеће ће се бавити и другим делатностима, као што
су:
- 35.22 Дистрибуција
гасовитих
горива
гасоводом
- 41.10 Разрада грађевинских пројеката
- 42.21 Изградња цевовода
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- 43.12 Припремна градилишта
- 43.13 Испитивање
терена
бушење
и
сондирање
- 43.22 Постављање водоводних, канализационих, грејних и климатизационих
система
- 43.29 Остали инсталациони радови у
грађевинарству
- 46.74 Трговина на велико металном робом,
инсталационим материјалима, опремом
и прибором за грејање
- 62.02 Консултантске делатности у области
информационе технологије
- 70.22 Консултантске активности у вези с
пословањем и осталим управљањем
- 71.12 Инжењерске делатности и техничко
саветовање
- 71.20 Техничко испитивање и анализе.
Јавно предузеће може без уписа у регистар да
врши и друге делатности које служе обављању претежне
делатности, уколико за те делатности испуњава услове
предвиђене законом.
О промени делатности Јавног предузећа, као
и о обављању других делатности које служе обављању
претежне делатности, одлучује Надзорни одбор, уз
сагласност оснивача, у складу са законом.
Услови за обављање делатности као делатности од
општег интереса
Члан 14.
Јавно предузеће може да отпочне обављање
делатности кад надлежни државни орган утврди да су
испуњени услови за обављање те делатности у погледу:
1) техничке опремљености;
2) кадровске оспособљености;
3) безбедности и здравља на раду;
4) заштите и унапређења животне средине и
5) других услова прописаних законом.
Оснивачка права и улагање капитала Јавног
предузећа
Члан 15.
Јавно предузеће може, уз претходну сагласност
оснивача, основати друштво капитала за обављање
делатности од општег интереса из члана 2. ове одлуке,
као и друштво капитала за обављање делатности која
није делатност од општег интереса, у складу са Законом
о привредним друштвима.
Јавно предузеће може улагати капитал у већ
основана друштва капитала, уз претходну сагласност
оснивача.
На одлуку Надзорног одбора из става 1. и 2. овог
члана сагласност даје Скупштина Града.
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V. ИМОВИНА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
Основни капитал
Члан 16.
Основни капитал Јавног предузећа чине новчана
средства у укупном износу од 1.000,00 динара (и словима
хиљаду динара).
Основни капитал из става 1. овог члана је удео
Оснивача, као јединог члана са 100% учешћа у основном
капиталу Јавног предузећа.
Износ основног капитала из става 1. овог члана
уписан је у одговарајући регистар Агенције за привредне
регистре и уплаћен је у целости.
Усклађивање основног капитала предузећа врши
се у складу са законом.
Вредност неновчаног улога оснивача уписан
нула динара, уплаћен нула динара.
Вредност неновчаног улога оснивача утврђује се
на основу процене извршене на начин прописан законом
којим се уређује правни положај привредних друштава.
Имовина Јавног предузећа
Члан 17.
Имовину Јавног предузећа чине право својине
на покретним и непокретним стварима, новчана средства
и хартије од вредности и друга имовинска права, која су
пренета у својину Јавног предузећа у складу са законом,
укључујући и право коришћења на стварима у јавној
својини.
Стварима у јавној својини које је Оснивач
уложио у Јавно предузеће преносом права коришћења,
без преноса права својине, Јавно предузеће не може да
располаже, нити да их даље уступа на коришћење, без
сагласности Оснивача.
Јавно предузеће управља и располаже својом
имовином у складу са законом, оснивачким актом и
Статутом.
Члан 18.
Средства у јавној својини могу се улагати у
капитал Јавног предузећа, у складу са законом и актима
Скупштине Града.
По основу улагања средстава из става 1. овог
члана Град Пожаревац стиче уделе у Јавном предузећу,
као и права по основу тих удела.
Капитал у Јавном предузећу подељен на уделе
уписује се у регистар.
Повећање и смањење оснивачког капитала
Члан 19.
О повећању или смањењу основног капитала
Јавног предузећа одлучује Скупштина Града, као
Оснивач у складу са законом.
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Средства Јавног предузећа
Члан 20.
Јавно предузеће, у обављању својих делатности,
стиче и прибавља средства из следећих извора:
– прихода које оствари својим пословањем,
– из кредита,
– из донација и поклона,
– из буџета Оснивача и буџета Републике
Србије и
– из осталих извора, у складу са законом.
Расподела добити
Члан 21.
Јавно предузеће је дужно да део остварене
добити уплати у буџет Града Пожаревца, по завршном
рачуну за претходну годину.
Висина и рок за уплату добити из става 1. овог
члана утврђује се у складу са законом и Одлуком о буџету
Града Пожаревца за наредну годину.
Начела за одређивање цене услуга
Члан 22.
Елементи за образовање цена производа и
услуга Јавног предузећа уређују се посебном одлуком,
коју доноси Надзорни одбор, уз сагласност Оснивача, у
складу са законом.
Усвајање захтева за измену цена
Члан 23.
Јавно предузеће је обавезно да захтев за измену
цена производа и услуга укључи у свој годишњи програм
пословања, у складу са чланом 26. ове одлуке.
Када се значајније промене вредности елемената,
који су укључени у методологију за обрачунавање
цена, Јавно предузеће може да током пословне године
да поднесе оснивачу детаљно образложен захтев за
одобрење измене цена комуналних услуга, заједно са
изменама годишњег програма пословања.
Измене годишњег програма пословања са
предлогом за измену цена достављају се Скупштини
Града.
Унапређење рада и развоја предузећа
Члан 24.
Унапређење рада и развоја Јавног предузећа
заснива се на дугорочном и средњорочном плану рада и
развоја.
Плановима и програмом рада из става 1. ове
одлуке, утврђују се пословна политика и развој Јавног
предузећа, одређују се непосредни задаци и утврђују
средства и мере за њихово извршавање.
Планови и програми рада Јавног предузећа
морају се заснивати на законима којима се уређују
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одређени односи у делатностима којима се бави Јавно
предузеће.
Планови и програми
Члан 25.
Планови и програми Јавног предузећа су:
- годишњи програм пословања,
- средњорочни план пословне стратегије и
развоја Јавног предузећа,
- дугорочни план пословне стратегије и развоја
Јавног предузећа,
- финансијски планови и
- други планови и програми (посебни програми
за коришћење субвенције, гаранције или других
средстава).
Планови и програми Јавног предузећа из става
1. алинеја прва, друга, трећа и четврта овог члана,
достављају се Скупштини Града најкасније до 1.
децембра текуће године за наредну годину.
Планови и програми се сматрају донетим када
на њих сагласност да Скупштина Града.
Члан 26.
Годишњи, односно трогодишњи програм
пословања Јавног предузећа садржи, нарочито:
1) планиране изворе прихода и позиције расхода
по наменама;
2) планиране набавке;
3) план инвестиција;
4) планирани начин расподеле добити, односно
планирани начин покрића губитка;
5) елементе за целовито сагледавање цена
производа и услуга;
6) план зарада и запошљавања;
7) критеријуме за коришћење средстава за помоћ,
спортске активности, пропаганду и репрезентацију.
Измене и допуне годишњег, односно
трогодишњег програма пословања могу се вршити
искључиво из стратешких и државних интереса или
уколико се битно промене околности у којима Јавно
предузеће послује.
Члан 27.
Ако Надзорни одбор Јавног предузећа до
почетка календарске године не донесе годишњи, односно
трогодишњи програм пословања, до доношења тог
програма зараде запосленима се обрачунавају и исплаћују
на начин и под условима утврђеним годишњим, односно
трогодишњим програмом пословања за претходну
годину.
Члан 28.
Јавно предузеће је дужно да Градском већу Града
Пожаревца ( у даљем тексту: Градско веће) доставља
тромесечне извештаје о реализацији годишњег, односно
трогодишњег програма пословања.
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Извештај из става 1. овог члана доставља се у
року од 30 дана од дана истека тромесечја.

којим се обезбеђује редовно, континуирано и квалитетно
пружање услуга крајњим корисницима.

VI. ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА И
ОСНИВАЧА

Несметано функционисање постројења и опреме

Права оснивача
Члан 29.
По основу учешћа у основном капиталу Јавног
предузећа, Град Пожаревац као оснивач има следећа
права:
- право управљања Јавним предузећем на начин
утврђен Статутом Јавног предузећа;
- право на учешће у расподели добити Јавног
предузећа;
- право да буду информисани о пословању
Јавног предузећа;
- право да учествују у расподели ликвидационе
или стечајне масе, након престанка Јавног предузећа
стечајем или ликвидацијом, а по измирењу обавеза и
- друга права у складу са законом.
Обезбеђење општег интереса
Члан 30.
Ради обезбеђења општег интереса у делатности
за коју је Јавно предузеће основано, Скупштина Града
даје сагласност на:
- Статут Јавног предузећа;
- давање гаранција, авала, јемства, залога и
других средстава обезбеђења за послове који нису из
оквира делатности од општег интереса;
- располагање (прибављање и отуђење) средствима у јавној својини која су пренета у својину Јавног
предузећа веће вредности, која је у непосредној функији
обављања делатности од општег интереса;
- улагања капитала;
- статусне промене;
- акт о процени вредности капитала и исказивању
тог капитала у акцијама, као и на програм и одлуку о
својинској трансформацији и
- друге одлуке којима се уређује обављање
делатности од општег интереса у складу са законом и
овом одлуком.

Члан 33.
Јавно предузеће је дужно да предузима мере
и активности за редовно одржавање и несметано
функционисање постројења и других објеката
неопходних за обављање своје делатности, у складу са
законима и другим прописима којима се уређују услови
обављања делатности од општег интереса због које је
основано.
Поремећај у пословању
Члан 34.
У случају поремећаја у пословању Јавног
предузећа, Скупштина Града предузима мере којима
ће обезбедити услове за несметан рад и пословање
предузећа у обављању делатности од општег интереса,
у складу са законом, а нарочито :
- разрешење Надзорног одбора и директора и
именовање привремених органа;
- ограничење права огранка Јавног предузећа да
иступа у правном промету са трећим лицима;
- ограничење у погледу права располагања
појединим средствима у јавној својини;
- друге мере одређене законом којим се уређују
услови и начин обављања делатности од општег интереса
и овом одлуком.
Члан 35.
У случају поремећаја у пословању Јавног
предузећа, Градско веће предузеће мере којима ће
обезбедити услове за несметан рад и пословање предузећа
у обављању делатности од општег интереса, у складу са
законом, а нарочито промену унутрашње организације
Јавног предузећа.
VII. ПОСЛОВАЊЕ ПОД ТРЖИШНИМ
УСЛОВИМА
Пословање под тржишним условима

Члан 31.
Градско веће даје сагласност на:
1) акт о унутрашњој организацији и
систематизацији радних места,
2) претходну сагласност на повећање броја
запослених.

Члан 36.
Јавно предузеће послује по тржишним условима,
ради стицања добити, у складу са законом.

Континуирано и квалитетно пружање услуга

Члан 37.
У обављању своје претежне делатности, Јавно
предузеће своје услуге може испоручивати, односно
пружати и корисницима са територије других општина и
градова, под условом да се ни на који начин не угрожава

Члан 32.
Јавно предузеће је дужно да делатност од
општег интереса за коју је основано обавља на начин

Пружање услуга корисницима са територије других
општина
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редовно, континуирано и квалитетно снабдевање крајњих
корисника са територије Града Пожаревца.
Испоруку и пружање услуга из става 1. овог
члана Јавно предузеће обавља у складу са посебно
закљученим уговорима.
VIII. ОРГАНИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
Органи јавног предузећа
Члан 38.
Органи Јавног предузећа су:
1) надзорни одбор;
2) директор.
1) Надзорни одбор
Састав Надзорног одбора
Члан 39.
Надзорни одбор Јавног предузећа има три члана,
од којих је један председник.
Председника и чланове надзорног одбора Јавног
предузећа, од којих је један члан из реда запослених,
именује Скупштина Града, на период од четири године,
под условима, на начин и по поступку утврђеним
законом, статутом Града Пожаревца и овом одлуком.
Члан надзорног одбора из реда запослених
предлаже се на начин и по поступку који је утврђен
Статутом Јавног предузећа у складу са законом.
Услови за чланове Надзорног одбора
Члан 40.
За председника и члана надзорног одбора
Јавног предузећа именује се лице које испуњава следеће
услове:
1) да је пунолетно и пословно способно;
2) да има стечено високо образовање на основним
студијама у трајању од најмање четири године, односно
на основним академским студијама у обиму од најмање
240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер
струковним студијама, специјалистичким академским
студијама или специјалистичким струковним студијама;
3) да има најмање пет година радног искуства на
пословима за које се захтева високо образовање из тачке
2) овог члана;
4) да има најмање три године радног искуства
на пословима који су повезани са пословима Јавног
предузећа ;
5) да познаје област корпоративног управљања
или област финансија;
6) да није осуђивано на казну затвора од најмање
шест месеци;
7) да му нису изречене мере безбедности у
складу са законом којим се уређују кривична дела и то:
- обавезно психијатријско лечење и чување у
здравственој установи;
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- обавезно психијатријско лечење на слободи;
- обавезно лечење наркомана;
- обавезно лечење алкохоличара;
- забрана вршења позива, делатности и
дужности.
Председник и чланови надзорног одбора
дужни су да се додатно стручно усавршавају у области
корпоративног управљања, у складу са Програмом за
додатно стручно усавршавање који утврђује Влада.
Члан 41.
Представник запослених у надзорном одбору
мора испуњавати услове из члана 40. ове одлуке, као и
следеће услове:
1) да није био ангажован у вршењу ревизије
финансијских извештаја предузећа у последњих пет
година и
2) да није члан политичке странке.
Члан 42.
Надзорни одбор, директор и извршни директор
не могу предлагати представника запослених у надзорном
одбору.
Престанак мандата чланова Надзорног одбора
Члан 43.
Мандат председнику и члановима Надзорног
одбора престаје истеком периода на који су именовани,
оставком или разрешењем.
Председник и чланови Надзорног одбора
разрешавају се пре истека периода на који су именовани,
уколико:
1) Јавно предузеће не достави годишњи, односно
трогодишњи програм пословања у роковима прописаним
законом;
2) Надзорни одбор пропусти да предузме
неопходне мере пред надлежним органима у случају
постојања основане сумње да одговорно лице јавног
предузећа делује на штету јавног предузећа несавесним
понашањем или на други начин;
3) се утврди да делује на штету Јавног предузећа
несавесним понашањем или на други начин;
4) у току трајања мандата буде осуђен на условну
или безусловну казну затвора.
Председник и чланови Надзорног одбора којима
је престао мандат, дужни су да врше своје дужности до
именовања новог надзорног одбора, односно именовања
новог председника или члана надзорног одбора, а
најдуже шест месеци.
Надлежност Надзорног одбора
Члан 44.
Надзорни одбор:
1) доноси дугорочни и средњорочни план
пословне стратегије и развоја и одговоран је за њихово
спровођење;
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2) доноси годишњи, односно трогодишњи
програм пословања Јавног предузећа, усклађен са
дугорочним и средњорочним планом пословне стратегије
и развоја из тачке 1) овог члана;
3) усваја извештај о степену реализације
годишњег, односно трогодишњег програма пословања;
4) усваја тромесечни извештај о степену
усклађености планираних и реализованих активности;
5) усваја финансијске извештаје;
6) доноси Статут Јавног предузећа;
7) надзире рад директора;
8) успоставља, одобрава и прати рачуноводство,
унутрашњу контролу, финансијске извештаје и политику
управљања ризицима;
9) доноси одлуку о расподели добити Јавног
предузећа, односно начину покрића губитка;
10) доноси инвестиционе програме и критеријуме
за инвестициона улагања;
11) даје сагласност директору за предузимање
послова или радњи у складу са овим законом, статутом и
одлуком оснивача;
12) доноси одлуку о давању или одузимању
прокуре;
13) закључује уговор о раду са директором, у
складу са законом којим се уређују радни односи;
14) доноси одлуку о располагању (прибављање
и отуђење) средствима у јавној својини која су пренета
у својину Јавног предузећа, велике вредности, која је у
непосредној функцији обављања делатности од општег
интереса, утврђених оснивачким актом;
15) доноси одлуку о висини цена услуга;
16) одлучује о улагању капитала Јавног
предузећа;
17) одлучује о статусним променама Јавног
предузећа;
18) одлучује о оснивању зависних друштава
капитала;
19) одлучује о смањењу и повећању капитала
Јавног предузећа;
20) одлучује о издавању, продаји и куповини
удела, као и продаји удела у Јавном предузећу или
куповини удела или акција у другом предузећу, односно
привредном друштву;
21) доноси акт о исплати стимулације директора
и извршног директора;
22) врши друге послове у складу са законом,
овом одлуком и Статутом.
Одлуке из става 1. тач. 1), 2), 6), 9), 14), 15), 19)
и 20 овог члана Надзорни одбор доноси уз сагласност
Скупштине Града.
Одлуке из става 1. тач. 16), 17) и 18) овог
члана Надзорни одбор доноси уз претходну сагласност
Скупштине Града.
Одлуке из става 1. тач. 21) овог члана Надзорни
одбор доноси уз претходну сагласност Градског већа.
Члан 45.
Надзорни одбор одлучује већином гласова
својих чланова.
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Надзорни одбор не може пренети право на
одлучивање о питањима из свог делокруга на директора
или другог запосленог у Јавном предузећу.
Члан 46.
Председник и чланови Надзорног одбора Јавног
предузећа имају право на одговарајућу накнаду за рад у
надзорном одбору.
Висина накнаде из става 1. овог члана, утврђује
се у складу са подзаконским актима.
2) Директор
Члан 47.
Директора Јавног предузећа именује Скупштина
Града на период од четири године, а на основу спроведеног
јавног конкурса.
Директор Јавног предузећа заснива радни однос
на одређено време.
Директор предузећа је функционер који обавља
јавну функцију.
Директор не може имати заменика.
Надлежности директора
Члан 48.
1) представља и заступа Јавно предузеће;
2) организује и руководи процесом рада;
3) води пословање Јавног предузећа;
4) одговара за законитост рада Јавног
предузећа,
за реализацију одлука и других аката Скупштине Града,
Градоначелника и Градског већа;
5) предлаже дугорочни и средњорочни план
пословне стратегије и развоја Јавног предузећа и
одговоран је за њихово спровођење;
6) предлаже годишњи, односно трогодишњи
програм пословања Јавног предузећа и одговоран је за
његово спровођење;
7) предлаже финансијске извештаје;
8) предлаже доношење посебног програма коришћења средстава из буџета Града Пожаревца (субвенције,
гаранције или коришћење других средства);
9) извршава одлуке Надзорног одбора;
10) бира извршне директоре;
11) бира представнике Јавног предузећа у
скупштини друштва капитала чији је једини власник
Јавно предузеће, по претходно прибављеној сагласности
Скупштине Града;
12) закључује уговоре о раду са извршним
директорима, у складу са законом којим се уређују радни
односи;
13) доноси акт о систематизацији;
14) предлаже Надзорном одбору доношење акта
о исплати стимулације извршним директорима;
15) предлаже Надзорном одбору доношење
одлука и других аката из делокруга директора;
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16) одлучује о појединачним правима, обавезама
и одговорностима запослених у складу са законом,
колективним уговором и Статутом Јавног предузећа;
17) доноси план набавки за текућу годину;
18) доноси одлуке у поступцима јавних набавки
и набавки на које се не примењује закон о јавним
набавкама,
19) врши друге послове одређене законом, овом
одлуком и Статутом Јавног предузећа.

Извршни директор за свој рад одговара
директору.
Извршни директор обавља послове у оквиру
овлашћења које му је одредио директор, у складу са овом
одлуком и Статутом Јавног предузећа.
Извршни директор не може имати заменика.
Извршни директор мора бити у радном односу у
Јавном предузећу.

Услови за избор директора

Члан 51.
За извршног директора Јавног предузећа бира се
лице које испуњава услове:

Члан 49.
За директора Јавног предузећа, може бити
именовано лице које испуњава следеће услове:
1) да је пунолетно и пословно способно;
2) да има стечено високо образовање на основним
студијама у трајању од најмање четири године, односно
на основним академским студијама у обиму од најмање
240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер
струковним студијама, специјалистичким академским
студијама или специјалистичким струковним студијама;
3) да има најмање пет година радног искуства на
пословима за које се захтева високо образовање из тачке
2) овог члана;
4) да има најмање три године радног искуства
на пословима који су повезани са пословима Јавног
предузећа;
5) да познаје област корпоративног управљања;
6) да има радно искуство у организовању рада и
вођењу послова;
7) да није члан органа политичке странке,
односно да му је одређено мировање у вршењу функције
у органу политичке странке;
8) да није осуђивано на казну затвора од најмање
шест месеци;
9) да му нису изречене мере безбедности у
складу са законом којим се уређују кривична дела, и то:
- обавезно психијатријско лечење и чување у
здравственој установи;
- обавезно психијатријско лечење на слободи;
- обавезно лечење наркомана;
- обавезно лечење алкохоличара;
- забрана вршења позива, делатности и дужности.
Услови за именовање директора из става 1.
овог члана прописани су законом, а Статутом Јавног
предузећа могу бити одређени и други услови које лице
мора да испуни да би било именовано за директора
Јавног предузећа.
Извршни директор
Члан 50.
Директор може бирати извршне директоре
за вођење послова из одређених области од значаја за
успешно функционисање Јавног предузећа.

1) да је пунолетно и пословно способно;
2) да има стечено високо образовање на основним
студијама у трајању од најмање четири године, односно
на основним академским студијама у обиму од најмање
240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер
струковним студијама, специјалистичким академским
студијама или специјалистичким струковним студијама;
3) да има најмање пет година радног искуства на
пословима за које се захтева високо образовање из тачке
2) овог члана;
4) да има радно искуство у организовању рада и
вођењу послова;
5) да није осуђивано на казну затвора од најмање
шест месеци;
6) да му нису изречене мере безбедности у
складу са законом којим се уређују кривична дела, и то:
- обавезно психијатријско лечење и чување у
здравственој установи;
- обавезно психијатријско лечење на слободи;
- обавезно лечење наркомана;
- обавезно лечење алкохоличара;
- забрана вршења позива, делатности и дужности.
Поред услова из става 1. овог члана, лице које
се бира за извршног директора мора имати три године
радног искуства на пословима за које ће бити задужен у
јавном предузећу.
Јавно предузеће не може имати више од седам
извршних директора, а број извршних директора утврђује
се Статутом Јавног предузећа.
Зарада директора и извршног директора
Члан 52.
Директор и извршни директор имају право на
зараду, а могу имати и право на стимулацију, у складу са
подзаконским актом.
Одлуку о исплати стимулације директора и
извршног директора доноси Надзорни одбор Јавног
предузећа, уз сагласност Градског већа.
Одлука о исплати стимулације извршног
директора доноси се на предлог директора.
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Поступак именовања директора
Члан 53.
Директор јавног предузећа именује се након
спроведеног јавног конкурса, у складу са законом,
подзаконским актима, Статутом Града Пожаревца и овом
одлуком.
Јавни конкурс спроводи Комисија за
спровођење конкурса за избор директора (у даљем
тексту: Комисија).
Комисија има пет чланова, од којих је један
председник.
Комисију образује Скупштина Града.
Председник и чланови комисије не могу бити
народни посланици, посланици у скупштини аутономне
покрајине, одборници у скупштини Града Пожаревца, као
ни изабрана, именована и постављена лица у органима
Града Пожаревца.
Члан 54.
Одлуку о спровођењу јавног конкурса за избор
директора Јавног предузећа доноси Скупштина Града,
на предлог Градског већа.
Иницијативу за доношење одлуке из става 1.
овог члана може покренути и Надзорни одбор Јавног
предузећа, преко Градске управе Града Пожаревца (у
даљем тексту: Градска управа).
Градска управа доставља Градском већу текст
огласа о јавном конкурсу.
Оглас о јавном конкурсу садржи нарочито:
податке о Јавном предузећу, пословима, условима за
именовање директора Јавног предузећа, месту рада,
стручној оспособљености, знањима и вештинама које се
оцењују у изборном поступку и начину њихове провере,
року у коме се подносе пријаве, податке о лицу задуженом
за давање обавештења о јавном конкурсу, адресу на коју
се пријаве подносе, као и податке о доказима који се
прилажу уз пријаву.
Оглас о јавном конкурсу за избор директора
Јавног предузећа објављује се у “Службеном гласнику
Републике Србије”, у „Службеном гласнику Града
Пожаревца“, у најмање једним дневним новинама које
се дистрибуирају на целој територији Републике Србије,
као и на интернет страници Града Пожаревца.
Рок за објављивање огласа из става 4. овог
члана у “Службеном гласнику Републике Србије” не
може бити дужи од осам дана од дана доношења одлуке
о спровођењу јавног конкурса за избор директора јавног
предузећа.
Пријава на јавни конкурс за избор директора
јавног предузећа подноси се у року од 30 дана од дана
објављивања јавног конкурса у “Службеном гласнику
Републике Србије”.
Неблаговремене, неразумљиве и пријаве уз које
нису приложени сви потребни докази, Комисија одбацује
закључком против кога није допуштена посебна жалба.
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Члан 55.
Решење о именовању директора је коначано.
Решење о именовању директора Јавног
предузећа, са образложењем, објављује се у ‘’Службеном
гласнику РС’’, „Службеном гласнику Града Пожаревца“
и на интернет страници Града Пожаревца.
Члан 56.
Именовани кандидат дужан је да ступи на
функцију у року од осам дана од дана објављивања
решења о именовању у “Службеном гласнику Републике
Србије”.
Рок из става 1. овог члана, из нарочито
оправданих разлога, може се продужити за још осам
дана.
Мандат директора
Члан 57.
Мандат директора престаје истеком периода на
који је именован, оставком или разрешењем.
Поступак за именовање директора покреће се
шест месеци пре истека периода на који је именован,
односно у року од 30 дана од дана подношења оставке
или разрешења.
Оставка директора

Града.

Члан 58.
Оставка се у писаној форми подноси Скупштини

Разрешење
Члан 59.
Предлог за разрешење директора Јавног
предузећа, подноси Градско веће.
Предлог из става 1. овог члана може поднети
и Надзорни одбор Јавног предузећа, преко Градске
управе.
Предлог за разрешење мора бити образложен, са
прецизно наведеним разлозима због којих се предлаже
разрешење и доставља се директору који има право да
се у року од 20 дана изјасни о разлозима због којих се
предлаже разрешење.
Пошто директору пружи прилику да се изјасни
о постојању разлога за разрешење и утврди потребне
чињенице, Градско веће, предлаже Скупштини Града
доношење одговарајућег решења.
Против решења о разрешењу жалба није
допуштена, али се може водити управни спор.
Члан 60.
Скупштина Града разрешава или може
разрешити директора Јавног предузећа под условима
предвиђеним законом.
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Суспензија директора

Остваривање права на штрајк

Члан 61.
Уколико у току трајања мандата против директора
буде потврђена оптужница, Скупштина Града доноси
решење о суспензији директора Јавног предузећа.
Суспензија траје док се поступак правноснажно
не оконча.

Члан 64.
У Јавном предузећу право на штрајк остварује
се у складу са законом, колективним уговором и другим
актом.
У случају да у Јавном предузећу нису обезбеђени
услови за остваривање редовног процеса рада услед више
силе, Скупштина Града, ако оцени да могу наступити
штетне последице за живот и здравље људи или њихову
безбедност и безбедност имовине или друге штетне
неотклоњиве последице, поступа у складу са законом.

Вршилац дужности директора
Члан 62.
Скупштина Града може именовати вршиоца
дужности директора до именовања директора Јавног
предузећа по спроведеном јавном конкурсу или у случају
суспензије директора.
Период обављања функције вршиоца дужности
директора не може бити дужи од једне године.
Исто лице не може бити два пута именовано за
вршиоца дужности директора.
Вршилац дужности директора мора испуњавати
услове за именовање директора Јавног предузећа из
члана 49. ове одлуке.
Вршилац дужности има сва права, обавезе и
овлашћења која има директор Јавног предузећа.
IХ. ПОРЕМЕЋАЈИ У РАДУ УСЛЕД ВИШЕ СИЛЕ
Поремећаји у пословању
Члан 63.
У случају поремећаја у пословању Јавног
предузећа, Скупштина Града, може предузети мере
прописане законом, ради обезбеђења услова за несметано
функционисање и обављање делатности од општег
интереса, а нарочито:
– промену унутрашње организације Јавног
предузећа;
– разрешење Надзорног одбора и директора
и именовање привременог органа Јавног
предузећа;
– ограничење права појединих делова Јавног
предузећа да иступају у правном промету са
трећим лицима;
– ограничење у погледу права располагања
појединим средствима у јавној својини;
– друге мере одређене законом којим се
одређују делатности од општег интереса.
За време ратног стања или непосредне ратне
опасности, у складу са одлуком Владе, Скупштина Града
може у Јавном предузећу утврдити организацију за
извршавање послова од стратешког значаја за Републику
Србију или Град Пожаревац.

Унутрашња организација
Члан 65.
Статутом, општим актима и другим актима
Јавног предузећа ближе се уређују унутрашња
организација Јавног предузећа, делокруг органа и друга
питања од значаја за рад и пословање Јавног предузећа,
у складу са законом и овом одлуком.
Радни односи
Члан 66.
Права, обавезе и одговорности запослених из
радног односа уређују се колективним уговором Јавног
предузећа у складу са законом и актима оснивача.
Колективни уговор Јавног предузећа мора бити
сагласан са законом, општим и посебним колективним
уговором.
Безбедност и здравље запослених на раду
Члан 67.
Права, обавезе и одговорности у вези са
безбедношћу и здрављем на раду остварују се у складу
са законом и прописима донетим на основу закона, а
ближе се уређују колективним уговором, општим актима
Јавног предузећа или уговором о раду.
Заштита животне средине
Члан 68.
Јавно предузеће је дужно да у обављању своје
делатности обезбеђује потребне услове за заштиту и
унапређење животне средине и да спречава узроке и
отклања штетне последице које угрожавају природне и
радом створене вредности човекове средине.
Статутом Јавног предузећа детаљније се
утврђују активности предузећа ради заштите животне
средине, сагласно закону и прописима оснивача који
регулишу област заштите животне средине.
Јавност рада предузећа
Члан 69.
Јавно предузеће дужно је да на својој интернет
страници објави:
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1) радне биографије чланова Надзорног одбора,
директора и извршних директора;
2) организациону структуру;
3) годишњи, односно трогодишњи програм
пословања, као и све његове измене и допуне, односно
извод из тог програма ако јавно предузеће има
конкуренцију на тржишту;
4) тромесечне извештаје о реализацији
годишњег, односно трогодишњег програма пословања;
5) годишњи финансијски извештај са мишљењем
овлашћеног ревизора;
6) друге информације од значаја за јавност.
Доступност информација
Члан 70.
Доступност информација од јавног значаја
Јавно предузеће врши у складу са одредбама закона који
регулише област слободног приступа информацијама од
јавног значаја.

Дејан Дачић, директор Јавног предузећа, који
је изабран на јавном конкурсу у складу са одредбама
Закона о јавним предузећима (“Службени гласник РС”,
број 119/12, 116/13 – аутентично тумачење и 44/14 – др.
закон), наставља са радом до престанка мандата.
Члан 75.
Јавно предузеће наставља са радом у складу
са овом одлуком и Законом о јавним предузећима
(„Службени гласник РС”, број 15/16).
Члан 76.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику Града
Пожаревца“.
Број: 01-06-156/5г Датум : 6.10.2016. године
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Бојан Илић, с.р.

Пословна тајна
Члан 71.
Пословном тајном сматрају се исправе и подаци
утврђени одлуком директора или Надзорног одбора
Јавног предузећа чије би саопштавање неовлашћеном
лицу било противно пословању Јавног предузећа и
штетило би његовом пословном угледу и интересима.
X. СТАТУТ И ДРУГИ ОПШТИ АКТИ
Општи акти
Члан 72.
Општи акти Јавног предузећа су Статут и други
општи акти утврђени законом.
Статут је основни општи акт Јавног предузећа.
Други општи акти Јавног предузећа морају бити
у сагласности са Статутом Јавног предузећа.
Појединични акти које доносе органи и
овлашћени појединци у Јавном предузећу, морају бити у
складу са општим актима Јавног предузећа.
XI. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 73.
Јавно предузеће дужно је да Статут и друга
општа акта усагласи са законом и овом одлуком у року
од 90 дана од дана доношења ове одлуке.
Члан 74.
Председник и чланови Надзорног одбора Јавног
предузећа разрешавају се пре истека периода на који су
именовани уколико Надзорни одбор не донесе дугорочни
и средњорочни план пословне стратегије и развоја у року
од годину дана од дана ступања на снагу овог Закона о
јавним предузећима, односно најкасније до 4. марта
2017. године.
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На основу члана 7. и 20. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07 и
83/14 - др. закон), члана 5. став 3. и члана 6. а у вези
са чланом 79. став 1. Закона о јавним предузећима
(„Службени гласник РС“, број 15/16), члана 2. и 3. Закона
о комуналним делатностима („Службени гласник РС“,
број 88/11) и члана 32. став 1. тач. 6) и 9) Статута Града
Пожаревца (,,Службени гласник Града Пожаревца“, бр.
4/13-пречишћен текст), у циљу усклађивања оснивачког
акта Јавног предузећа „Љубичево“ у Пожаревцу са новим
Законом о јавним предузећима („Службени гласник РС“,
број 15/16), Скупштина Града Пожаревца, на седници
одржаној дана 6.10. 2016. године, донела је
ОДЛУКУ
о усклађивању пословања Јавног
предузећа „Љубичево“ у Пожаревцу са Законом о
јавним предузећима
I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Усклађивање оснивачког акта
Члан 1.
Овом одлуком, у циљу усклађивања са одредбама
Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“,
број 15/16), врше се измене и допуне Одлуке о промени
Одлуке о оснивању Јавног предузећа „Љубичево“ у
Пожаревцу (,,Службени гласник Града Пожаревца“, бр.
2/13), које је уписано у регистар Агенције за привредне
регистре, решењем број БД. 23740 од 11. априла 2005.
године, под матичним бројем 17210050.
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Циљ оснивања Јавног предузећа

Одговорност за обавезе Јавног предузећа

Члан 2.
Јавно предузеће ,,Љубичево’’ у Пожаревцу (у
даљем тексту : Јавно предузеће) је основано и послује
ради коришћења, управљања, заштите и унапређивања
добара од општег интереса.

Члан 6.
Јавно предузеће за своје обавезе одговара
целокупном својом имовином.
Оснивач не одговара за обавезе Јавног предузећа,
осим у случајевима прописаним законом.
Оснивач је дужан да обезбеди да се делатност
од општег интереса из члана 2. ове одлуке обавља у
континуитету.

Предмет одлуке
Члан 3.
Овом одлуком, у складу са Законом о јавним
предузећима, регулисана су права и обавезе оснивача
и Јавног предузећа у обављању делатности од општег
интереса из члана 2. ове одлуке, а нарочито:
- назив, седиште и матични број оснивача;
- пословно име и седиште Јавног предузећа;
- претежна делатност Јавног предузећа;
- права, обавезе и одговорности оснивача према
Јавном предузећу и Јавног предузећа према оснивачу;
- услови и начин утврђивања и распоређивања
добити, односно начину покрића губитака и сношењу
ризика;
- условима и начину задуживања Јавног предузећа;
- заступање Јавног предузећа;
- износ основног капитала, као и опис, врста и
вредност неновчаног улога;
- органи Јавног предузећа;
- податак о уделима оснивача у основном
капиталу израженог у процентима;
- имовина која се не може отуђити;
- располагање стварима у јавној својини која су
пренета у својину Јавног предузећа у складу са законом;
- заштита животне средине;
- друга питања од значаја за несметано обављање
делатности за коју се оснива Јавно предузеће.
II. ПОДАЦИ О ОСНИВАЧУ
Оснивач Јавног предузећа
Члан 4.
Оснивач Јавног предузећа је:
Град Пожаревац, улица Дринска број 2, матични
број 07271239.
Права оснивача остварује Скупштина Града
Пожаревац, Пожаревац, Дринска број 2 (у даљем тексту:
Оснивач).
Правни статус Јавног предузећа
Члан 5.
Јавно предузеће има статус правног лица,
са правима, обавезама и одговорностима утврђеним
законом.
Јавно предузеће у правном промету са трећим
лицима има сва овлашћења и иступа у своје име и за свој
рачун.

Заступање и представљање Јавног предузећа
Јавно
директор.

Члан 7.
предузеће заступа

и

представља

III. ПОСЛОВНО ИМЕ И СЕДИШТЕ
Пословно име Јавног предузећа
Члан 8.
Јавно предузеће послује под пословним именом:
Јавно предузеће „Љубичево“ у Пожаревцу.
Скраћено пословно име је: ЈП „Љубичево“.
О промени пословног имена одлучује Надзорни
одбор Јавног предузећа, уз сагласност оснивача.
Седиште Јавног предузећа
Члан 9.
Седиште Јавног предузећа је у Љубичеву.
О промени седишта Јавног предузећа одлучује
Надзорни одбор, уз сагласност оснивача.
Печат, штамбиљ и знак Јавног предузећа
Члан 10.
Јавно предузеће има свој печат и штамбиљ са
исписаним текстом на српском
језику и ћириличним писмом.
Печат је округлог облика и садржи пуно
пословно име и седиште Јавног предузећа.
Штамбиљ је правоугаоног облика и садржи
пуно пословно име, седиште Јавног предузећа и место за
датум и број.
Јавно предузеће има свој знак који садржи назив
и седиште Јавног предузећа, а који ће бити дефинисан
Статутом Јавног предузећа.
Упис Јавног предузећа у регистар
Члан 11.
Јавно предузеће се за обављање своје делатности
од општег интереса, утврђене овом одлуком, уписује у
регистар у складу са законом којим се уређује правни
положај привредних друштава и поступак регистрације,
у складу са законом.
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Унутрашња организација Јавног предузећа

целина.

Члан 12.
Јавно предузеће послује као јединствена радна

Актом директора Јавног предузећа уређује се
унутрашња организација и систематизација послова.
IV. ДЕЛАТНОСТ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
Претежна делатност
Члан 13.
Претежна делатност Јавног предузећа јесте:
− 91.03 – заштита и одржавање непокретних
културних добара, културно-историјских локација,
зграда и сличних туристичких споменика.
Осим наведене претежне делатности, Јавно предузеће
ће се бавити и другим делатностима, као што су:
− 01.11 – гајење жита (осим пиринча),
легуминоза и уљарица
− 01.13 – гајење поврћа, бостана, коренских и
кртоластих биљака
− 01.19 – гајење осталих једногодишњих и
двогодишњих биљака
− 01.41 – гајење музних крава
− 01.42 – гајење других говеда и бивола
− 01.43 – узгој коња и других копитара
− 01.45 – узгој оваца и коза
− 01.46 – узгој свиња
− 01.50 – мешовита пољопривредна производња
− 01.61 – услужне делатности у гајењу усева и
засада
− 01.62 – помоћне делатности у узгоју
животиња
− 03.12 – слатководни риболов
− 03.22 – слатководне аквакултуре
− 10.61 – производња млинских производа
− 47.11 – трговина на мало у неспецијализованим
продавницама, претежно храном,
пићем и дуваном
− 47.19 – остала трговина на мало у неспецијализованим продавницама
− 47.21 – трговина на мало воћем и поврћем у
специјализованим
продавницама
− 47.22 – трговина на мало месом и
производима од меса у специјализованим
продавницама
− 55.10 – хотели и сличан смештај
− 55.20 – одмаралишта и слични објекти за
краћи боравак
− 55.30 – делатност кампова, ауто кампова, и
кампова за туристичке приколице
− 56.10 – делатност ресторана и покретних
угоститељских објеката

пића
околине
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−

56.30 – услуге припремања и послуживања

−
−

79.11 – делатност путничких агенција
81.30 – услуге уређења и одржавања

− 93.11 – делатност спортских објеката
− 93.12 – делатност спортских клубова
− 93.19 – остале спортске активности.
Јавно предузеће може без уписа у регистар да
врши и друге делатности које служе обављању претежне
делатности, уколико за те делатности испуњава услове
предвиђене законом.
О промени делатности Јавно предузеће, као и
о обављању других делатности које служе обављању
претежне делатности, одлучује Надзорни одбор, уз
сагласност оснивача, у складу са законом.
Услови за обављање делатности као делатности од
општег интереса
Члан 14.
Јавно предузеће може да отпочне обављање
делатности кад надлежни државни орган утврди да су
испуњени услови за обављање те делатности у погледу:
1) техничке опремљености;
2) кадровске оспособљености;
3) безбедности и здравља на раду;
4) заштите и унапређења животне средине и
5) других услова прописаних законом.
Оснивачка права и улагање капитала Јавног
предузећа
Члан 15.
Јавно предузеће може, уз претходну сагласност
оснивача, основати друштво капитала за обављање
делатности од општег интереса из члана 2. ове одлуке,
као и друштво капитала за обављање делатности која
није делатност од општег интереса, у складу са Законом
о привредним друштвима.
Јавно предузеће може улагати капитал у већ
основана друштва капитала, уз претходну сагласност
оснивача.
На одлуку Надзорног одбора из става 1. и 2. овог
члана сагласност даје Скупштина Града.
V. ИМОВИНА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
Основни капитал
Члан 16.
Основни капитал Јавног предузећа чине новчана
средства у укупном износу од 1.000,00 динара(и словима
хиљаду динара).
Основни капитал из става 1. овог члана је удео
Оснивача, као јединог члана са 100% учешћа у основном
капиталу Јавног предузећа.
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Износ основног капитала из става 1. овог члана
уписан је у одговарајући регистар Агенције за привредне
регистре и уплаћен у целости.
Усклађивање основног капитала предузећа врши
се у складу са законом.
Вредност неновчаног улога оснивача износи
нула динара и уплаћено нула динара.
Вредност неновчаног улога оснивача утврђује се
на основу процене извршене на начин прописан законом
којим се уређује правни положај привредних друштава.

Члан 21.
Јавно предузеће је дужно да део остварене
добити уплати у буџет Града Пожаревца, по завршном
рачуну за претходну годину.
Висина и рок за уплату добити из става 1. овог
члана утврђује се у складу са законом и Одлуком о буџету
Града Пожаревца за наредну годину.

Имовина Јавног предузећа

Начела за одређивање цене услуга

Члан 17.
Имовину Јавног предузећа чине право својине
на покретним и непокретним стварима, новчана средства
и хартије од вредности и друга имовинска права, која су
пренета у својину Јавног предузећа у складу са законом,
укључујући и право коришћења на стварима у јавној
својини.
Стварима у јавној својини које је Оснивач
уложио у Јавно предузеће преносом права коришћења,
без преноса права својине, Јавно предузеће не може да
располаже, нити да их даље уступа на коришћење, без
сагласности Оснивача.
Јавно предузеће управља и располаже својом
имовином у складу са законом, оснивачким актом и
Статутом.

Члан 22.
Елементи за образовање цена производа и
услуга Јавног предузећа уређују се посебном одлуком,
коју доноси Надзорни одбор, уз сагласност Оснивача, у
складу са законом.

Члан 18.
Средства у јавној својини могу се улагати у
капитал Јавног предузећа, у складу са законом и актима
Скупштине Града.
По основу улагања средстава из става 1. овог
члана Град Пожаревац стиче уделе у Јавном предузећу,
као и права по основу тих удела.
Капитал у Јавном предузећу подељен на уделе
уписује се у регистар.
Повећање и смањење оснивачког капитала
Члан 19.
О повећању или смањењу основног капитала
Јавног предузећа одлучује Скупштина Града, као
Оснивач у складу са законом.
Средства Јавног предузећа
Члан 20.
Јавно предузеће, у обављању својих делатности,
стиче и прибавља средства из следећих извора:
– прихода које оствари својим пословањем,
– из кредита,
– из донација и поклона,
– из буџета Оснивача и буџета Републике
Србије и
– из осталих извора, у складу са законом.

Расподела добити

Усвајање захтева за измену цена
Члан 23.
Јавно предузеће је обавезно да захтев за измену
цена производа и услуга укључи у свој годишњи програм
пословања, у складу са чланом 26. ове одлуке.
Када се значајније промене вредности елемената,
који су укључени у методологију за обрачунавање
цена, Јавно предузеће може да током пословне године
да поднесе оснивачу детаљно образложен захтев за
одобрење измене цена комуналних услуга, заједно са
изменама годишњег програма пословања.
Измене годишњег програма пословања са
предлогом за измену цена достављају се Скупштини
Града.
Унапређење рада и развоја предузећа
Члан 24.
Унапређење рада и развоја Јавног предузећа
заснива се на дугорочном и средњорочном плану рада и
развоја.
Плановима и програмом рада из става 1. ове
одлуке, утврђују се пословна политика и развој Јавног
предузећа, одређују се непосредни задаци и утврђују
средства и мере за њихово извршавање.
Планови и програми рада Јавног предузећа
морају се заснивати на законима којима се уређују
одређени односи у делатностима којима се бави Јавно
предузеће.
Планови и програми
Члан 25.
Планови и програми Јавног предузећа су:
- годишњи програм пословања,
- средњорочни план пословне стратегије и развоја Јавног предузећа,
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- дугорочни план пословне стратегије и развоја
Јавног предузећа,
- финансијски планови и
- други планови и програми (посебни програми
за коришћење субвенције, гаранције или других
средстава).
Планови и програми Јавног предузећа из става
1. алинеја прва, друга, трећа и четврта овог члана,
достављају се Скупштини Града најкасније до 1.
децембра текуће године за наредну годину.
Планови и програми се сматрају донетим када
на њих сагласност да Скупштина Града.

- право управљања Јавним предузећем на начин
утврђен Статутом Јавног предузећа;
- право на учешће у расподели добити Јавног
предузећа;
- право да буду информисани о пословању
Јавног предузећа;
- право да учествују у расподели ликвидационе
или стечајне масе, након престанка Јавног предузећа
стечајем или ликвидацијом, а по измирењу обавеза и
- друга права у складу са законом.

Члан 26.
Годишњи, односно трогодишњи програм
пословања Јавног предузећа садржи, нарочито:
1) планиране изворе прихода и позиције расхода
по наменама;
2) планиране набавке;
3) план инвестиција;
4) планирани начин расподеле добити, односно
планирани начин покрића губитка;
5) елементе за целовито сагледавање цена
производа и услуга;
6) план зарада и запошљавања;
7) критеријуме за коришћење средстава за помоћ,
спортске активности, пропаганду и репрезентацију.
Измене и допуне годишњег, односно
трогодишњег програма пословања могу се вршити
искључиво из стратешких и државних интереса или
уколико се битно промене околности у којима Јавно
предузеће послује.

Члан 30.
Ради обезбеђења општег интереса у делатности
за коју је Јавно предузеће основано, Скупштина Града
даје сагласност на:
- Статут Јавног предузећа;
- давање гаранција, авала, јемства, залога и
других средстава обезбеђења за послове који нису из
оквира делатности од општег интереса;
- располагање (прибављање и отуђење) средствима у јавној својини која су пренета у својину Јавног
предузећа веће вредности, која је у непосредној функији
обављања делатности од општег интереса;
- улагања капитала;
- статусне промене;
- акт о процени вредности капитала и исказивању
тог капитала у акцијама, као и на програм и одлуку о
својинској трансформацији и
- друге одлуке којима се уређује обављање
делатности од општег интереса у складу са законом и
овом одлуком.

Члан 27.
Ако Надзорни одбор Јавног предузећа до
почетка календарске године не донесе годишњи, односно
трогодишњи програм пословања, до доношења тог
програма зараде запосленима се обрачунавају и исплаћују
на начин и под условима утврђеним годишњим, односно
трогодишњим програмом пословања за претходну
годину.
Члан 28.
Јавно предузеће је дужно да Градском већу Града
Пожаревца ( у даљем тексту: Градско веће) доставља
тромесечне извештаје о реализацији годишњег, односно
трогодишњег програма пословања.
Извештај из става 1. овог члана доставља се у
року од 30 дана од дана истека тромесечја.
VI. ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА И
ОСНИВАЧА
Права оснивача
Члан 29.
По основу учешћа у основном капиталу Јавног
предузећа, Град Пожаревац као оснивач има следећа
права:

Обезбеђење општег интереса

Члан 31.
Градско веће даје сагласност на:
1) акт о унутрашњој организацији и
систематизацији радних места,
2) претходну сагласност на повећање броја
запослених.
Континуирано и квалитетно пружање услуга
Члан 32.
Јавно предузеће је дужно да делатност од
општег интереса за коју је основано обавља на начин
којим се обезбеђује редовно, континуирано и квалитетно
пружање услуга крајњим корисницима.
Несметано функционисање постројења и опреме
Члан 33.
Јавно предузеће је дужно да предузима мере
и активности за редовно одржавање и несметано
функционисање постројења и других објеката
неопходних за обављање своје делатности, у складу са
законима и другим прописима којима се уређују услови
обављања делатности од општег интереса због које је
основано.
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Поремећај у пословању
Члан 34.
У случају поремећаја у пословању Јавног
предузећа, Скупштина Града предузима мере којима
ће обезбедити услове за несметан рад и пословање
предузећа у обављању делатности од општег интереса,
у складу са законом, а нарочито :
- разрешење Надзорног одбора и директора и
именовање привремених органа;
- ограничење права огранка Јавног предузећа да
иступа у правном промету са трећим лицима;
- ограничење у погледу права располагања
појединим средствима у јавној својини;
- друге мере одређене законом којим се уређују
услови и начин обављања делатности од општег интереса
и овом одлуком.
Члан 35.
У случају поремећаја у пословању Јавног
предузећа, Градско веће предузеће мере којима ће
обезбедити услове за несметан рад и пословање предузећа
у обављању делатности од општег интереса, у складу са
законом, а нарочито промену унутрашње организације
Јавног предузећа.
VII. ПОСЛОВАЊЕ ПОД ТРЖИШНИМ
УСЛОВИМА
Пословање под тржишним условима
Члан 36.
Јавно предузеће послује по тржишним условима,
ради стицања добити, у складу са законом.
Пружање услуга корисницима са територије других
општина
Члан 37.
У обављању своје претежне делатности, Јавно
предузеће своје услуге може испоручивати, односно
пружати и корисницима са територије других општина и
градова, под условом да се ни на који начин не угрожава
редовно, континуирано и квалитетно снабдевање крајњих
корисника са територије Града Пожаревца.
Испоруку и пружање услуга из става 1. овог
члана Јавно предузеће обавља у складу са посебно
закљученим уговорима.
VIII. ОРГАНИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
Органи јавног предузећа
Члан 38.
Органи Јавног предузећа су:
1) надзорни одбор;
2) директор.
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1) Надзорни одбор
Састав Надзорног одбора
Члан 39.
Надзорни одбор Јавног предузећа има три члана,
од којих је један председник.
Председника и чланове надзорног одбора Јавног
предузећа, од којих је један члан из реда запослених,
именује Скупштина Града, на период од четири године,
под условима, на начин и по поступку утврђеним
законом, статутом Града Пожаревца и овом одлуком.
Члан надзорног одбора из реда запослених
предлаже се на начин и по поступку који је утврђен
Статутом Јавног предузећа у складу са законом.
Услови за чланове Надзорног одбора
Члан 40.
За председника и члана надзорног одбора
Јавног предузећа именује се лице које испуњава следеће
услове:
1) да је пунолетно и пословно способно;
2) да има стечено високо образовање на основним
студијама у трајању од најмање четири године, односно
на основним академским студијама у обиму од најмање
240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер
струковним студијама, специјалистичким академским
студијама или специјалистичким струковним студијама;
3) да има најмање пет година радног искуства на
пословима за које се захтева високо образовање из тачке
2) овог члана;
4) да има најмање три године радног искуства
на пословима који су повезани са пословима Јавног
предузећа ;
5) да познаје област корпоративног управљања
или област финансија;
6) да није осуђивано на казну затвора од најмање
шест месеци;
7) да му нису изречене мере безбедности у
складу са законом којим се уређују кривична дела и то:
- обавезно психијатријско лечење и чување у
здравственој установи;
- обавезно психијатријско лечење на слободи;
- обавезно лечење наркомана;
- обавезно лечење алкохоличара;
- забрана вршења позива, делатности и
дужности.
Председник и чланови надзорног одбора
дужни су да се додатно стручно усавршавају у области
корпоративног управљања, у складу са Програмом за
додатно стручно усавршавање који утврђује Влада.
Члан 41.
Представник запослених у надзорном одбору
мора испуњавати услове из члана 40. ове одлуке, као и
следеће услове:
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1) да није био ангажован у вршењу ревизије
финансијских извештаја предузећа у последњих пет
година и
2) да није члан политичке странке.
Члан 42.
Надзорни одбор, директор и извршни директор
не могу предлагати представника запослених у надзорном
одбору.
Престанак мандата чланова Надзорног одбора
Члан 43.
Мандат председнику и члановима Надзорног
одбора престаје истеком периода на који су именовани,
оставком или разрешењем.
Председник и чланови Надзорног одбора
разрешавају се пре истека периода на који су именовани,
уколико:
1) Јавно предузеће не достави годишњи, односно
трогодишњи програм пословања у роковима прописаним
законом;
2) Надзорни одбор пропусти да предузме
неопходне мере пред надлежним органима у случају
постојања основане сумње да одговорно лице јавног
предузећа делује на штету јавног предузећа несавесним
понашањем или на други начин;
3) се утврди да делује на штету Јавног предузећа
несавесним понашањем или на други начин;
4) у току трајања мандата буде осуђен на условну
или безусловну казну затвора.
Председник и чланови Надзорног одбора којима
је престао мандат, дужни су да врше своје дужности до
именовања новог надзорног одбора, односно именовања
новог председника или члана надзорног одбора, а
најдуже шест месеци.
Надлежност Надзорног одбора
Члан 44.
Надзорни одбор:
1) доноси дугорочни и средњорочни план
пословне стратегије и развоја и одговоран је за њихово
спровођење;
2) доноси годишњи, односно трогодишњи
програм пословања Јавног предузећа, усклађен са
дугорочним и средњорочним планом пословне стратегије
и развоја из тачке 1) овог члана;
3) усваја извештај о степену реализације
годишњег, односно трогодишњег програма пословања;
4) усваја тромесечни извештај о степену
усклађености планираних и реализованих активности;
5) усваја финансијске извештаје;
6) доноси Статут Јавног предузећа;
7) надзире рад директора;
8) успоставља, одобрава и прати рачуноводство,
унутрашњу контролу, финансијске извештаје и политику
управљања ризицима;
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9) доноси одлуку о расподели добити Јавног
предузећа, односно начину покрића губитка;
10) доноси инвестиционе програме и критеријуме
за инвестициона улагања;
11) даје сагласност директору за предузимање
послова или радњи у складу са овим законом, статутом и
одлуком оснивача;
12) доноси одлуку о давању или одузимању
прокуре;
13) закључује уговор о раду са директором, у
складу са законом којим се уређују радни односи;
14) доноси одлуку о располагању (прибављање
и отуђење) средствима у јавној својини која су пренета
у својину Јавног предузећа, велике вредности, која је у
непосредној функцији обављања делатности од општег
интереса, утврђених оснивачким актом;
15) доноси одлуку о висини цена услуга;
16) одлучује о улагању капитала Јавног
предузећа;
17) одлучује о статусним променама Јавног
предузећа;
18) одлучује о оснивању зависних друштава
капитала;
19) одлучује о смањењу и повећању капитала
Јавног предузећа;
20) одлучује о издавању, продаји и куповини
удела, као и продаји удела у Јавном предузећу или
куповини удела или акција у другом предузећу, односно
привредном друштву;
21) доноси акт о исплати стимулације директора
и извршног директора;
22) врши друге послове у складу са законом,
овом одлуком и Статутом.
Одлуке из става 1. тач. 1), 2), 6), 9), 14), 15), 19)
и 20 овог члана Надзорни одбор доноси уз сагласност
Скупштине Града.
Одлуке из става 1. тач. 16), 17) и 18) овог
члана Надзорни одбор доноси уз претходну сагласност
Скупштине Града.
Одлуке из става 1. тач. 21) овог члана Надзорни
одбор доноси уз претходну сагласност Градског већа.
Члан 45.
Надзорни одбор одлучује већином гласова
својих чланова.
Надзорни одбор не може пренети право на
одлучивање о питањима из свог делокруга на директора
или другог запосленог у Јавном предузећу.
Члан 46.
Председник и чланови Надзорног одбора Јавног
предузећа имају право на одговарајућу накнаду за рад у
надзорном одбору.
Висина накнаде из става 1. овог члана, утврђује
се у складу са подзаконским актима.
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Услови за избор директора

2) Директор
Члан 47.
Директора Јавног предузећа именује Скупштина
Града на период од четири године, а на основу спроведеног
јавног конкурса.
Директор Јавног предузећа заснива радни однос
на одређено време.
Директор предузећа је функционер који обавља
јавну функцију.
Директор не може имати заменика.
Надлежности директора
Члан 48.
1) представља и заступа Јавно предузеће;
2) организује и руководи процесом рада;
3) води пословање Јавног предузећа;
4) одговара за законитост рада Јавног
предузећа,
за реализацију одлука и других аката Скупштине Града,
Градоначелника и Градског већа;
5) предлаже дугорочни и средњорочни план
пословне стратегије и развоја Јавног предузећа и
одговоран је за њихово спровођење;
6) предлаже годишњи, односно трогодишњи
програм пословања Јавног предузећа и одговоран је за
његово спровођење;
7) предлаже финансијске извештаје;
8) предлаже доношење посебног програма
коришћења средстава из буџета Града Пожаревца
(субвенције, гаранције или коришћење других
средства);
9) извршава одлуке Надзорног одбора;
10) бира извршне директоре;
11) бира представнике Јавног предузећа у
скупштини друштва капитала чији је једини власник
Јавно предузеће, по претходно прибављеној сагласности
Скупштине Града;
12) закључује уговоре о раду са извршним
директорима, у складу са законом којим се уређују радни
односи;
13) доноси акт о систематизацији;
14) предлаже Надзорном одбору доношење акта
о исплати стимулације извршним директорима;
15) предлаже Надзорном одбору доношење
одлука и других аката из делокруга директора;
16) одлучује о појединачним правима, обавезама
и одговорностима запослених у складу са законом,
колективним уговором и Статутом Јавног предузећа;
17) доноси план набавки за текућу годину;
18) доноси одлуке у поступцима јавних набавки
и набавки на које се не примењује закон о јавним
набавкама,
19) врши друге послове одређене законом, овом
одлуком и Статутом Јавног предузећа.

Члан 49.
За директора Јавног предузећа, може бити
именовано лице које испуњава следеће услове:
1) да је пунолетно и пословно способно;
2) да има стечено високо образовање на основним
студијама у трајању од најмање четири године, односно
на основним академским студијама у обиму од најмање
240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер
струковним студијама, специјалистичким академским
студијама или специјалистичким струковним студијама;
3) да има најмање пет година радног искуства на
пословима за које се захтева високо образовање из тачке
2) овог члана;
4) да има најмање три године радног искуства
на пословима који су повезани са пословима Јавног
предузећа;
5) да познаје област корпоративног управљања;
6) да има радно искуство у организовању рада и
вођењу послова;
7) да није члан органа политичке странке,
односно да му је одређено мировање у вршењу функције
у органу политичке странке;
8) да није осуђивано на казну затвора од најмање
шест месеци;
9) да му нису изречене мере безбедности у
складу са законом којим се уређују кривична дела, и то:
- обавезно психијатријско лечење и чување у
здравственој установи;
- обавезно психијатријско лечење на слободи;
- обавезно лечење наркомана;
- обавезно лечење алкохоличара;
- забрана вршења позива, делатности и дужности.
Услови за именовање директора из става 1.
овог члана прописани су законом, а Статутом Јавног
предузећа могу бити одређени и други услови које лице
мора да испуни да би било именовано за директора
Јавног предузећа.
Извршни директор
Члан 50.
Директор може бирати извршне директоре
за вођење послова из одређених области од значаја за
успешно функционисање Јавног предузећа.
Извршни директор за свој рад одговара
директору.
Извршни директор обавља послове у оквиру
овлашћења које му је одредио директор, у складу са овом
одлуком и Статутом Јавног предузећа.
Извршни директор не може имати заменика.
Извршни директор мора бити у радном односу у
Јавном предузећу.
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Члан 51.
За извршног директора Јавног предузећа бира се
лице које испуњава услове:
1) да је пунолетно и пословно способно;
2) да има стечено високо образовање на основним
студијама у трајању од најмање четири године, односно
на основним академским студијама у обиму од најмање
240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер
струковним студијама, специјалистичким академским
студијама или специјалистичким струковним студијама;
3) да има најмање пет година радног искуства на
пословима за које се захтева високо образовање из тачке
2) овог члана;
4) да има радно искуство у организовању рада и
вођењу послова;
5) да није осуђивано на казну затвора од најмање
шест месеци;
6) да му нису изречене мере безбедности у
складу са законом којим се уређују кривична дела, и то:
- обавезно психијатријско лечење и чување у
здравственој установи;
- обавезно психијатријско лечење на слободи;
- обавезно лечење наркомана;
- обавезно лечење алкохоличара;
- забрана вршења позива, делатности и
дужности.
Поред услова из става 1. овог члана, лице које
се бира за извршног директора мора имати три године
радног искуства на пословима за које ће бити задужен у
јавном предузећу.
Јавно предузеће не може имати више од седам
извршних директора, а број извршних директора утврђује
се Статутом Јавног предузећа.
Зарада директора и извршног директора
Члан 52.
Директор и извршни директор имају право на
зараду, а могу имати и право на стимулацију, у складу са
подзаконским актом.
Одлуку о исплати стимулације директора и
извршног директора доноси Надзорни одбор Јавног
предузећа, уз сагласност Градског већа.
Одлука о исплати стимулације извршног
директора доноси се на предлог директора.
Поступак именовања директора
Члан 53.
Директор јавног предузећа именује се након
спроведеног јавног конкурса, у складу са законом,
подзаконским актима, Статутом Града Пожаревца и овом
одлуком.
Јавни конкурс спроводи Комисија за спровођење
конкурса за избор директора (у даљем тексту:
Комисија).
Комисија има пет чланова, од којих је један
председник.
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Комисију образује Скупштина Града.
Председник и чланови комисије не могу бити
народни посланици, посланици у скупштини аутономне
покрајине, одборници у скупштини Града Пожаревца, као
ни изабрана, именована и постављена лица у органима
Града Пожаревца.
Члан 54.
Одлуку о спровођењу јавног конкурса за избор
директора Јавног предузећа доноси Скупштина Града,
на предлог Градског већа.
Иницијативу за доношење одлуке из става 1.
овог члана може покренути и Надзорни одбор Јавног
предузећа, преко Градске управе Града Пожаревца (у
даљем тексту: Градска управа).
Градска управа доставља Градском већу текст
огласа о јавном конкурсу.
Оглас о јавном конкурсу садржи нарочито:
податке о Јавном предузећу, пословима, условима за
именовање директора Јавног предузећа, месту рада,
стручној оспособљености, знањима и вештинама које се
оцењују у изборном поступку и начину њихове провере,
року у коме се подносе пријаве, податке о лицу задуженом
за давање обавештења о јавном конкурсу, адресу на коју
се пријаве подносе, као и податке о доказима који се
прилажу уз пријаву.
Оглас о јавном конкурсу за избор директора
Јавног предузећа објављује се у “Службеном гласнику
Републике Србије”, у „Службеном гласнику Града
Пожаревца“, у најмање једним дневним новинама које
се дистрибуирају на целој територији Републике Србије,
као и на интернет страници Града Пожаревца.
Рок за објављивање огласа из става 4. овог
члана у “Службеном гласнику Републике Србије” не
може бити дужи од осам дана од дана доношења одлуке
о спровођењу јавног конкурса за избор директора јавног
предузећа.
Пријава на јавни конкурс за избор директора
јавног предузећа подноси се у року од 30 дана од дана
објављивања јавног конкурса у “Службеном гласнику
Републике Србије”.
Неблаговремене, неразумљиве и пријаве уз које
нису приложени сви потребни докази, Комисија одбацује
закључком против кога није допуштена посебна жалба.
Члан 55.
Решење о именовању директора је коначано.
Решење о именовању директора Јавног
предузећа, са образложењем, објављује се у ‘’Службеном
гласнику РС’’, „Службеном гласнику Града Пожаревца“
и на интернет страници Града Пожаревца.
Члан 56.
Именовани кандидат дужан је да ступи на
функцију у року од осам дана од дана објављивања
решења о именовању у “Службеном гласнику Републике
Србије”.
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Рок из става 1. овог члана, из нарочито
оправданих разлога, може се продужити за још осам
дана.
Мандат директора
Члан 57.
Мандат директора престаје истеком периода на
који је именован, оставком или разрешењем.
Поступак за именовање директора покреће се
шест месеци пре истека периода на који је именован,
односно у року од 30 дана од дана подношења оставке
или разрешења.
Оставка директора

Града.

Члан 58.
Оставка се у писаној форми подноси Скупштини
Разрешење

Члан 59.
Предлог за разрешење директора Јавног
предузећа, подноси Градско веће.
Предлог из става 1. овог члана може поднети
и Надзорни одбор Јавног предузећа, преко Градске
управе.
Предлог за разрешење мора бити образложен, са
прецизно наведеним разлозима због којих се предлаже
разрешење и доставља се директору који има право да
се у року од 20 дана изјасни о разлозима због којих се
предлаже разрешење.
Пошто директору пружи прилику да се изјасни
о постојању разлога за разрешење и утврди потребне
чињенице, Градско веће, предлаже Скупштини Града
доношење одговарајућег решења.
Против решења о разрешењу жалба није
допуштена, али се може водити управни спор.
Члан 60.
Скупштина Града разрешава или може
разрешити директора Јавног предузећа под условима
предвиђеним законом.
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предузећа по спроведеном јавном конкурсу или у случају
суспензије директора.
Период обављања функције вршиоца дужности
директора не може бити дужи од једне године.
Исто лице не може бити два пута именовано за
вршиоца дужности директора.
Вршилац дужности директора мора испуњавати
услове за именовање директора Јавног предузећа из
члана 49. ове одлуке.
Вршилац дужности има сва права, обавезе и
овлашћења која има директор Јавног предузећа.
IХ. ПОРЕМЕЋАЈИ У РАДУ УСЛЕД ВИШЕ СИЛЕ
Поремећаји у пословању
Члан 63.
У случају поремећаја у пословању Јавног
предузећа, Скупштина Града, може предузети мере
прописане законом, ради обезбеђења услова за несметано
функционисање и обављање делатности од општег
интереса, а нарочито:
– промену унутрашње организације Јавног
предузећа;
– разрешење Надзорног одбора и директора
и именовање привременог органа Јавног
предузећа;
– ограничење права појединих делова Јавног
предузећа да иступају у правном промету са
трећим лицима;
– ограничење у погледу права располагања
појединим средствима у јавној својини;
– друге мере одређене законом којим се
одређују делатности од општег интереса.
За време ратног стања или непосредне ратне
опасности, у складу са одлуком Владе, Скупштина Града
може у Јавном предузећу утврдити организацију за
извршавање послова од стратешког значаја за Републику
Србију или Град Пожаревац.
Остваривање права на штрајк

Члан 61.
Уколико у току трајања мандата против директора
буде потврђена оптужница, Скупштина Града доноси
решење о суспензији директора Јавног предузећа.
Суспензија траје док се поступак правноснажно
не оконча.

Члан 64.
У Јавном предузећу право на штрајк остварује
се у складу са законом, колективним уговором и другим
актом.
У случају да у Јавном предузећу нису обезбеђени
услови за остваривање редовног процеса рада услед више
силе, Скупштина Града, ако оцени да могу наступити
штетне последице за живот и здравље људи или њихову
безбедност и безбедност имовине или друге штетне
неотклоњиве последице, поступа у складу са законом.

Вршилац дужности директора

Унутрашња организација

Члан 62.
Скупштина Града може именовати вршиоца
дужности директора до именовања директора Јавног

Члан 65.
Статутом, општим актима и другим актима
Јавног предузећа ближе се уређују унутрашња

Суспензија директора
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организација Јавног предузећа, делокруг органа и друга
питања од значаја за рад и пословање Јавног предузећа,
у складу са законом и овом одлуком.
Радни односи
Члан 66.
Права, обавезе и одговорности запослених из
радног односа уређују се колективним уговором Јавног
предузећа у складу са законом и актима оснивача.
Колективни уговор Јавног предузећа мора бити
сагласан са законом, општим и посебним колективним
уговором.
Безбедност и здравље запослених на раду
Члан 67.
Права, обавезе и одговорности у вези са
безбедношћу и здрављем на раду остварују се у складу
са законом и прописима донетим на основу закона, а
ближе се уређују колективним уговором, општим актима
Јавног предузећа или уговором о раду.

Заштита животне средине
Члан 68.
Јавно предузеће је дужно да у обављању своје
делатности обезбеђује потребне услове за заштиту и
унапређење животне средине и да спречава узроке и
отклања штетне последице које угрожавају природне и
радом створене вредности човекове средине.
Статутом Јавног предузећа детаљније се
утврђују активности предузећа ради заштите животне
средине, сагласно закону и прописима оснивача који
регулишу област заштите животне средине.

Јавност рада предузећа
Члан 69.
Јавно предузеће дужно је да на својој интернет
страници објави:
1) радне биографије чланова Надзорног одбора,
директора и извршних директора;
2) организациону структуру;
3) годишњи, односно трогодишњи програм
пословања, као и све његове измене и допуне, односно
извод из тог програма ако јавно предузеће има
конкуренцију на тржишту;
4) тромесечне извештаје о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања;
5) годишњи финансијски извештај са мишљењем
овлашћеног ревизора;
6) друге информације од значаја за јавност.
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Доступност информација
Члан 70.
Доступност информација од јавног значаја
Јавно предузеће врши у складу са одредбама закона који
регулише област слободног приступа информацијама од
јавног значаја.
Пословна тајна
Члан 71.
Пословном тајном сматрају се исправе и подаци
утврђени одлуком директора или Надзорног одбора
Јавног предузећа чије би саопштавање неовлашћеном
лицу било противно пословању Јавног предузећа и
штетило би његовом пословном угледу и интересима.

X. СТАТУТ И ДРУГИ ОПШТИ АКТИ

Општи акти

Члан 72.
Општи акти Јавног предузећа су Статут и други
општи акти утврђени законом.
Статут је основни општи акт Јавног предузећа.
Други општи акти Јавног предузећа морају бити
у сагласности са Статутом Јавног предузећа.
Појединични акти које доносе органи и
овлашћени појединци у Јавном предузећу, морају бити у
складу са општим актима Јавног предузећа.

XI. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 73.
Јавно предузеће дужно је да Статут и друга
општа акта усагласи са законом и овом одлуком у року
од 90 дана од дана доношења ове одлуке.
Члан 74.
Председник и чланови Надзорног одбора Јавног
предузећа разрешавају се пре истека периода на који су
именовани уколико Надзорни одбор не донесе дугорочни
и средњорочни план пословне стратегије и развоја у року
од годину дана од дана ступања на снагу овог Закона о
јавним предузећима, односно најкасније до 4. марта
2017. године.
Мирко Стојановић, директор Јавног предузећа,
који је изабран на јавном конкурсу у складу са одредбама
Закона о јавним предузећима (“Службени гласник РС”,
број 119/12, 116/13 – аутентично тумачење и 44/14 – др.
закон), наставља са радом до престанка мандата.
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Члан 75.
Јавно предузеће наставља са радом у складу
са овом одлуком и Законом о јавним предузећима
(„Службени гласник РС”, број 15/16).
Члан 76.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику Града
Пожаревца“.
Број: 01-06-156/5д Датум : 6.10.2016. године
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Бојан Илић, с.р.
8
На основу члана 7. и 20. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07 и
83/14 - др. закон), члана 5. став 3. и члана 6. а у вези
са чланом 79. став 1. Закона о јавним предузећима
(„Службени гласник РС“, број 15/16), члана 2. и 3. Закона
о комуналним делатностима („Службени гласник РС“,
број 88/11) и члана 32. став 1. тач. 6) и 9) Статута Града
Пожаревца (,,Службени гласник Града Пожаревца“, бр.
4/13-пречишћен текст), у циљу усклађивања оснивачког
акта Јавног предузећа „Дирекција за изградњу Града
Пожаревца“ са новим Законом о јавним предузећима
(„Службени гласник РС“, број 15/16), Скупштина Града
Пожаревца, на седници одржаној дана 6.10. 2016. године,
донела је
ОДЛУКУ
о усклађивању пословања Јавног
предузећа „Дирекција за изградњу Града
Пожаревца“ са Законом о јавним предузећима
I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Усклађивање оснивачког акта
Члан 1.
Овом одлуком, у циљу усклађивања са
одредбама Закона о јавним предузећима („Службени
гласник РС“, број 15/16), врше се измене и допуне
Одлуке о промени Одлуке о оснивању Јавног предузећа
„Дирекција за изградњу Града Пожаревца“ ( ,,Службени
гласник Града Пожаревца“, бр. 2/13), које је уписано у
регистар Агенције за привредне регистре, решењем број
БД. 17004 од 16. маја 2005. године, под матичним бројем
17008374.
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Циљ оснивања Јавног предузећа
Члан 2.
Јавно предузеће „Дирекција за изградњу Града
Пожаревца“ (у даљем тексту : Јавно предузеће) је
основано са циљем предлагања и спровођења градске
стратегије изградње и развоја у области комуналног
опремања и урбанистичког планирања; обављања послова
у области припреме, надзора и вођења инвестиција
које се финансирају из буџета Града Пожаревца и
других прихода утврђених законом и Статутом Града
Пожаревца; обављања послова управљача локалних и
некатегорисаних путева и улица; обезбеђења и одржавања
јавног осветљења на територији Града Пожаревца,
обављања послова на спровођењу градске стамбене
стратегије, реализације програма социјалног становања
и управљања становима за социјално становање и других
станова датих у закуп; као и обављање других послова од
јавног интереса и од значаја за функционисање локалне
самоуправе у области становања и управљања, наплате,
одржавања и изградње пословних простора, станова и
монтажних објеката на површинама јавне намене, као и
заштите животне средине.
Ближи услови, поступак, надлежност за
обављање послова из претходног става, као и надлежност
и поступак давања у закуп пословног простора, станова,
гаража и других комерцијалних непокретности уређују
се општим актима оснивача, у складу са законом.
Јавно предузеће је основано и послује ради
обезбеђивања трајног обављања делатности из става 1.
овог члана и дужно је да организује свој рад и пословање
на начин којим се обезбеђује:
1. трајно и несметано пружање комуналних услуга
корисницима под условима и на начин уређен законом,
прописима и стандардима донесеним на основу закона;
2. прописани или уговорени обим и квалитет комуналних
услуга, који подразумева тачност у погледу рокова, и
сигурност корисника у добијању услуга;
3. предузимање мера одржавања, развоја и заштите
комуналних објеката, постројења и опреме, који служе
за обављање комуналне делатности као и комуналне
структуре уопште;
4. развој и унапређење квалитета и врсти комуналних
услуга, као и унапређење организације и ефикасности
рада.
Јавно предузеће је дужна да обавља комуналну
делатност у складу са законом, овом одлуком, Одлуком
Скупштине Града Пожаревца о начину обављања
комуналне делатности и Статутом Јавног предузећа.
Предмет одлуке
Члан 3.
Овом одлуком, у складу са Законом о јавним
предузећима, регулисана су права и обавезе оснивача
и Јавног предузећа у обављању делатности од општег
интереса из члана 2. ове одлуке, а нарочито:
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- назив, седиште и матични број оснивача;
- пословно име и седиште Јавног предузећа;
- претежна делатност Јавног предузећа;
- права, обавезе и одговорности оснивача према
Јавном предузећу и Јавног предузећа према оснивачу;
- услови и начин утврђивања и распоређивања
добити, односно начину покрића губитака и сношењу
ризика;
- условима и начину задуживања Јавног
предузећа;
- заступање Јавног предузећа;
- износ основног капитала, као и опис, врста и
вредност неновчаног улога;
- органи Јавног предузећа;
- податак о уделима оснивача у основном
капиталу израженог у процентима;
- имовина која се не може отуђити;
- располагање стварима у јавној својини која су
пренета у својину Јавног предузећа у складу са законом;
- заштита животне средине;
- друга питања од значаја за несметано обављање
делатности за коју се оснива Јавно предузеће.
II. ПОДАЦИ О ОСНИВАЧУ
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Заступање и представљање Јавног предузећа
Јавно
директор.

Члан 7.
предузеће заступа

и

представља

III. ПОСЛОВНО ИМЕ И СЕДИШТЕ
Пословно име Јавног предузећа
Члан 8.
Јавно предузеће послује под пословним
именом: Јавно предузеће „Дирекција за изградњу Града
Пожаревца“.
Скраћено пословно име је: ЈП „Дирекција за
изградњу Града Пожаревца“.
О промени пословног имена одлучује Надзорни
одбор Јавног предузећа, уз сагласност оснивача.
Седиште Јавног предузећа
Члан 9.
Седиште Јавног предузећа је у Пожаревцу, улица
Лоле Рибара број 2.
О промени седишта Јавног предузећа одлучује
Надзорни одбор, уз сагласност оснивача.

Оснивач Јавног предузећа

Печат, штамбиљ и знак Јавног предузећа

Члан 4.
Оснивач Јавног предузећа је:
Град Пожаревац, улица Дринска број 2, матични
број 07271239.
Права оснивача остварује Скупштина Града
Пожаревац, Пожаревац, Дринска број 2 (у даљем тексту:
Оснивач).

Члан 10.
Јавно предузеће има свој печат и штамбиљ са
исписаним текстом на српском
језику и ћириличним писмом.
Печат је округлог облика и садржи пуно
пословно име и седиште Јавног предузећа.
Штамбиљ је правоугаоног облика и садржи
пуно пословно име, седиште Јавног предузећа и место за
датум и број.
Јавно предузеће има свој знак који садржи назив
и седиште Јавног предузећа, а који ће бити дефинисан
Статутом Јавног предузећа.

Правни статус Јавног предузећа
Члан 5.
Јавно предузеће има статус правног лица,
са правима, обавезама и одговорностима утврђеним
законом.
Јавно предузеће у правном промету са трећим
лицима има сва овлашћења и иступа у своје име и за свој
рачун.
Одговорност за обавезе Јавног предузећа
Члан 6.
Јавно предузеће за своје обавезе одговара
целокупном својом имовином.
Оснивач не одговара за обавезе Јавног предузећа,
осим у случајевима прописаним законом.
Оснивач је дужан да обезбеди да се делатност
од општег интереса из члана 2. ове одлуке обавља у
континуитету.

Упис Јавног предузећа у регистар
Члан 11.
Јавно предузеће се за обављање своје делатности
од општег интереса, утврђене овом одлуком, уписује у
регистар у складу са законом којим се уређује правни
положај привредних друштава и поступак регистрације,
у складу са законом.
Унутрашња организација Јавног предузећа

целина.

Члан 12.
Јавно предузеће послује као јединствена радна

Актом директора Јавног предузећа уређује се
унутрашња организација и систематизација послова.
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IV. ДЕЛАТНОСТ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
Претежна делатност
Члан 13.
Претежна делатност Јавног предузећа јесте:
71.12 – инжењерске делатности и техничко
саветовање.
Осим наведене претежне делатности, Јавно
предузеће ће се бавити и другим делатностима, као што
су:
41.10 – разрада грађевинских пројеката;
41.20 - изградња стамбених и нестамбених
зграда;
42.11 - изградња путева и аутопутева;
42.13 - изградња мостова и тунела;
42.21 - изградња цевовода;
42.22 изградња
електричних
и
телекомуникационих водова;
42.91 - изградња хидротехничких објеката;
42.99 - изградња осталих непоменутих
грађевина;
43.11 - рушење објеката;
43.12 - припремна градилишта;
43.13 - испитивање терена бушењем и
сондирањем;
43.21 постављање
електричних
инсталација;
43.22 постављање
водоводних,
канализационих, грејних и климатизационих система;
43.29 - остали инсталациони радови у
грађевинарству;
43.31 – малтерисање;
43.32 – уградња столарије;
43.33 – постављање подних и зидних облога;
43.34 – бојење и застакљивање;
43.39 – остали завршни радови;
43.91 - кровни радови;
43.99 - остали непоменути специфични
грађевински радови;
64.30 – поверенички фондови (трастови),
инвестициони фондови и слични финансијски ентитети;
64.99 – остале непоменуте финансијске услуге,
осим осигурања и пензијских фондова;
68.10 – куповина и продаја властитих
некретнина;
68.20 – изнајмљивање властитих или
изнајмљених некретнина и управљање њима;
68.31 – делатност агенција за некретнине;
68.32 – управљање некретнинама за накнаду;
69.10 – правни послови;
69.20 – рачуноводствени, књиговодствени и
ревизорски послови, пореско саветовање;
70.22 – консултантске активности у вези с
пословањем и осталим управљањем;
71.11 – архитектонска делатност;
71.20 – техничко испитивање и анализе;
73.11 – делатност рекламних агенција;
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73.12 – медијско представљање;
74.90 – остале стручне, научне и техничке
делатности;
81.10 – услуге одржавање објеката;
81.29 – услуге осталог чишћења;
81.30 - услуге уређења и одржавања околине.
Јавно предузеће може без уписа у регистар да
врши и друге делатности које служе обављању претежне
делатности, уколико за те делатности испуњава услове
предвиђене законом.
О промени делатности Јавно предузеће, као и
о обављању других делатности које служе обављању
претежне делатности, одлучује Надзорни одбор, уз
сагласност оснивача, у складу са законом.
Услови за обављање делатности као делатности од
општег интереса
Члан 14.
Јавно предузеће може да отпочне обављање
делатности кад надлежни државни орган утврди да су
испуњени услови за обављање те делатности у погледу:
1) техничке опремљености;
2) кадровске оспособљености;
3) безбедности и здравља на раду;
4) заштите и унапређења животне средине и
5) других услова прописаних законом.
Оснивачка права и улагање капитала Јавног
предузећа
Члан 15.
Јавно предузеће може, уз претходну сагласност
оснивача, основати друштво капитала за обављање
делатности од општег интереса из члана 2. ове одлуке,
као и друштво капитала за обављање делатности која
није делатност од општег интереса, у складу са Законом
о привредним друштвима.
Јавно предузеће може улагати капитал у већ
основана друштва капитала, уз претходну сагласност
оснивача.
На одлуку Надзорног одбора из става 1. и 2. овог
члана сагласност даје Скупштина Града.
V. ИМОВИНА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
Основни капитал
Члан 16.
Основни капитал Јавног предузећа чине новчана
средства у укупном износу од 30.000,00 динара(и
словима: тридесет хиљада динара).
Основни капитал из става 1. овог члана је удео
Оснивача, као јединог члана са 100% учешћа у основном
капиталу Јавног предузећа.
Износ основног капитала из става 1. овог члана
уписан је у одговарајући регистар Агенције за привредне
регистре и уплаћен је у целости.
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Усклађивање основног капитала предузећа врши
се у складу са законом.
Неновчани улог оснивача уписан нула динара,
уплаћен нула динара.
Вредност неновчаног улога оснивача утврђује се
на основу процене извршене на начин прописан законом
којим се уређује правни положај привредних друштава.
Имовина Јавног предузећа
Члан 17.
Имовину Јавног предузећа чине право својине
на покретним и непокретним стварима, новчана средства
и хартије од вредности и друга имовинска права, која су
пренета у својину Јавног предузећа у складу са законом,
укључујући и право коришћења на стварима у јавној
својини.
Стварима у јавној својини које је Оснивач
уложио у Јавно предузеће преносом права коришћења,
без преноса права својине, Јавно предузеће не може да
располаже, нити да их даље уступа на коришћење, без
сагласности Оснивача.
Јавно предузеће управља и располаже својом
имовином у складу са законом, оснивачким актом и
Статутом.
Члан 18.
Средства у јавној својини могу се улагати у
капитал Јавног предузећа, у складу са законом и актима
Скупштине Града.
По основу улагања средстава из става 1. овог
члана Град Пожаревац стиче уделе у Јавном предузећу,
као и права по основу тих удела.
Капитал у Јавном предузећу подељен на уделе
уписује се у регистар.
Повећање и смањење оснивачког капитала
Члан 19.
О повећању или смањењу основног капитала
Јавног предузећа одлучује Скупштина Града, као
Оснивач у складу са законом.
Средства Јавног предузећа
Члан 20.
Јавно предузеће, у обављању својих делатности,
стиче и прибавља средства из следећих извора:
–
–
–
–
–

прихода које оствари својим пословањем,
из кредита,
из донација и поклона,
из буџета Оснивача и буџета Републике
Србије и
из осталих извора, у складу са законом.
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Расподела добити
Члан 21.
Јавно предузеће је дужно да део остварене
добити уплати у буџет Града Пожаревца, по завршном
рачуну за претходну годину.
Висина и рок за уплату добити из става 1. овог
члана утврђује се у складу са законом и Одлуком о буџету
Града Пожаревца за наредну годину.
Начела за одређивање цене услуга
Члан 22.
Елементи за образовање цена производа и
услуга Јавног предузећа уређују се посебном одлуком,
коју доноси Надзорни одбор, уз сагласност Оснивача, у
складу са законом.
Усвајање захтева за измену цена
Члан 23.
Јавно предузеће је обавезно да захтев за измену
цена производа и услуга укључи у свој годишњи програм
пословања, у складу са чланом 26. ове одлуке.
Када се значајније промене вредности елемената,
који су укључени у методологију за обрачунавање
цена, Јавно предузеће може да током пословне године
да поднесе оснивачу детаљно образложен захтев за
одобрење измене цена комуналних услуга, заједно са
изменама годишњег програма пословања.
Измене годишњег програма пословања са
предлогом за измену цена достављају се Скупштини
Града.
Унапређење рада и развоја предузећа
Члан 24.
Унапређење рада и развоја Јавног предузећа
заснива се на дугорочном и средњорочном плану рада и
развоја.
Плановима и програмом рада из става 1. ове
одлуке, утврђују се пословна политика и развој Јавног
предузећа, одређују се непосредни задаци и утврђују
средства и мере за њихово извршавање.
Планови и програми рада Јавног предузећа
морају се заснивати на законима којима се уређују
одређени односи у делатностима којима се бави Јавно
предузеће.
Планови и програми
Члан 25.
Планови и програми Јавног предузећа су:
- годишњи програм пословања,
- средњорочни план пословне стратегије и
развоја Јавног предузећа,
- дугорочни план пословне стратегије и развоја
Јавног предузећа,
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- финансијски планови и
- други планови и програми (посебни програми
за коришћење субвенције, гаранције или других
средстава).
Планови и програми Јавног предузећа из става
1. алинеја прва, друга, трећа и четврта овог члана,
достављају се Скупштини Града најкасније до 1.
децембра текуће године за наредну годину.
Планови и програми се сматрају донетим када
на њих сагласност да Скупштина Града.

- право управљања Јавним предузећем на начин
утврђен Статутом Јавног предузећа;
- право на учешће у расподели добити Јавног
предузећа;
- право да буду информисани о пословању
Јавног предузећа;
- право да учествују у расподели ликвидационе
или стечајне масе, након престанка Јавног предузећа
стечајем или ликвидацијом, а по измирењу обавеза и
- друга права у складу са законом.

Члан 26.
Годишњи, односно трогодишњи програм
пословања Јавног предузећа садржи, нарочито:
1) планиране изворе прихода и позиције расхода
по наменама;
2) планиране набавке;
3) план инвестиција;
4) планирани начин расподеле добити, односно
планирани начин покрића губитка;
5) елементе за целовито сагледавање цена
производа и услуга;
6) план зарада и запошљавања;
7) критеријуме за коришћење средстава за помоћ,
спортске активности, пропаганду и репрезентацију.
Измене и допуне годишњег, односно
трогодишњег програма пословања могу се вршити
искључиво из стратешких и државних интереса или
уколико се битно промене околности у којима Јавно
предузеће послује.

Обезбеђење општег интереса

Члан 27.
Ако Надзорни одбор Јавног предузећа до
почетка календарске године не донесе годишњи, односно
трогодишњи програм пословања, до доношења тог
програма зараде запосленима се обрачунавају и исплаћују
на начин и под условима утврђеним годишњим, односно
трогодишњим програмом пословања за претходну
годину.
Члан 28.
Јавно предузеће је дужно да Градском већу Града
Пожаревца ( у даљем тексту: Градско веће) доставља
тромесечне извештаје о реализацији годишњег, односно
трогодишњег програма пословања.
Извештај из става 1. овог члана доставља се у
року од 30 дана од дана истека тромесечја.
VI. ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА И
ОСНИВАЧА
Права оснивача
Члан 29.
По основу учешћа у основном капиталу Јавног
предузећа, Град Пожаревац као оснивач има следећа
права:

Члан 30.
Ради обезбеђења општег интереса у делатности
за коју је Јавно предузеће основано, Скупштина Града
даје сагласност на:
- Статут Јавног предузећа;
- давање гаранција, авала, јемства, залога и
других средстава обезбеђења за послове који нису из
оквира делатности од општег интереса;
- располагање (прибављање и отуђење) средствима у јавној својини која су пренета у својину Јавног
предузећа веће вредности, која је у непосредној функији
обављања делатности од општег интереса;
- улагања капитала;
- статусне промене;
- акт о процени вредности капитала и исказивању
тог капитала у акцијама, као и на програм и одлуку о
својинској трансформацији и
- друге одлуке којима се уређује обављање
делатности од општег интереса у складу са законом и
овом одлуком.
Члан 31.
Градско веће даје сагласност на:
1) акт о унутрашњој организацији и
систематизацији радних места,
2) претходну сагласност на повећање броја
запослених.
Континуирано и квалитетно пружање услуга
Члан 32.
Јавно предузеће је дужно да делатност од
општег интереса за коју је основано обавља на начин
којим се обезбеђује редовно, континуирано и квалитетно
пружање услуга крајњим корисницима.
Несметано функционисање постројења и опреме
Члан 33.
Јавно предузеће је дужно да предузима мере
и активности за редовно одржавање и несметано
функционисање постројења и других објеката
неопходних за обављање своје делатности, у складу са
законима и другим прописима којима се уређују услови
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обављања делатности од општег интереса због које је
основано.
Поремећај у пословању
Члан 34.
У случају поремећаја у пословању Јавног
предузећа, Скупштина Града предузима мере којима
ће обезбедити услове за несметан рад и пословање
предузећа у обављању делатности од општег интереса,
у складу са законом, а нарочито :
- разрешење Надзорног одбора и директора и
именовање привремених органа;
- ограничење права огранка Јавног предузећа да
иступа у правном промету са трећим лицима;
- ограничење у погледу права располагања
појединим средствима у јавној својини;
- друге мере одређене законом којим се уређују
услови и начин обављања делатности од општег интереса
и овом одлуком.
Члан 35.
У случају поремећаја у пословању Јавног
предузећа, Градско веће предузеће мере којима ће
обезбедити услове за несметан рад и пословање предузећа
у обављању делатности од општег интереса, у складу са
законом, а нарочито промену унутрашње организације
Јавног предузећа.
VII. ПОСЛОВАЊЕ ПОД ТРЖИШНИМ
УСЛОВИМА
Пословање под тржишним условима
Члан 36.
Јавно предузеће послује по тржишним условима,
ради стицања добити, у складу са законом.
Пружање услуга корисницима са територије других
општина
Члан 37.
У обављању своје претежне делатности, Јавно
предузеће своје услуге може испоручивати, односно
пружати и корисницима са територије других општина и
градова, под условом да се ни на који начин не угрожава
редовно, континуирано и квалитетно снабдевање крајњих
корисника са територије Града Пожаревца.
Испоруку и пружање услуга из става 1. овог
члана Јавно предузеће обавља у складу са посебно
закљученим уговорима.
VIII. ОРГАНИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
Органи јавног предузећа
Члан 38.
Органи Јавног предузећа су:
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1) надзорни одбор;
2) директор.
1) Надзорни одбор
Састав Надзорног одбора
Члан 39.
Надзорни одбор Јавног предузећа има три члана,
од којих је један председник.
Председника и чланове надзорног одбора Јавног
предузећа, од којих је један члан из реда запослених,
именује Скупштина Града, на период од четири године,
под условима, на начин и по поступку утврђеним
законом, статутом Града Пожаревца и овом одлуком.
Члан надзорног одбора из реда запослених
предлаже се на начин и по поступку који је утврђен
Статутом Јавног предузећа у складу са законом.
Услови за чланове Надзорног одбора
Члан 40.
За председника и члана надзорног одбора
Јавног предузећа именује се лице које испуњава следеће
услове:
1) да је пунолетно и пословно способно;
2) да има стечено високо образовање на основним
студијама у трајању од најмање четири године, односно
на основним академским студијама у обиму од најмање
240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер
струковним студијама, специјалистичким академским
студијама или специјалистичким струковним студијама;
3) да има најмање пет година радног искуства на
пословима за које се захтева високо образовање из тачке
2) овог члана;
4) да има најмање три године радног искуства
на пословима који су повезани са пословима Јавног
предузећа ;
5) да познаје област корпоративног управљања
или област финансија;
6) да није осуђивано на казну затвора од најмање
шест месеци;
7) да му нису изречене мере безбедности у
складу са законом којим се уређују кривична дела и то:
- обавезно психијатријско лечење и чување у
здравственој установи;
- обавезно психијатријско лечење на слободи;
- обавезно лечење наркомана;
- обавезно лечење алкохоличара;
- забрана вршења позива, делатности и дужности.
Председник и чланови надзорног одбора
дужни су да се додатно стручно усавршавају у области
корпоративног управљања, у складу са Програмом за
додатно стручно усавршавање који утврђује Влада.
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Члан 41.
Представник запослених у надзорном одбору
мора испуњавати услове из члана 40. ове одлуке, као и
следеће услове:
1) да није био ангажован у вршењу ревизије
финансијских извештаја предузећа у последњих пет
година и
2) да није члан политичке странке.
Члан 42.
Надзорни одбор, директор и извршни директор
не могу предлагати представника запослених у надзорном
одбору.
Престанак мандата чланова Надзорног одбора
Члан 43.
Мандат председнику и члановима Надзорног
одбора престаје истеком периода на који су именовани,
оставком или разрешењем.
Председник и чланови Надзорног одбора
разрешавају се пре истека периода на који су именовани,
уколико:
1) Јавно предузеће не достави годишњи, односно
трогодишњи програм пословања у роковима прописаним
законом;
2) Надзорни одбор пропусти да предузме
неопходне мере пред надлежним органима у случају
постојања основане сумње да одговорно лице јавног
предузећа делује на штету јавног предузећа несавесним
понашањем или на други начин;
3) се утврди да делује на штету Јавног предузећа
несавесним понашањем или на други начин;
4) у току трајања мандата буде осуђен на условну
или безусловну казну затвора.
Председник и чланови Надзорног одбора којима
је престао мандат, дужни су да врше своје дужности до
именовања новог надзорног одбора, односно именовања
новог председника или члана надзорног одбора, а
најдуже шест месеци.
Надлежност Надзорног одбора
Члан 44.
Надзорни одбор:
1) доноси дугорочни и средњорочни план
пословне стратегије и развоја и одговоран је за њихово
спровођење;
2) доноси годишњи, односно трогодишњи
програм пословања Јавног предузећа, усклађен са
дугорочним и средњорочним планом пословне стратегије
и развоја из тачке 1) овог члана;
3) усваја извештај о степену реализације
годишњег, односно трогодишњег програма пословања;
4) усваја тромесечни извештај о степену
усклађености планираних и реализованих активности;
5) усваја финансијске извештаје;
6) доноси Статут Јавног предузећа;
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7) надзире рад директора;
8) успоставља, одобрава и прати рачуноводство,
унутрашњу контролу, финансијске извештаје и политику
управљања ризицима;
9) доноси одлуку о расподели добити Јавног
предузећа, односно начину покрића губитка;
10) доноси инвестиционе програме и критеријуме
за инвестициона улагања;
11) даје сагласност директору за предузимање
послова или радњи у складу са овим законом, статутом и
одлуком оснивача;
12) доноси одлуку о давању или одузимању
прокуре;
13) закључује уговор о раду са директором, у
складу са законом којим се уређују радни односи;
14) доноси одлуку о располагању (прибављање
и отуђење) средствима у јавној својини која су пренета
у својину Јавног предузећа, велике вредности, која је у
непосредној функцији обављања делатности од општег
интереса, утврђених оснивачким актом;
15) доноси одлуку о висини цена услуга;
16) одлучује о улагању капитала Јавног
предузећа;
17) одлучује о статусним променама Јавног
предузећа;
18) одлучује о оснивању зависних друштава
капитала;
19) одлучује о смањењу и повећању капитала
Јавног предузећа;
20) одлучује о издавању, продаји и куповини
удела, као и продаји удела у Јавном предузећу или
куповини удела или акција у другом предузећу, односно
привредном друштву;
21) доноси акт о исплати стимулације директора
и извршног директора;
22) врши друге послове у складу са законом,
овом одлуком и Статутом.
Одлуке из става 1. тач. 1), 2), 6), 9), 14), 15), 19)
и 20 овог члана Надзорни одбор доноси уз сагласност
Скупштине Града.
Одлуке из става 1. тач. 16), 17) и 18) овог
члана Надзорни одбор доноси уз претходну сагласност
Скупштине Града.
Одлуке из става 1. тач. 21) овог члана Надзорни
одбор доноси уз претходну сагласност Градског већа.
Члан 45.
Надзорни одбор одлучује већином гласова
својих чланова.
Надзорни одбор не може пренети право на
одлучивање о питањима из свог делокруга на директора
или другог запосленог у Јавном предузећу.
Члан 46.
Председник и чланови Надзорног одбора Јавног
предузећа имају право на одговарајућу накнаду за рад у
надзорном одбору.
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Висина накнаде из става 1. овог члана, утврђује
се у складу са подзаконским актима.
2) Директор
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19) врши друге послове одређене законом, овом
одлуком и Статутом Јавног предузећа.
Услови за избор директора

Члан 47.
Директора Јавног предузећа именује Скупштина
Града на период од четири године, а на основу спроведеног
јавног конкурса.
Директор Јавног предузећа заснива радни однос
на одређено време.
Директор предузећа је функционер који обавља
јавну функцију.
Директор не може имати заменика.
Надлежности директора
Члан 48.
1) представља и заступа Јавно предузеће;
2) организује и руководи процесом рада;
3) води пословање Јавног предузећа;
4) одговара за законитост рада Јавног
предузећа,
за реализацију одлука и других аката Скупштине Града,
Градоначелника и Градског већа;
5) предлаже дугорочни и средњорочни план
пословне стратегије и развоја Јавног предузећа и
одговоран је за њихово спровођење;
6) предлаже годишњи, односно трогодишњи
програм пословања Јавног предузећа и одговоран је за
његово спровођење;
7) предлаже финансијске извештаје;
8) предлаже доношење посебног програма
коришћења средстава из буџета Града Пожаревца
(субвенције, гаранције или коришћење других
средства);
9) извршава одлуке Надзорног одбора;
10) бира извршне директоре;
11) бира представнике Јавног предузећа у
скупштини друштва капитала чији је једини власник
Јавно предузеће, по претходно прибављеној сагласности
Скупштине Града;
12) закључује уговоре о раду са извршним
директорима, у складу са законом којим се уређују радни
односи;
13) доноси акт о систематизацији;
14) предлаже Надзорном одбору доношење акта
о исплати стимулације извршним директорима;
15) предлаже Надзорном одбору доношење
одлука и других аката из делокруга директора;
16) одлучује о појединачним правима, обавезама
и одговорностима запослених у складу са законом,
колективним уговором и Статутом Јавног предузећа;
17) доноси план набавки за текућу годину;
18) доноси одлуке у поступцима јавних набавки
и набавки на које се не примењује закон о јавним
набавкама,

Члан 49.
За директора Јавног предузећа, може бити
именовано лице које испуњава следеће услове:
1) да је пунолетно и пословно способно;
2) да има стечено високо образовање на основним
студијама у трајању од најмање четири године, односно
на основним академским студијама у обиму од најмање
240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер
струковним студијама, специјалистичким академским
студијама или специјалистичким струковним студијама;
3) да има најмање пет година радног искуства на
пословима за које се захтева високо образовање из тачке
2) овог члана;
4) да има најмање три године радног искуства
на пословима који су повезани са пословима Јавног
предузећа;
5) да познаје област корпоративног управљања;
6) да има радно искуство у организовању рада и
вођењу послова;
7) да није члан органа политичке странке,
односно да му је одређено мировање у вршењу функције
у органу политичке странке;
8) да није осуђивано на казну затвора од најмање
шест месеци;
9) да му нису изречене мере безбедности у
складу са законом којим се уређују кривична дела, и то:
- обавезно психијатријско лечење и чување у
здравственој установи;
- обавезно психијатријско лечење на слободи;
- обавезно лечење наркомана;
- обавезно лечење алкохоличара;
- забрана вршења позива, делатности и
дужности.
Услови за именовање директора из става 1.
овог члана прописани су законом, а Статутом Јавног
предузећа могу бити одређени и други услови које лице
мора да испуни да би било именовано за директора
Јавног предузећа.
Извршни директор
Члан 50.
Директор може бирати извршне директоре
за вођење послова из одређених области од значаја за
успешно функционисање Јавног предузећа.
Извршни директор за свој рад одговара
директору.
Извршни директор обавља послове у оквиру
овлашћења које му је одредио директор, у складу са овом
одлуком и Статутом Јавног предузећа.
Извршни директор не може имати заменика.
Извршни директор мора бити у радном односу у
Јавном предузећу.
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Члан 51.
За извршног директора Јавног предузећа бира се
лице које испуњава услове:
1) да је пунолетно и пословно способно;
2) да има стечено високо образовање на основним
студијама у трајању од најмање четири године, односно
на основним академским студијама у обиму од најмање
240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер
струковним студијама, специјалистичким академским
студијама или специјалистичким струковним студијама;
3) да има најмање пет година радног искуства на
пословима за које се захтева високо образовање из тачке
2) овог члана;
4) да има радно искуство у организовању рада и
вођењу послова;
5) да није осуђивано на казну затвора од најмање
шест месеци;
6) да му нису изречене мере безбедности у
складу са законом којим се уређују кривична дела, и то:
- обавезно психијатријско лечење и чување у
здравственој установи;
- обавезно психијатријско лечење на слободи;
- обавезно лечење наркомана;
- обавезно лечење алкохоличара;
- забрана вршења позива, делатности и
дужности.
Поред услова из става 1. овог члана, лице које
се бира за извршног директора мора имати три године
радног искуства на пословима за које ће бити задужен у
јавном предузећу.
Јавно предузеће не може имати више од седам
извршних директора, а број извршних директора утврђује
се Статутом Јавног предузећа.
Зарада директора и извршног директора
Члан 52.
Директор и извршни директор имају право на
зараду, а могу имати и право на стимулацију, у складу са
подзаконским актом.
Одлуку о исплати стимулације директора и
извршног директора доноси Надзорни одбор Јавног
предузећа, уз сагласност Градског већа.
Одлука о исплати стимулације извршног
директора доноси се на предлог директора.
Поступак именовања директора
Члан 53.
Директор јавног предузећа именује се након
спроведеног јавног конкурса, у складу са законом,
подзаконским актима, Статутом Града Пожаревца и овом
одлуком.
Јавни конкурс спроводи Комисија за спровођење
конкурса за избор директора (у даљем тексту:
Комисија).
Комисија има пет чланова, од којих је један
председник.
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Комисију образује Скупштина Града.
Председник и чланови комисије не могу бити
народни посланици, посланици у скупштини аутономне
покрајине, одборници у скупштини Града Пожаревца, као
ни изабрана, именована и постављена лица у органима
Града Пожаревца.
Члан 54.
Одлуку о спровођењу јавног конкурса за избор
директора Јавног предузећа доноси Скупштина Града,
на предлог Градског већа.
Иницијативу за доношење одлуке из става 1.
овог члана може покренути и Надзорни одбор Јавног
предузећа, преко Градске управе Града Пожаревца (у
даљем тексту: Градска управа).
Градска управа доставља Градском већу текст
огласа о јавном конкурсу.
Оглас о јавном конкурсу садржи нарочито:
податке о Јавном предузећу, пословима, условима за
именовање директора Јавног предузећа, месту рада,
стручној оспособљености, знањима и вештинама које се
оцењују у изборном поступку и начину њихове провере,
року у коме се подносе пријаве, податке о лицу задуженом
за давање обавештења о јавном конкурсу, адресу на коју
се пријаве подносе, као и податке о доказима који се
прилажу уз пријаву.
Оглас о јавном конкурсу за избор директора
Јавног предузећа објављује се у “Службеном гласнику
Републике Србије”, у „Службеном гласнику Града
Пожаревца“, у најмање једним дневним новинама које
се дистрибуирају на целој територији Републике Србије,
као и на интернет страници Града Пожаревца.
Рок за објављивање огласа из става 4. овог
члана у “Службеном гласнику Републике Србије” не
може бити дужи од осам дана од дана доношења одлуке
о спровођењу јавног конкурса за избор директора јавног
предузећа.
Пријава на јавни конкурс за избор директора
јавног предузећа подноси се у року од 30 дана од дана
објављивања јавног конкурса у “Службеном гласнику
Републике Србије”.
Неблаговремене, неразумљиве и пријаве уз које
нису приложени сви потребни докази, Комисија одбацује
закључком против кога није допуштена посебна жалба.
Члан 55.
Решење о именовању директора је коначано.
Решење о именовању директора Јавног
предузећа, са образложењем, објављује се у ‘’Службеном
гласнику РС’’, „Службеном гласнику Града Пожаревца“
и на интернет страници Града Пожаревца.
Члан 56.
Именовани кандидат дужан је да ступи на
функцију у року од осам дана од дана објављивања
решења о именовању у “Службеном гласнику Републике
Србије”.
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Рок из става 1. овог члана, из нарочито
оправданих разлога, може се продужити за још осам
дана.
Мандат директора
Члан 57.
Мандат директора престаје истеком периода на
који је именован, оставком или разрешењем.
Поступак за именовање директора покреће се
шест месеци пре истека периода на који је именован,
односно у року од 30 дана од дана подношења оставке
или разрешења.
Оставка директора

Града.

Члан 58.
Оставка се у писаној форми подноси Скупштини
Разрешење

Члан 59.
Предлог за разрешење директора Јавног
предузећа, подноси Градско веће.
Предлог из става 1. овог члана може поднети
и Надзорни одбор Јавног предузећа, преко Градске
управе.
Предлог за разрешење мора бити образложен, са
прецизно наведеним разлозима због којих се предлаже
разрешење и доставља се директору који има право да
се у року од 20 дана изјасни о разлозима због којих се
предлаже разрешење.
Пошто директору пружи прилику да се изјасни
о постојању разлога за разрешење и утврди потребне
чињенице, Градско веће, предлаже Скупштини Града
доношење одговарајућег решења.
Против решења о разрешењу жалба није
допуштена, али се може водити управни спор.
Члан 60.
Скупштина Града разрешава или може
разрешити директора Јавног предузећа под условима
предвиђеним законом.
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предузећа по спроведеном јавном конкурсу или у случају
суспензије директора.
Период обављања функције вршиоца дужности
директора не може бити дужи од једне године.
Исто лице не може бити два пута именовано за
вршиоца дужности директора.
Вршилац дужности директора мора испуњавати
услове за именовање директора Јавног предузећа из
члана 49. ове одлуке.
Вршилац дужности има сва права, обавезе и
овлашћења која има директор Јавног предузећа.
IХ. ПОРЕМЕЋАЈИ У РАДУ УСЛЕД ВИШЕ СИЛЕ
Поремећаји у пословању
Члан 63.
У случају поремећаја у пословању Јавног
предузећа, Скупштина Града, може предузети мере
прописане законом, ради обезбеђења услова за несметано
функционисање и обављање делатности од општег
интереса, а нарочито:
– промену унутрашње организације Јавног
предузећа;
– разрешење Надзорног одбора и директора
и именовање привременог органа Јавног
предузећа;
– ограничење права појединих делова Јавног
предузећа да иступају у правном промету са
трећим лицима;
– ограничење у погледу права располагања
појединим средствима у јавној својини;
– друге мере одређене законом којим се
одређују делатности од општег интереса.
За време ратног стања или непосредне ратне
опасности, у складу са одлуком Владе, Скупштина Града
може у Јавном предузећу утврдити организацију за
извршавање послова од стратешког значаја за Републику
Србију или Град Пожаревац.
Остваривање права на штрајк

Члан 61.
Уколико у току трајања мандата против директора
буде потврђена оптужница, Скупштина Града доноси
решење о суспензији директора Јавног предузећа.
Суспензија траје док се поступак правноснажно
не оконча.

Члан 64.
У Јавном предузећу право на штрајк остварује
се у складу са законом, колективним уговором и другим
актом.
У случају да у Јавном предузећу нису обезбеђени
услови за остваривање редовног процеса рада услед више
силе, Скупштина Града, ако оцени да могу наступити
штетне последице за живот и здравље људи или њихову
безбедност и безбедност имовине или друге штетне
неотклоњиве последице, поступа у складу са законом.

Вршилац дужности директора

Унутрашња организација

Члан 62.
Скупштина Града може именовати вршиоца
дужности директора до именовања директора Јавног

Члан 65.
Статутом, општим актима и другим актима
Јавног предузећа ближе се уређују унутрашња

Суспензија директора
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организација Јавног предузећа, делокруг органа и друга
питања од значаја за рад и пословање Јавног предузећа,
у складу са законом и овом одлуком.

регулише област слободног приступа информацијама од
јавног значаја.

Радни односи

Пословна тајна

Члан 66.
Права, обавезе и одговорности запослених из
радног односа уређују се колективним уговором Јавног
предузећа у складу са законом и актима оснивача.
Колективни уговор Јавног предузећа мора бити
сагласан са законом, општим и посебним колективним
уговором.

Члан 71.
Пословном тајном сматрају се исправе и подаци
утврђени одлуком директора или Надзорног одбора
Јавног предузећа чије би саопштавање неовлашћеном
лицу било противно пословању Јавног предузећа и
штетило би његовом пословном угледу и интересима.

Безбедност и здравље запослених на раду
Члан 67.
Права, обавезе и одговорности у вези са
безбедношћу и здрављем на раду остварују се у складу
са законом и прописима донетим на основу закона, а
ближе се уређују колективним уговором, општим актима
Јавног предузећа или уговором о раду.
Заштита животне средине
Члан 68.
Јавно предузеће је дужно да у обављању своје
делатности обезбеђује потребне услове за заштиту и
унапређење животне средине и да спречава узроке и
отклања штетне последице које угрожавају природне и
радом створене вредности човекове средине.
Статутом Јавног предузећа детаљније се
утврђују активности предузећа ради заштите животне
средине, сагласно закону и прописима оснивача који
регулишу област заштите животне средине.
Јавност рада предузећа
Члан 69.
Јавно предузеће дужно је да на својој интернет
страници објави:
1) радне биографије чланова Надзорног одбора,
директора и извршних директора;
2) организациону структуру;
3) годишњи, односно трогодишњи програм
пословања, као и све његове измене и допуне, односно
извод из тог програма ако јавно предузеће има
конкуренцију на тржишту;
4) тромесечне извештаје о реализацији
годишњег, односно трогодишњег програма пословања;
5) годишњи финансијски извештај са мишљењем
овлашћеног ревизора;
6) друге информације од значаја за јавност.
Доступност информација
Члан 70.
Доступност информација од јавног значаја
Јавно предузеће врши у складу са одредбама закона који

X. СТАТУТ И ДРУГИ ОПШТИ АКТИ
Општи акти
Члан 72.
Општи акти Јавног предузећа су Статут и други
општи акти утврђени законом.
Статут је основни општи акт Јавног предузећа.
Други општи акти Јавног предузећа морају бити
у сагласности са Статутом Јавног предузећа.
Појединични акти које доносе органи и
овлашћени појединци у Јавном предузећу, морају бити у
складу са општим актима Јавног предузећа.
XI. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 73.
Јавно предузеће дужно је да Статут и друга
општа акта усагласи са законом и овом одлуком у року
од 90 дана од дана доношења ове одлуке.
Члан 74.
Председник и чланови Надзорног одбора Јавног
предузећа разрешавају се пре истека периода на који су
именовани уколико Надзорни одбор не донесе дугорочни
и средњорочни план пословне стратегије и развоја у року
од годину дана од дана ступања на снагу овог Закона о
јавним предузећима, односно најкасније до 4. марта
2017. године.
Митар Караџић, директор Јавног предузећа,
који је изабран на јавном конкурсу у складу са одредбама
Закона о јавним предузећима (“Службени гласник РС”,
број 119/12, 116/13 – аутентично тумачење и 44/14 – др.
закон), наставља са радом до престанка мандата.
Члан 75.
Јавно предузеће наставља са радом у складу
са овом одлуком и Законом о јавним предузећима
(„Службени гласник РС”, број 15/16).
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Члан 76.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику Града
Пожаревца“.
Датум : 6.10.2016. године Број: 01-06-156/5ђ
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Бојан Илић, с.р.
9
На основу члана 142. став 14. Закона о јавном
информисању и медијима („Службени гласник РС“,
број 83/14 и 58/15), члана 9. став 4. Уредбе о преносу
капитала без накнаде запосленима код издавача медија
(„Службени гласник РС“, бр. 65/15) Закључка Агенције
за приватизацију Републике Србије о обустави поступка
приватизације субјекта приватизације Јавног радио
– дифузног предузећа „Радио Пожаревац“ Пожаревац
и члана 32. став 1. тачка 9) Статута Града Пожаревца
(„Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 4/13
– пречишћен текст), Скупштина Града Пожаревца, на
седници одржаној дана 6.10.2016. године, донела је
О Д Л У К У
о престанку постојања медија и укидању издавача
медија Јавног радио – дифузног предузећа „Радио
Пожаревац“ Пожаревац
Члан 1.
Овом одлуком престаје са радом – укида се
издавач медија Јавно радио – дифузно предузеће „Радио
Пожаревац“ Пожаревац, ул. Таковска број 5, (у даљем
тексту: Радио Пожаревац) дана 6.10.2016. године, због
обуставе поступка приватизације.
Радио Пожаревац је основан Одлуком о
промени одлуке о оснивању јавног – радио дифузног
предузећа „Радио Пожаревац“, Пожаревац, број: 01-0621/13 од 20.03.2013. године („Службени гласник Града
Пожаревца“, број 2/13), а која је измењена Одлуком о
измени и допуни Одлуке о промени Одлуке о оснивању
Јавног радио-дифузног предузећа „Радио Пожаревац“
(„Службени гласник града Пожаревца“, број 4/13)
уписан у Регистар привредних субјеката код Агенције
за привредне регистре, под БД 50596/2013 од 09.05.2013.
године, матични број: 20153113, ПИБ: 104353766.
Оснивач Радио Пожаревца је Град Пожаревац,
Пожаревац, улица Дринска број 2, матични број:
07271239.
Члан 2.
Престаје да постоји медиј: Радио Пожаревац.
Радио Пожаревац као издавач медија ће Агенцији
за привредне регистре поднети захтев за брисање медија
из Регистра, сходно члану 9. став 3. Уредбе о преносу
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капитала без накнаде запосленима код издавача медија
(„Службени гласник РС“, бр. 65/15).
Члан 3.
Права, обавезе, одговорности и имовину Радио
Пожаревца коју представљају право својине на покретним
стварима, право коришћења на стварима у јавној
својини, сва новчана средства и сва друга имовинска и
неимовинска права, преузима Град Пожаревац.
Члан 4.
Сва документација настала и везана за рад
Радио Пожаревца, која представља архивску грађу,
преузима Град Пожаревац на даљу надлежност, у складу
са законом.
Члан 5.
По престанку Радио Пожаревца, на основу ове
одлуке, спровешће се поступак редовне ликвидације
Радио Пожаревца, у складу са законом.
Члан 6.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи
Одлука о промени одлуке о оснивању Јавног радио
– дифузног предузећа „Радио Пожаревац“ Пожаревац
(„Службени гласник града Пожаревца“, бр. 2/13) и
Одлука о измени и допуни Одлуке о промени Одлуке
о оснивању Јавног радио-дифузног предузећа „Радио
Пожаревац“ („Службени гласник града Пожаревца“ број
4/13).
Ступањем на снагу ове одлуке престају да важе
сва друга акта Радио Пожаревца.
Разрешење Надзорног одбора и вршиоца
дужности директора Радио Пожаревца извршиће се
посебним решењем оснивача Града Пожаревца.
Члан 7.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана
од дана објављивања у „Службеном гласнику Града
Пожаревца“.
Образложење
Закон о приватизацији сходно члану 6. став 1.
и 2. Утврђује да је приватизација обавезна за субјекте
приватизације са друштвеним капиталом, а исти се мора
приватизовати најкасније до 31.12.2015. године.
Закон о јавном информисању и медијима у члану
34. став 4., обавезује да оснивач правног лица издавача
медија не може бити Република Србија, Аутономна
покрајна и јединица Локалне самоуправе, што се мора
окончати најкасније до 31.10.2015. године, а према истом
Закону по члану 143. став 2. од 31. 10. 2015. године,
забрањено је и финансирање издавача медија из јавних
прихода чији капитал није продат до 31.10.2015. године,
осим у складу са одредбама члана 17-28, тј. на основу
спроведеног јавног конкурса.
Обзиром да је оснивач Радио Пожаревца Град
Пожаревац, а да капитал Радио Пожаревца као издавача
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медија није приватизован у законом остављеном року,
моделом продаје капитала, методом јавног прикупљања
понуда са јавним надметањем, стекли су се услови да
Агенција за приватизацију донесе закључак о обустави
поступка приватизације субјекта приватизације Јавног
радио – дифузног предузећа „Радио Пожаревац“
Пожаревац, број 10-90/16-494/06 од 25.01.2016. године.
Одлука о престанку постојања медија и укидању
издавача медија Јавног радио-дифузног предузећа „Радио
Пожаревац“ Пожаревац, треба да ступи на снагу наредног
дана од дана објављивања у Службеном гласнику града
Пожаревца, како би се поступак спровео сходно закону
и уредби преносу капитала без накнаде запосленима код
издавача медија.
У Пожаревцу 6.10.2016. године Број: 01-06-156/19
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бојан Илић, с.р.
10
На основу члана 525. и члана 529.Закона о
привредним друштвима („Службени гласник РС“, број
36/2011, 99/2011, 83/2014 – др. закон и 5/2015), члана 20.
тачка 39) и члана 23. став 4. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС“ , број 129/2007 и 83/2014
– др. закон) и члана 32. став 1. тачка 9) Статута Града
Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“ број
4/13 – пречишћен текст), Скупштина Града Пожаревца,
на седници одржаној дана 6.10.2016. године, донела је
О Д Л У К У
о покретању поступка ликвидације Јавног радио –
дифузног предузећа „Радио Пожаревац“ Пожаревац
Члан 1.
Овом Одлуком покреће се поступак ликвидације
Јавног радио – дифузног предузећа „Радио Пожаревац“
Пожаревац, ул. Таковска број 5, (у даљем тексту: Радио
Пожаревац), основаног ради обављања делатности
емитовања радио програма у коме се слободно објављују
идеје, информације и мишљења о појавама, догађајима
за које јавност има интерес да зна, уписаног у Регистар
привредних субјеката Агенције за привредне регистре,
матични број: 20153113, ПИБ: 104353766, са пословним
бројем рачуна у трезору: 840-498743-27, код филијале
управе за трезор Пожаревац.
Утврђује се да су испуњени сви законски услови
за покретање поступка ликвидације Радио Пожаревца.
Члан 2.
Ликвидација Радио Пожаревца почиње даном
регистрације ове одлуке код Агенције за привредне
регистре и објављивањем огласа о покретању
ликвидације.

06.10.2016.

Члан 3.
Оглас о покретању ликвидације објављује се
у трајању од 90 дана на интернет страници регистра
привредних субјеката, са даном регистрације Одлуке о
покретању поступка ликвидације радио Пожаревца.
Члан 4.
За ликвидационог управника Радио Пожаревца
именује се Јасмина Мирковић ЈМБГ 0106973767014, из
Лучице, ул. Вељка Дугошевића бр. 83.
Члан 5.
Од дана регистрације ове одлуке Радио
Пожаревац не може предузимати нове послове, већ
само послове везане за спровођење ликвидације, који
обухватају: уновчење имовине, наплату потраживања,
исплату повериоца и друге нужне послове.
Ликвидациони управник ће одмах по доношењу
ове одлуке и ступања на снагу исте, поднети регистру
привредних субјеката Агенције за привредне регистре
ову одлуку, уз регистрациону пријаву покретања
поступка ликвидације, ради регистрације ликвидације у
регистру.
Ликвидациони
управник
заступа
Радио
Пожаревац у ликвидацији и одговоран је за законитост
пословања Радио Пожаревца у ликвидацији.
Члан 6.
Позивају се повериоци да пријаве своја
потраживања према Радио Пожаревцу, најкасније у року
од 90 дана од дана објављивања огласа о покретању
поступка ликвидације код Агенције за привредне
регистре.
Упозоравају се повериоци да ће њихова
потраживања бити преклудирана, ако не буду пријављена
најкасније у року од 30 дана од дана истека периода трајања
огласа из члана 3. ове Одлуке. Ликвидациони управник
ће свим познатим повериоцима упутити и писмено
обавештење о почетку ликвидације Радио Пожаревца, у
року од 15 дана од дана почетка ликвидације.
Члан 7.
Пријаве потраживања достављати на адресу
седишта Радио Пожаревца у Пожаревцу, улица Таковска
број 5.
Члан 8.
Позивају се сви дужници Радио Пожаревца да
измире своје обавезе према Радио Пожаревцу.
Члан 9.
Ликвидациони управник ће у року од 30 дана од
почетка ликвидације саставити почетни ликвидациони
биланс, као ванредни финансијски извештај у складу са
Законом којим се уређује рачуноводство и ревизија.
Ликвидациони управник ће најраније 90 дана,
а најкасније 120 дана од дана почетка ликвидације
саставити почетни ликвидациони извештај и у истом
року га доставити Скупштини града на усвајање.

06.10.2016.
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Усвојен извештај биће регистрован у складу са
Законом о регистрацији.
Члан 10.
Брисање Радио Пожаревца из Регистра
привредних субјеката Агенције за привредне регистре
извршиће се по окончању поступка ликвидације.
Образложење
Поступак
приватизације
ЈРДП
„Радио
Пожаревац“ Пожаревац покренут је иницијативом
поднетом дана 21.11.2006. године и објављивањем
проспекта 20.07.2007. године у складу са Законом
о приватизацији („Службени гласник РС“ бр. 38/01,
18/03, 45/05, 123/07 - др. закон, 30/10 - др. закон, 93/12,
119/12, 51/14 и 52/14 - УС). У складу са Закључком
Владе Републике Србије број: 023-8988/2007 од дана
27.12. 2007. године, којим се прихвата Информација
о потреби прекида поступка приватизације радио или
телевизијских станица које емитују програм на језику
националних мањина, Агенција за приватизацију је у
више наврата прекидала поступак приватизације овог
субјекта приватизације при чему је последњи прекид
поступка одређен Закључком 10-333/14-494/06 од 26. 02.
2014. године.
У складу са чланом 18. Закона о приватизацији,
дана 15. августа 2014. године, објављен је Јавни позив
за прикупљање писама о заинтересованости за субјекте
приватизације из портфеља Агенције за приватизацију.
За субјект приватизације достављено је једно писмо
о заинтересованости и то од Ненада Николића из
Пожаревца који није навео за који је модел приватизације
заинтересован.
У складу са чланом 20. Закона о приватизацији
и захтевом Агенције, субјект приватизације је дана
30.09.2014. године доставио попис и процену фер
тржишне вредности имовине и обавеза и капитала са
стањем на дан 31. децембар последње пословне године.
Субјект приватизације је предложио модел продаје
капитала методом јавног прикупљања понуда са јавним
надметањем и модел пренос капитала без накнаде у
складу са чланом 142. Закона о јавном информисању у
медијима („Службени гласник РС“ бр. 83/14 и 58/15).
Према подацима достављеним од субјекта приватизације,
процењена вредност укупног капитала на дан 31. 12.
2013. године износи РСД 3.520.000,00.
Сагласно члану 21. Закона о приватизацији, у
складу са чланом 142. Закона о јавном информисању
и медијима, Агенција за приватизацију предлаже да
се поступак приватизације Субјекта приватизације
спроведе:
- моделом ПРОДАЈА КАПИТАЛА, методом:
ЈАВНО ПРИКУПЉАЊЕ ПОНУДА СА ЈАВНИМ
НАДМЕТАЊЕМ и мером за припрему и растерећење
обавеза: УСЛОВНИ ОТПИС ДУГА (који је у на дан
31. 12. 2013. године износио 245.000,00 РСД према
државним повериоцима).
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На седници Скупштине Града Пожаревца дана
24. 12. 2014. године донета је Одлука о одређивању
модела и метода приватизације и предлагању мера за
припрему и растерећење субјекта приватизације ЈРДП
„Радио Пожаревац“ Пожаревац број 01-06-211/30.
Комисија за спровођење поступка јавног прикупљања
понуда са јавним надметањем ради продаје капитала
Субјекта приватизације образована Решењем Агенције
за приватизацију број 10-2664/5-494/06 од 10. 08. 2015.
године је на седници одржаној дана 12. 08. 2015. године,
прогласила поступак неуспешним, с обзиром да до
истека рока за достављање пријава, односно до 10. 08.
2015. године до 15:00 часова Агенцији за приватизацију
није достављена ниједна пријава за учешће у поступку.
Агенција за приватизацију је имала могућност објаве
новог јавног позива у року од 15 дана од дана проглашења
поступка продаје неуспешним. Агенција за приватизацију
нас је обавестила 25. августа 2015. године путем мејла,
а 26. 08. 2015. године под бројем 494/06-2608 нам је и
званично упућен допис, да је потребно извршити измену
Одлуке о одређивању модела и метода приватизације и
предлагању мера за припрему и растерећење субјекта
приватизације ЈРДП „Радио Пожаревац“ Пожаревац. Рок
за достављање ове Измене је био 27. 08. 2015. године. У
тако кратком року је било немогуће сачинити и усвојити
овакав документ на Скупштини.
Од 31. октобра 2015. године који је био крајњи
рок за спровођење поступка приватизације медија који
су у државном власништву, ЈРДП „Радио Пожаревац“
је наставило са радом, а трошкове функционисања је
делимично успевало да подмири из сопствених извора.
Оснивач је имао обавезу исплате зарада запосленима до
краја овог периода.
Према Закључку Агенције за приватизацију
бр. 10-90/16-494/06 од 25.01.2016. године, обуставља
се поступак приватизације ЈРДП „Радио Пожаревац“
Пожаревац. Како продаја капитала овог јавног радио
дифузног предузећа путем јавног надметања није успела,
као и да је утврђено да нико од запослених нема право
на пренос акција без накнаде, према члану 142. став 14.
Закона о јавном информисању и медијима („Службени
гласник РС“, бр. 83/14 и 58/15) медиј престаје да постоји
и брише се из Регистра медија, а одлуку о промени
делатности издавача или одлуку о укидању издавача
доноси оснивач издавача.
Према Закону о јавном информисању и медијима
(„Службени гласник РС“, бр. 83/14 и 58/15) члан 32. став
4 издавача медија не може непосредно или посредно
основати Република, аутономна покрајина и јединица
локалне самоуправе, као ни установа, предузеће и
друго правно лице које је у целини или делу у државној
својини, односно које се у целини или делом финансира
из јавних прихода. ЈРДП „Радио Пожаревац“ Пожаревац
не може бити ни јавно предузеће према члану 2. Закона о
јавним предузећима („Службени гласник РС“ бр. 15/16)
јер не обавља делатност од општег интереса. У складу са
Законом о привредним друштвима („Службени гласник
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РС“, 36/11, 99/11, 83/14 – др. закон и 5/15) члан 468
одређени су начини за престанак постојања привредног
друштва.
У Пожаревцу, 6.10.2016. године Број: 01-06-156/19.2.
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бојан Илић, с.р.

док ће се средства на име уплате друге рате, након фазе
евалуације, у износу од око 615.000,00 динара (5.000
евра у динарској противвредности по средњем курсу
НБС на дан уплате) предвидети Одлуком о буџету Града
Пожаревца за 2017. годину.
Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику Града
Пожаревца“.
У Пожаревцу, 6.10.2016. године Број: 01-06-156/8а
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На основу члана 32. став 1. тачка 20), 6) и 24)
Статута Града Пожаревца („Службени гласник Града
Пожаревца“, бр. 4/13 - пречишћен текст), Скупштина
Града Пожаревца, на седници од 6.10.2016. године,
доноси
ОДЛУКУ
о приступању програму цертификацијe општина по
мери привреде у југоисточноj Европи (BFC SEE)
Члан 1.
Град
Пожаревац
приступа
програму
цертификацијe општина по мери привреде у југоисточноj
Европи (BFC SEE).
Члан 2.
У циљу спровођења активности на приступања
програму цертификацијe општина по мери привреде
у југоисточноj Европи (BFC SEE) Град Пожаревац ће
закључити Споразум о чланству у регионалној мрежи
BFC SEE, којим ће се успоставити сарадња међу његовим
потписницима, дефинисати кључне области заједничког
деловања и међусобна права и обавеза.
Члан 3.
Градско веће Града Пожаревца, у оквиру
спровођења поступка из члана 1. ове одлуке, формираће
Радни тим за припрему документације за испуњеност
критеријума Града Пожаревца за чланство у регионалној
мрежи (BFC SEE).
Члан 4.
Средства на име уплате прве рате основних
трошкова и двогодишње чланарине у регионалној BFC
SEE мрежи у износу од 615.000,00 динара ( 5.000 евра
у динарској противвредности по средњем курсу НБС
на дан уплате), обезбедиће се из средстава планираних
Одлуком о буџету Града Пожаревца за 2016. годину
(„Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 13/15 и
7/16), у оквиру Раздела 5 - Градска , Глава 1 - Градска
управа, Програмска класификација 0602, Програм 15:
Локална самоуправа, Програмска активност: 06020001 Функционисање локалне самоуправе и градских
општина, Функција 130 - Опште јавне услуге, Позиција
98, Економска класификација 423 - Услуге по уговору,
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СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бојан Илић, с.р.
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На основу члана 46. став 1. и 6. Закона о
планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр.
72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42/13
- УС, 50/13 - УС, 98/13 - УС, 132/14 и 145/14) и члана 32.
став 1. тачка 5) Статута Града Пожаревца („Службени
гласник Града Пожаревца“, бр. 4/13 - пречишћен
текст), по претходно прибављеном мишљењу Комисије
за планове Града Пожаревца број 04-350-97/2016 од
17.03.2016. године, Скупштина Града Пожаревца, на
седници одржаној 6.10.2016. године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРОСТОРНОГ
ПЛАНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Члан 1.
Овом одлуком приступа се изради Измена и
допуна Просторног плана Града Пожаревца („Службени
гласник Града Пожаревца“, бр. 10/12 и 13/13), у делу који
се односи на гасоводну мрежу.
Члан 2.
Оквирна граница обухвата Измена и допуна
Просторног плана Града Пожаревца (у даљем тексту:
Просторни план) дата је у графичком приказу границе
обухвата измена и допуна Просторног плана, који је
саставни део ове одлуке.
У току израде Нацрта измена и допуна
Просторног плана дефинисаће се коначна граница
планског подручја.
Прелиминарном границом обухваћен је појас
ширине од по 30м са обе стране предложене нове трасе
гасовода на делу Града Пожаревца (ГРЧ ‘’Пожаревац’’
– ГРЧ ‘’Мало Црниће’’), уместо крака гасовода високог
притиска (50 бара) РГ Осипаоница-Пожаревац-Кучево
и то од гасног разделног чвора (ГРЧ) ‘’Пожаревац’’
до границе територије Града Пожаревца и територије
општине Мало Црниће. Прелиминарном границом

06.10.2016.
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обухваћена локација за МРС ,,Ћириковац“ са заштитном
зоном.
Члан 3.
Изменама и допунама Просторног плана
обухваћене су следеће катастарске парцеле:
KO Пожаревац:
кп.бр. 20360, 20359/2, 20830, 7763/4, 9539, 9538,
20687, 20680/1, 20680/8, 20680/2, 20680/10, 20680/5,
20865, 20864, 20667/1, 20667/2, 20680/58, 20680/59,
20680/57, 20680/56, 20677/5, 20680/40, 20680/39,
20680/38, 20666, 20665, 20664, 20663, 20662, 20661,
20660, 20659, 20863, 20652, 20651, 20650, 20649, 20646,
21287/3, 21290, 21289, 21288, 21287/1, 21292, 20645,
20853, 21291, 20616, 20852, 20605, 20604, 20603, 20602;
KO Лучица:
кп.бр. 4299, 3070, 3069, 3068, 3067, 3066, 3065,
3064, 3063, 3062, 3061, 3060, 3059, 3058, 3057, 3056,
3055, 3054, 3053, 3052, 3051, 3050, 3049, 3048, 3047,
3046, 3045, 3044, 4291, 3043, 3042, 3041, 3040, 3039,
3038, 3037, 3036, 3035, 3034, 3033, 3032, 3031, 3030,
3029, 3028, 3027, 3026, 3025, 3024, 3023, 3022, 4290,
4382, 4383, 6427/1, 4289, 7842/2, 4275, 4276, 4288, 2680,
2681, 2682, 2683, 2684, 2685, 2686, 2687, 2688, 2689,
2690, 4286, 2716, 2717, 2718, 2719, 2720, 2721, 2722,
2723, 2724, 2725, 2726, 2727, 2728, 2729, 2730, 2731,
2732, 4280, 2818, 2817, 2816, 2815, 2814, 4281, 2813,
4279, 2828, 2827, 2826, 2825, 2824, 2823, 2822, 4278,
2829, 2830, 2831, 2832, 2833, 2834, 2835, 2836, 2837,
2838, 4277, 2839, 2840, 2841, 4261, 1390, 4274, 7842/1,
7841, 7840, 7839, 7838, 7837, 7836, 7835, 7834, 7833,
7832, 7831, 7830, 7829, 7828, 7827, 7826, 7825, 7824,
7823, 7822, 7821, 7820, 7819, 7818, 7817, 7816, 7815,
7814, 7813, 7812, 7811, 7810, 7809, 7808, 7807, 7806,
7805, 7804, 7803, 7802, 7801, 7800, 7730, 7731, 3021,
3020, 3019, 3018, 3017, 3016, 3015, 3014, 3013, 4264,
3004, 3005, 3006, 3007, 3008, 3009, 3010, 3011, 3012,
4265, 3000, 2999, 2998, 2997, 2996, 2995/1, 2994, 2993,
2992, 2991, 2990, 2989, 2988, 2987, 2986, 2985, 2984,
2983, 2982, 4266, 2953, 2952, 2951, 2950, 2949, 2948,
2947, 2946, 2945, 2944, 2943, 2942, 2941, 2940, 2939,
2938, 4273, 7732, 7733, 7734, 7735, 7736, 7737, 7738,
7739, 7740, 7741, 7742, 7743, 7744, 7745, 7746, 7753,
7754, 7755, 7756, 7765, 7766, 7767, 7768, 7769, 7770, 7771,
7772, 7773, 7774, 7775, 7776, 7777, 7778, 7779, 7780/1,
7781, 7784, 7785, 7797, 2860/3, 1507, 1508, 1509, 1510,
1511, 1530, 1531, 1532/1, 1533, 1534, 1541, 1542, 1543,
1544, 7791/2, 7791/1, 7782, 7794, 7796, 7795, 2843, 2849,
2850, 2851, 2852, 2853, 2854, 2855, 2856, 2860/1, 2860/2,
2860/4, 4262, 1548, 1964/1, 2079, 2080, 1545, 1547, 1640,
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1639, 1638, 1637, 1634, 1633, 1632, 1631, 1628, 1627, 1626,
1625, 1622, 1621, 1620, 1619, 1615, 1614, 1613, 1612, 1608,
1607, 1606, 1605, 1662, 1666, 1663, 1665, 1664, 1964/2,
1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970/2, 1971, 1972, 1973,
1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1549, 1550, 1551, 1552,
1553, 1554, 1555, 1556, 1557, 1558, 1559, 1560, 1561,
1562, 1563, 1564, 1565, 1583/1, 1583/2, 1588, 1589, 1590,
1592, 1596, 1597, 1598/1, 1598/2, 1599, 1600, 1601, 1602,
1603/2, 1603/1, 1604/2, 1604/1, 2109, 2108, 2107, 2106,
2105, 2104, 2096, 2083, 2082, 2081/2, 2081/1, 2668, 1985,
1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 2002,
2003, 2004, 2005, 2013, 2014, 2021, 2022, 2023, 2024,
2031, 2038, 2048, 2049, 2078, 2050, 2051, 2052, 2053,
2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2371,
2372, 2373, 2374, 2384, 2406, 2408, 2409, 2410, 2411,
2412, 2415, 2416, 2419, 2432, 2430, 2429, 2428, 2497,
2579, 2520, 2539, 2540, 2541, 2559, 2560, 2585, 2583.
КО Ћириковац:
кп.бр. 1551/3
У току израде Нацрта измена и допуна
Просторног плана утврдиће се коначан попис парцела у
обухвату.
Изменама и допунама Просторног плана,
потребно је пописати катастарске парцеле преко којих се
укида траса гасовода.
Члан 4.
Просторним
планом
Града
Пожаревца
(„Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 10/12 и 13/13)
планирана је гасификација Града Пожаревца на нивоу
регулационих разрада, правила грађења и уређења, на
основу којих се Просторни план директно примењује у
смислу издавања одговарајућих дозвола за изградњу и
извођење радова.
Просторним планом је предвиђено снабдевање
територије Града Пожаревца природним гасом преко
планираног гасовода високог притиска (50 бара) РГ
08-05 који се прикључује у Осипаоници на постојећи
гасовод РГ 08-01. Гасовод високог притиска ОсипаоницаПожаревац-Острово подељен је на два крака – крак
номенклатуре РГ 08-05 Осипаоница - ГРЧ Пожаревац
- правац према Кучеву и крак номенклатуре РГ 08-05/1
ГРЧ Пожаревац - Острово.
Планирани су и дистрибутивни гасоводи
средњег притиска номенклатуре ГМ 08-05 који се из
ГМРС Пожаревац (главна мерно-регулациона станица)
грана у три правца: северни ознаке 08-05/1, источни
ознаке ГМ 08-05/2 и јужни гасовод ознаке ГМ 08-05/3.
Преко ових гасовода разводи се дистрибутивна мрежа
ниског притиска за снабдевање потрошача на целом
подручју Града Пожаревца.
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Члан 5.
Гасификација Града Пожаревца предвиђена
Просторним планом Града Пожаревца, у систему
је снабдевања природним гасом седам општина
Браничевског округа: Мало Црниће, Велико Градиште,
Кучево, Голубац, Петровац, Жабари и Жагубица.
ЈП “Србијагас” је по усвојеном оптимизованом
техничком концепту гасификације који је дефинисан
Генералним пројектом гасификације Браничевског
округа, исказао потребу за одређеним изменама у
концепту снабдевања седам општина Браничевског
округа које иницирају измене у Просторном плану Града
Пожаревца.
Измена се односи на део крака гасовода високог
притиска (50 бара) РГ Осипаоница – Пожаревац -Кучево
пречника 323,9 мм и то од гасног разделног чвора (ГРЧ)
‘’Пожаревац’’ до границе територије Града Пожаревца и
територије општине Мало Црниће, тако што се планира
изградња главне мерно - регулационе станице ГМРС
‘’Љубичево’’ на локацији ГРЧ ‘’Пожаревац’’, а део крака
гасовода постаје гасовод средњег притиска (16 бара)
ознаке ГМ 08-05/4 ГРЧ ‘’Пожаревац’’ – ГРЧ ‘’Мало
Црниће’’ и то од ГРЧ ‘’Пожаревац’’ до границе Града
Пожаревца и општине Мало Црниће.
Траса овог крака гасовода се мења у односу на
планско решење у простору у смислу парцела преко којих
прелази као и у погледу потребног заштитног појаса.
Члан 6.
Подлоге за потребе израде Измена и допуна
Просторног плана су:

06.10.2016.

средства за израду измена и допуна Просторног плана
износе 1.000.000,00 динара.
Члан 10.
Нацрт измена и допуна Просторног плана биће
изложен на јавни увид, у трајању од 30 дана, након
обављене стручне контроле од стране Комисије за
планове града Пожаревца. Подаци о начину излагања на
јавни увид биће објављени у дневном и локалном листу,
као и на интернет страници Града Пожаревца.
Оглашавање јавног увида, као и њихово
трајање, обавиће се у складу са Законом о планирању и
изградњи.
Члан 11.
Одлука о неприступању изради Извештаја о
стратешкој процени утицаја Измена и допуна Просторног
плана Града Пожаревца на животну средину Одељења за
урбанизам и грађевинске послове број 04-350-45/2016 од
09.03.2016. године је саставни део ове oдлуке.
Члан 12.
Измена и допуна Просторног плана израдиће
се у 5 истоветних примера у штампаном и 5 истоветних
примерака у дигиталном облику.
Члан 13.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику Града
Пожаревца“.
У Пожаревцу, 6.10.2016. године Број: 01-06-156/20

1) Ажурне катастарске подлоге (дигитални
катастарски план)
2) Катастарско – топографски план (ситуациони
план) у одговарајућој размери.
Члан 7.
Рок за израду Измена и допуна Просторног
плана је 10 месеци од дана ступања на снагу ове oдлуке.
Члан 8.
Носилац израде измена и допуна Просторног
плана је орган надлежан за послове просторног и
урбанистичког планирања Градске управе Града
Пожаревца.
Члан 9.
Средства за израду измена и допуна Просторног
плана обезбеђује ЈП „Србијагас“ Нови Сад. Оквирна

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Бојан Илић, с.р.

06.10.2016.
13

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Број 12 - Страна 185

Страна 186 - Број 12

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

06.10.2016.

14

У Пожаревцу, 09.03.2016. године
САМОСТАЛНИ СТРУЧНИ САРАДНИК
Данијела Јанковић, дипл. правник, с.р.

Број: 04-350-45/2016
НАЧЕЛНИК
Војислав Пајић, дипл. инж. арх., с.р.
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На основу члана 5. Закона о јавној својини
(„Службени гласник Републике Србије“, бр. 72/11, 88/13
и 105/14) и члана 32. става 1. тачке 6) Статута Града
Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр.
4/13 - пречишћен текст), Скупштина Града Пожаревца на
седници од 6.10.2016. године, донела је
ОДЛУКУ
о стварима у јавној својини Града Пожаревца
Члан 1.
Овом одлуком уређује се право јавне својине
Града Пожаревца на одређеним стварима, намена, начин
и услови коришћења ствари у јавној својини Града
Пожаревца.
Члан 2.
У јавној својини Града Пожаревца су:
грађевинско земљиште; пословне зграде; пословне
просторије; станови; некатегорисани путеви, општински
путеви и улице; површине јавне намене; водоводне,
канализационе и топлификационе мреже на територији
Града Пожаревца; покретне ствари и улагања у капитал
јавних предузећа чији је оснивач Град Пожаревац.
Члан 3.
Грађевинско земљиште у јавној својини Града
Пожаревца, прибавља се и отуђује по одредбама закона
и подзаконских прописа и посебне одлуке Скупштине
Града Пожаревца.
Члан 4.
Пословне зграде, пословне просторије, станови,
гаражна места и површине јавне намене које не служе
непосредном извршењу надлежности Града Пожаревца,
као носиоцу права јавне својине , могу се дати на
коришћење, односно у закуп ради остваривања прихода
давањем у закуп.
Члан 5.
Град Пожаревац може дати на управљање
и коришћење Градској општини Костолац, месним
заједницама и установама чији је оснивач Град
Пожаревац. пословне зграде и пословне просторије
из члана 4. ове одлуке, а које непосредно не служе
извршавању надлежности Града Пожаревца.
О давању на управљање и коришћење пословних
зграда и пословних просторија одлучује Скупштина
Града Пожаревца својом одлуком, на основу које се
закључује кориснички уговор.
Надлежност, поступак и услови давања у закуп
пословних просторија у ситуацијама када је закуподавац
Град Пожарева или корисник става 1. овог члана,
прописани су посебном одлуком Скупштине Града
Пожаревца.
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Члан 6.
Поступак доделе станова на коришћење, у
зависности од категорије стана, спроводи Комисија за
стамбена питања Скупштине Града Пожаревца и посебне
комисије, на основу законских и подзаконских прописа и
по одредбама одлуке Скупштине Града Пожаревца.
Члан 7.
Град Пожаревац као носилац права јавне својине
на некатегорисаним путевима, општинским путевима и
улицама на територији Града Пожаревца, поверавање
послова управљања и одржавања истих прописује
посебном одлуком Скупштине Града Пожаревца.
Члан 8.
Површине јавне намене на територији Града
Пожаревца је простор одређен планским документом
за уређење или изградњу објеката јавне намене, као и
површине које су у функцији јавне намене.
Уређење и услови и начин коришћења површина
јавне намене уређују се посебним одлукама Скупштине
Града Пожаревца.
Члан 9.
Град Пожаревац као носилац јавне својина
водоводне, канализационе и топлификационе мреже на
територији Града Пожаревца, управљање и одржавање
истих поверава јавном предузећу које је Град Пожаревац
основао за обављање одређене комуналне делатности од
општег интереса на својој територији.
Поверавање послова управљања, коришћења и
одржавања мрежа из става 1. ове одлуке, регулише се
одлукама Скупштине Града Пожаревца.
Члан 10.
Прибављање покретних ствари у јавну својини
Града Пожаревца врши се по одредбама закона који
регулише јавне набавке.
Отуђење покретних ствари из јавне својине
Града Пожаревца врши се по прописима Скупштине
Града Пожаревца.
Члан 11.
Град Пожаревац по основу улагања у капитал
јавног предузећа чији је оснивач, стиче право удела
Висина улагања и право удела у капитал,
регулишу се оснивачким актом јавног предузећа.
Члан 12.
Градска управа Града Пожаревца води евиденцију
о стању, вредности и кретању ствари у јавној својини
Града Пожаревца,у складу са законским прописима.
Посебну евиденцију о непокретностима у јавној
својини Града Пожаревца, води Градска управа Града
Пожаревца.
Члан 13.
Јавна предузећа, установе, Градска општина
Костолац и месне заједнице, основани од стране Града
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Пожаревца, воде евиденцију о непокретностима у јавној
својини Града Пожаревца које користе.
Члан 14.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику Града
Пожаревца“.
У Пожаревцу, 6.10.2016. године Број: 01-06-156/9
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бојан Илић, с.р.
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На основу члана 26. став 1. тачка 3) и члана 27.
став 10. Закона о јавној својини („Службени гласник
Републике Србије“, број 72/11, 88/13 и 105/14), члана 3.
став 1. тачка 1) 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, 48/15 и 99/15) и члана 32.
став 1. тачка 7) Статута Града Пожаревца („Службени
гласник Града Пожаревца“, број 4/13-пречишћен текст),
а у вези Закључка Владе Републике Србије 05 број 4646442/2016 од 15. јула 2016. године, Скупштина Града
Пожаревца, на седници одржаној 6.10.2016. године,
донела је
ОДЛУКУ
о прибављању непокретне имовине у јавну својину
Града Пожаревца
Члан 1.
Приступа се прибављању у јавну својину Града
Пожаревца непокретне имовине-објеката јавне намене
из јавне својине Републике Србије и то:
1. зграде број 1, Објекат водопривредеводопривредни резервоар, површине 52 м2, изграђен
пре доношења прописа о изградњи , који се налази на
катастарској парцели број 395 КО Костолац град, уписана
у лист непокретности број 547 КО Костолац град;
2. зграде број 1, Објекат водопривредеводопривредни резервоар, изграђен пре доношења
прописа о изградњи објеката, површине 51м2, који се
налази на катастарској парцели број 396 КО Костолац
град, чија је укупна површина 51м2, уписане у лист
непокретности број 547 КО Костолац град;
3. зграде број 1, Зграда трговине, изграђен без
одобрења за градњу, површине 613м2 и Пијаца површине
18 ари 25м2, која се налази на катастарској парцели 742/1
КО Костолац град, уписана у лист непокретности број
547 КО Костолац град;
4. зграде број 1, Зграда за спорт и физичку
културу, површине 257м2, Зграде број 2, Објекат за
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спорт и физичку културу, површине 408м2, Зграде број
3, Објекат за спорт и физичку културу, површине 66м2,
Зграде број 4, Објекта за спорт и физичку културу,
површине106м2, Зграде број 5, Објекта за спорт и
физичку културу, површине 83м2, Зграде број 6,
Објекта за спорт и физичку културу, површине 131м2,
Зграде број 7, Помоћна зграда, површине 104м2, Зграде
број 8, Помоћне зграде, површине 6м2, сви објекти
су изграђени без одобрења за градњу и Зграде број
9, Стадион, површине 4ха 86ари и 07м2, изграђен пре
доношења прописа о изградњи објеката, који се налазе
на катастарској парцели број 1601 КО Костолац град ,
уписаних у листу непокретности број 547 КО Костолац
град;
5. Зграде број 1, Зграда за спорт и физичку
културу, површине 1867м2, изграђена без одобрења за
градњу, која се налази на катастарској парцели 1603/1 КО
Костолац град, чија је укупна површина 2ха 48ари 32м2
уписане у лист непокретности број 547 КО Костолац
град;
6. Зграде број 1, Зграда за спорт и физичку
културу, површине 222м2, Зграде број 2, Помоћна зграда,
површине 60м2, узграђен без одобрења за градњу и
земљиште (плажа) површине 3ха 46ари 57м2, који се
налазе на катастарској парцели број 1740, уписани у
лист непокретности број 547 КО Костолац град;
7. Зграде број 1, Зграда електропривреде - Зграда
уз бунар за водоснабдевање, површине 35м2, Зграде број
2, Зграда електропривреде-портирница, површине 15м2,
Зграде број 3, Зграда електропривреде-помоћна зграда
уз бунар за водоснабдевање, површине 9м2, изграђени
без одобрења за градњу, који се налазе на катастарској
парцели 367 КО Брадарац, уписане у лист непокретности
838 КО Брадарац и
8. Постројења за дораду воде у оквиру изворишта
Кључ у КО Костолац село, које чине следећи објекти:
1. Зграда хитроскопског постројења- Помоћна зграда
Фабрика за прераду воде површине 98м2, 2. Резервоар
филтриране воде R2- Помоћна зграда резервоар за воду
површине 28м2, 3. Помоћна зграда -Таложник, 24м2 4.
Помоћна зграда- Резервоар за воду, површине 20м2 , 5.
Помоћна зграда- Таложник, површине 16м2, изграђени
на катастарској парцели 303 КО Костолац село, у Дрмну,
за које је Решењем број 04-35-278/2013 од 28. маја 2015.
године од стране Градске управе Града ПожаревцаОдељења за урбанизам и грађевинске послове – Одсек за
легализацију, издата грађевинска и употребна дозвола.
Члан 2.
Непокретности -објекти из члана 1. ове одлуке
су у функцији јавне намене, неопходни за извршавање
надлежности Града Пожаревца на својој територији.
Члан 3.
Овлашћује се градоначелник Града Пожаревца,
да у име Града Пожаревца, а сходно Закључку Владе
Републике Србије 05 број 464-6442/2016 од 15. јула
2016. године, упути захтев Влади Републике Србије,
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а преко Републичке дирекције за имовину Републике
Србије за пренос непокретности из члана 1. ове одлуке,
из јавне својине Републике Србије у јавну својину
Града Пожаревца, без накнаде, у поступку непосредне
погодбе, обзиром да су наведени објекти у функцији
јавне намене и као такви неопходни су Граду Пожаревцу
за извршавање својих надлежности.
Члан 4.
Овлашћује се градоначелник Града Пожаревца,
да по прихватању захтева Града Пожаревца од стране
Владе Републике Србије, потпише уговор о прибављању
непокретности из члана 1. ове одлуке.
Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику Града
Пожаревца“.
У Пожаревцу, 6.10.2016. године Број: 01-06-156/10
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бојан Илић, с.р.
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На основу члана 32. став 1. тачка 6) и тачка 7)
Статута Града Пожаревца („Службени гласник Града
Пожаревца“, бр. 4/13 - пречишћен текст), Скупштина
Града Пожаревца, на седници одржаној 6.10.2016.
године, донела је
ОДЛУКУ
о измени Одлуке о прибављању непокретне имовине
у јавну својину Града Пожаревца
Члан 1.
У Одлуци о прибављању непокретне имовине
у јавну својину Града Пожаревца („Службени гласник
Града Пожаревца“, бр. 12/15 ), у члану 1. Цифра: „185
м2“ замењује се цифром: „165 м2“.
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику Града
Пожаревца“.
У Пожаревцу, 6.10.2016. године Број: 01-06-156/16
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бојан Илић, с.р.
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На основу члана 9. став 3. Одлуке о отуђењу
и давању у закуп грађевинског земљишта у јавној
својини Града Пожаревца („Службени гласник Града
Пожаревца“, бр. 12/15), по спроведеном поступку
јавног надметања дана 15. септембра 2016. године, за
отуђење из јавне својине Града Пожаревца грађевинског
земљишта на катастарској парцели бр. 7834/53 К.О.
Пожаревац, површине 80 ари 13 м2, након објављивања
јавног огласа у дневном листу „Данас“ дана 12. августа
2016. године, Скупштина Града Пожаревца, на седници
одржаној 6.10.2016. године, донела је
ОДЛУКУ
O ОТУЂЕЊУ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ГРАДА
ПОЖАРЕВЦА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
НА КАТАСТАРСКОЈ ПАРЦЕЛИ 7834/53 К.О.
ПОЖАРЕВАЦ
1. Грађевинско земљиште на катастарској
парцели број 7834/53 К.О. Пожаревац површине 80 ари
13м2, у улици Ђуре Ђаковића бб у Пожаревцу, уписаног у
лист непокретности број 16172 К.О. Пожаревац, отуђује
се из јавне својине Града Пожаревца у својину Stop.
Shop. 5 d.o.o. Beograd из Београда улица Војводе Степе
број 78/10 , за понуђену цену од 11.854.111,68 динара.
2. Stop. Shop. 5 d.o.o. Beograd из Београда,
стицалац својине грађевинског земљишта на катастарској
парцели број 7834/53 К.О. Пожаревац, понуђену цену
овог земљишта у износу од 11.854.111,68 динара дужно
је да уплати на рачун буџета Града Пожаревца број 840841141843-14 позив на број 52080 по моделу 97 , у року
од 15 дана од дана закључења и овере уговора о отуђењу
грађевинског земљишта, а при том износ од 2.370.822,34
динара који је Stop. Shop. 5 d.o.o. Beograd уплатио на
рачун буџета Града Пожаревца на име депозита за учешће
у поступку јавној надметања, урачунава се у понуђену
цену грађевинског земљишта.
3. По закључењу и овери уговора о отуђењу
грађевинског земљишта на катастарској парцели број
7834/53 К.О. Пожаревац и исплати понуђене цене од
11.854.111,68 динара, Stop. Shop. 5 d.o.o. Beograd из
Београда стиче услов за упис права својине на овом
грађевинском земљишту.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
На седници Скупштине Града Пожаревца од 8.
јула 2016. године, донет је Програм отуђења и давања
у закуп грађевинског земљишта у јавној својини Града
Пожаревца у 2016. години број 01-06- 121/9 („Службени
гласник Града Пожаревца“ бр. 9/16).
Овим програмом планирано је да се грађевинско
земљиште на катастарској парцели бр. 7834/53 К.О.
Пожаревац у улици Ђуре Ђаковића б.б. у Пожаревцу
отуђи у 2016. години, за намене које су предвиђене
важећим планским актом на основу кога се могу издати
локацијски услови односно грађевинска дозвола.
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У циљу реализације овог програма у години за
коју је и донет, а како су испуњени услови за покретање
поступка за отуђење грађевинског земљишта на
катастарској парцели број 7834/53 К.О. Пожаревац, а то су
донети Програм отуђења и давања у закуп грађевинског
земљишта у јавној својини Града Пожаревца у 2016.
години, Одлука о доношењу генералног урбанистичког
плана („Службени гласник Града Пожаревца“бр. 13/14)
и Генерални план Пожаревца („Службени гласник
општине Пожаревац“бр. 2/07), на основу којих се могу
издати локацијски услови, односно грађевинска дозвола,
Градско веће Града Пожаревца донело је Одлуку о
покретању поступка за отуђење грађевинског земљишта
на катастарској парцели број 7834/53 К.О. Пожаревац из
јавне својине Града Пожаревца број 01-06-152/2016-2 од
10. августа 2016. године и објавило јавни оглас у дневном
листу „Данас“ 12. августа 2016. године, кроз спровођење
поступка јавног надметања.
Почетна цена земљишта на наведеној
катастарској парцели по процени тржишне вредности
надлежне пореске управе износи 11.854.111,68 динара
У остављеном року од 30 дана од дана
објављивања огласа, на адресу Комисије за грађевинско
земљиште Града Пожаревца, као надлежној за спровођење
поступка јавно надметања, пристигла је једна пријава
за учешће и то пријава Stop. Shop. 5 d.o.o. Beograd из
Београда улица Војводе Степе број 78/10, заведена у
Градској управи Града Пожаревца дана 9. септембра
2016. године у 14 сати под бројем 07-464-24/2016.
Комисија за грађевинско земљиште Града
Пожаревца спровела је поступак јавног надметања 15.
септембра 2016. године са почетком у 10 сати, како је и
назначено у јавном огласу, уз присуство већине чланова
Комисије и овлашћеног представника подносиоца
пријаве.
У поступку јавног надметања Комисија за
грађевинско земљиште Града Пожаревца констатовала
је да је стигла једна пријава за учешће у поступку
јавног надметања, пријава Stop. Shop. 5 d.o.o. Beograd
из Београда. Пријава је благовремена-у року који је
наведен у огласу, уредна- предата у затвореној коверти са
траженим ознакама и потпуна- приложена је сва тражена
документација и подаци. Такође, достављен је доказ о
уплати депозита од 20% од почетне цене у износу од 2.
370.822,34 динара на рачун буџета Града Пожаревца.
Овлашћено лице подносиоца пријаве за
грађевинско земљиште које се отуђује прихватило је
износ почетне цене, односно 11.854.111,68 динара.
Комисија за грађевинско земљиште Града
Пожаревца констатовала је да је поступак јавног
надметања успешно спроведен јер је претходно утврдила
је да је пристигла пријава благовремена, уредна и
потпуна, а овлашћено лице је прихватило почетну
цену је у висини тржишне вредности по процени
надлежне пореске управе, то је једногласно свих
присутних чланова, одлучила и донела нацрт одлуке,
да се грађевинско земљиште на катастарској парцели
број 7834/53 К.О. Пожаревац површине 80 ари 13м2, у
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улици Ђуре Ђаковића бб у Пожаревцу, уписане у лист
непокретности број 16172 К.О. Пожаревац, отуђује се
из јавне својине Града Пожаревца у својину Stop. Shop.
5 d.o.o. Beograd из Београда улица Војводе Степе број
78/10, за цену од 11.854.111,68 динара.
Овлашћени представник Stop. Shop. 5 d.o.o.
Beograd из Београда, као једини учесник у поступку
јавног надметања, нацрт одлуке примио је 20. септембра
2016. године и одрекао се права на приговор Градском
већу Града Пожаревца.
Како се учесник поступка Stop. Shop. 5 d.o.o.
Beograd из Београда по пријему нацрта одлуке одрекао
права на приговор, то су испуњени услови за доношење
одлуке као у диспозитиву.
У Пожаревцу, 6.10.2016. године Број: 01-06-156/18
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бојан Илић, с.р.
19
Скупштина Града Пожаревца, на седници
одржаној дана 6.10.2016. године, на основу члана 32.
став 1. тачка 6) Статута Града Пожаревца („Службени
гласник Града Пожаревца“, бр. 4/13 – пречишћен текст),
донела је
ОДЛУКУ
о установљењу награда „Полицајци године“ и
награде „Ватрогасац године“
Члан 1.
Овом одлуком установљавају се награде
„Полицајци године“ и награда „Ватрогасац године“,
као наградe које Град Пожаревац додељује за изузетно
остварене појединачне резултате у области безбедности
заштите лица и имовине као и области противпожарне
заштите.
Члан 2.
Награде се додељују поводом новогодишњих
празника, за пет појединаца, радника Министарства
унутрашњих послова Републике Србије, Полицијске
управе Пожаревац, који су остварили изузетне
резултате у вршењу полицијске службе и појединцу,
раднику Републичког сектора за ванредне ситуације
Града Пожаревца – Ватрогасна служба Пожаревац,
који је остварио подвиг у спречавању или гашењу
пожара, спасавању грађана и њихове имовине као и
отклањању других опасности по живот и здравље људи
и материјалних добара.
Члан 3.
Предлог за доделу награда „Полицајци године“
доставља Полицијска управа Пожаревац, а предлог
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за доделу награде „Ватрогасац године“ доставља
Републички сектор за ванредне ситуације Града
Пожаревца – Ватрогасна служба Пожаревац.
Члан 4.
Награде се додељују у новчаном износу, једном
годишње.
Градско веће Града Пожаревца одлучује о додели
награда појединачним актима, којима се утврђује износ
награда у оквиру средстава опредељених буџетом Града
Пожаревца.
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унутрашњом организацијом Градске управе града
Пожаревца и Градске општине Костолац и других
указаних потреба.
Након припреме нацрта Статутарне одлуке
о промени Статута града Пожаревца, Веће усваја
предлог који се прослеђује Скупштини на разматрање и
доношење.
Како је Градско веће града Пожаревца
предложило да се приступи промени Статута Града
Пожаревца донета је одлука као у диспозитиву.

Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику Града
Пожаревца“.

Процена финансијских ефеката утицаја акта на
буџет Града Пожаревца
За спровођење овог акта није потребно
обезбедити финансијска средства у буџету Града
Пожаревца за 2016. годину.

У Пожаревцу, 6.10.2016.године Број: 01-06 – 156/11

У Пожаревцу, 6.10.2016. године Број: 01-06-156/21

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бојан Илић, с.р.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бојан Илић, с.р.
20

21

На основу члана 168. став 2. Статута Града
Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр.
4/13 - пречишћен текст), a на предлог Градског већа
Града Пожаревца, по закључку бр. 01-06-180/2016-10
од 3.10. 2016. године. Скупштина Града Пожаревца, на
седници од 6.10.2016. године, донела је

На основу члана 32. став 1. тачка 2) и члана 66.
ст. 1. и 3. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник РС”, бр. 129/07 и 83/14 - др. закон), члана 7.
став 2 и члана 76. ст. 1. и 3. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11,
93/12, 62/13, 63/13 - исправка, 108/13, 142/14 и 68/15 др. закон и 103/15), члана 20. Одлуке о буџету Града
Пожаревца за 2016. годину („Службени гласник Града
Пожаревца“, бр. 13/15 и 7/16) и члана 22. став 4. и 32.
став 1. тачка 2) Статута Града Пожаревца („Службени
гласник Града Пожаревцa”, бр. 4/13 – пречишћен текст),
Скупштина Града Пожаревца , на седници одржаној
6.10.2016. године, усвојила је

ОДЛУКУ
о прихватању предлога за промену Статута Града
Пожаревца
I
Прихвата се предлог Градског већа Града
Пожаревца за промену Статута Града Пожаревца
(„Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 4/13 пречишћен текст).
II
Ову oдлуку објавити у “Службеном гласнику
Града Пожаревца”.
Образложење
Чланом 168. став 1. Статута Града Пожаревца
предвиђено је да предлог за доношење или промену
Статута града може поднети Градско веће, најмање
1/3 одборника у Скупштини града, скупштина градске
општине и грађани путем грађанске иницијативе а
ставом 2. истог члана да о предлогу из става 1. овог
члана Скупштина Града одлучује већином од укупног
броја одборника.
Промене се предлажу из разлога усклађивања
Статута са одговарајућим законским прописима,

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР-ЈУН
2016. ГОДИНЕ
УВОД
Приликом израде, састављања и достављања
Извештаја о извршењу Одлуке о буџету Града Пожаревца
за период јануар-јун 2016. године примењивани су
следећи прописи:
-Закон о буџетском систему
-Одлука о буџету Града Пожаревца за 2016.
годину и Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету
Града Пожаревац за 2016. годину-Ребаланс 1
-Закон о локалној самоуправи
-Закон о финансирању локалне самоуправе
-Уредба о списку директних и индиректних
корисника буџетских средстава Републике, односно
локалних власти и организација обавезног социјалног
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осигурања, који су укључени у систем консолидованог рачуна трезора
-Уредба о примени Међународних рачуноводствених стандарда за јавни сектор
-Уредба о буџетском рачуноводству
-Правилник о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем
-Правилник о начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја корисника буџетских
средстава и корисника средстава организација обавезног социјалног осигурања
-и други прописи којима се уређује оснивање, делокруг и финансирање корисника буџетских средстава.
Код израде Извештаја о извршењу за период јануар-јун 2016. године, пошло се од важеће Одлуке о буџету,
односно Одлуке о ребалансу буџета за 2016. годину, усвојене од стране Скупштине, са циљем да се презентују потпуни
подаци и информације о пословању буџета и његових корисника за период јануар-јун 2016. године.
ОПШТИ ДЕО
I
Приходи и примања, расходи и издаци буџета Града Пожаревца за 2016. годину састоје се од:
Износ у хиљадама динара (000)
А.
1.
2.
3.
4.

Економска
класификација

РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА
Укупни приходи и примања остварени по основу
продаје нефинансијске имовине
Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске
имовине
Буџетски суфицит/дефицит
Издаци за набавку финансијске имовине (осим за
набавку домаћих хартија од вредности)

5.

Укупан фискални суфицит/дефицит

Б.

РАЧУН ФИНАНСИРАЊА

1.

Примања од задуживања

2.

Примања од продаје финансијске имовине

4.

Издаци за набавку финансијске имовине (осим за
набавку домаћих хартија од вредности)
Издаци за отплату главнице дуга

5.

Нето финансирање

6.

Укупан фискални суфицит/дефицит плус нето
финансирање

В.

В. ДОДАТНИ ПРИХОДИ БУЏЕТСКИХ
КОРИСНИКА

3.

План

Извршење

%

7+8

2.413.021

1.168.622

48,43

4+5

3.744.604

1.256.134

33,55

(7+8) - (4+5)

-1.331.583

-87.512

6,57

386.889

138.391

35,77

-1.718.472

-225.903

13,15

91

0

0

92

187

342

182,89

62
((7+8) - (4+5))
- 62

6211

0

61
(91+92) (61+6211)
(((7+8) - (4+5))
- 62) + ((91+92)(6211+61))

0

0
0

0,00
0,00

187

342

182,89

-1.718.285

-225.561

13,13

70.671

54.704

77,41

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

ОПИС

Шифра економске
класификације

План

1

2

3

4

I
1.
1.1.
1.2.

УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА
ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ
ИМОВИНЕ
Порески приходи
Порез на доходак, добит и капиталне
добитке (осим самодоприноса)
Самодопринос

Извршење

%

7+8

2.413.021

1.168.622

48,43

71

1.693.715

913.549

53,94

711

1.200.686

595.324
0,00

49,58
0,00

711180

0,00
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Порез на имовину

713

Остали порески приходи
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355.801

187.979

52,83

137.228

130.246

94,91

2.

Непорески приходи

74

537.914

241.337

44,87

2.1

Приходи од имовине

741

266.041

133.999

50,37

2.2

Приходи од продаје добара и услуга

742

190.348

89.786

47,17

2.3

Новчане казне и одузета имовинска корист
Добровољни трансфери од физичких и
правних лица
Мешовити и неодређени приходи

743

13.829

10.162

73,48

2.113

534,94

2.4
2.5
3.

Донације

4.

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

5.
6.
II
1.

744

395

745

67.301

5.277

7,84

395

0

0,00

135.657

11.354

8,37

389

0,00

45.340

1.993

4,40

4+5

3.744.604

1.256.134

33,55

4

2.732.900

1.022.226

37,40

731+732
733
770
8

0

1.1.

Расходи за запослене

41

595.884

290.793

48,80

1.2.

Коришћење роба и услуга

42

1.065.968

367.902

34,51

1.3.

Употреба основних средстава

43

1.4.

Отплата камата

44

1.5.

Субвенције

45

145.894

29.134

19,97

47

35.919

16.717

46,54

48+49+464+465

441.606

191.017

43,26

447.629

126.661

28,30

1.011.704

233.908

23,12

9

187

342

182,89

91

0

0

0,00

0

0

0,00

92

187

342

182,89

6

385.889

138.391

35,86

61

0,00

Отплата дуга домаћим кредиторима

611

0

Набавка финансијске имовине

62

385.889

138.391

35,86

385.889

138.391

35,86

1.717.287

1.718.659

100,08

1.6.

Социјална заштита из буџета

1.7.

Остали расходи

2.

463

1.

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

1.1.

Задуживање код домаћих кредитора

911

3.
III

2.
IV
1.
1.1.
2.
2.1.
V

Примања по основу отплате кредита и
продаје финансијске имовине
ОТПЛАТА ДУГА И НАБАВКА
ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
Отплата дуга

Набавка домаће финансијске имовине
НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК
ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА

5

621
3

III
Олуком о буџету Града Пожаревца за 2016. годину планирани су:
1. Прихода и примања у износу од 2.413.021хиљада динара;
2. Расходи и издаци у износу од 3.744.604 хиљаде динара;
3. Буџетски дефицит у износу од 1.331.583 хиљаде динара.
У посматраном периоду јануар-јун 2016.године буџет Града Пожаревца остварио је:
1. Приходе и примања у износу од 1.168.622 хиљаде динара;
2. Расходе и издатака у износу од 1.256.134 хиљаде динара;
3. Буџетски дефицит у износу од 87.512 хиљада динара.
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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 87.512 хиљада динара.
Финансирање утврђеног буџетског дефицита, обезбеђено је из неутрошених пренетих средстава из претходних
година.
IV
Приходи и примања буџета Града и пренета средства из претходног периода по врестама, односно економским
класификацијама, утврђени су у следећим износима:
Износ у хиљадама динара (000
Класа/
Категорија/
Група

Конто

ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА

УКУПНА
ЈАВНА
СРЕДСТВА

1

2

3

4

3

3

700000
710000
711000

700000

712000
713000

Пренета средства из претходне године

1.717.285

ТЕКУЋИ ПРИХОДИ

2.367.681

1.718.659
1.166.629

100,08
49,27

1.693.715

913,549

53,94

1.200.686

595.324

49,58

1.080.000

538.354

49,85

350

140

40,00

21.700

9.175

42,28

14.477

55,97

18

163,64

800

344

43,00

50

0

0,00

210

-7

-3,33

350

126

36,00

68.500

31.485

45,96

2.850

1.212

42,53

0
355.801

7
187.979

0,00
52,83

138.000

78.187

56,66

155.000

77.875

50,24

2.800

1.996

71,29

710000

ПОРЕЗИ
ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ
711000
ДОБИТКЕ
711111
Порез на зараде
Порез на приходе од самосталних делатности који се
711121
плаћа према стварно оствареном приходу, по решењу
Пореске управе
Порез на приходе од самосталних делатности који
711122
се плаћа према паушално утврђеном приходу, по
решењу Пореске управе
Порез на приходе од самосталних делатности
711123
који се плаћа према стварно оствареном приходу
самоопорезивањем
711143

%

Порез на приходе од непокретности

Порез на приходе од давања у закуп покретних
711145
ствари - по основу самоопорезивања и по решењу
Пореске управе
Порез на приход од пољопривреде и шумарства, по
711146
решењу Пореске управе
711147
Порез на земљиште
Порез на приходе од непокретности, по решењу
711148
Пореске управе
711191
Порез на друге приходе
Порез на приходе професионалних спортистких
711193
стручњака
712000 ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА
713000 ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ
Порез на имовину (осим на земљиште, акције и
713121
уделе) од физичких лица
Порез на имовину (осим на земљиште, акције и
713122
уделе) од правних лица
Порез на наслеђе и поклон по решењу Пореске
713311
управе

25.865
11

713421

Порез на пренос апсолутних права на непокретности,
по решењу Пореске управе

35.000

22.626

64,65

713423

Порез на пренос апсолутних права на моторним
возилима, пловилима и ваздухопловима, по решењу
Пореске управе

25.000

7.295

29,18
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713611

714000

1

0,00

0,00

97.228

108.551

111,65

714431

Комунална такса за коришћење рекламних паноа,
укључујући и истицање и исписивање фирме ван
пословног простора на објектима и просторима који
припадају јединици локалне самоуправе(коловози,
тротоари, зелене површине, бандере и сл.)

800

423

52,88

714513

Комунална такса за држање моторних друмских и
прикључних возила, осим пољопривредних возила и
машина

34.600

17.154

49,58

50

122

244,00

59.803

89.990

150,48

1.250

549

43,92

200

0

0,00

714000 ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ

714543
714549

716000

732000

733000

Боравишна такса

714560

Општинске и градске накнаде

714562

Посебна накнада за заштиту и унапређење животне
средине

0

19

0,00

714572

Комунална такса за држање средстава за
игру(забавне игре)

0

27

0,00

500

225

45,00

25

42

168,00

40.000

21.688

54,22

40.000

21.688

54,22

136.052

11.354

8,35

395

0

0,00

395

0

0,00

135.657

11.354

8,37

111.620

0,.00

0,00

21.715

9.161

42,19

850

1.600

188,24

1.472

593

40,29

537.519

241.337

44,87

266.041

133.999

50,37

30.000

0

0,00

10

0

0,00

0

71

0,00

160.544

97.395

60,67

Накнада за постављање водовода, канализације,
електричних, телефонских и телеграфских водова и
714593
слично на општинском путу и улици, ако је управљач
пута надлежни орган локалне самоуправе
Накнада за ванредни превоз на општинском путу у
714598
улици, ако је управљач пута надлежни орган локалне
самоуправе
716000 ДРУГИ ПОРЕЗИ

730000

Текуће донације од међународних организација у
732141
корист нивоа градова
733000 ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ

733142
733144
733147
741000

Комунална такса за истицање фирме на пословном
простору
ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ

732000 ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂ. ОРГАНИЗАЦИЈА

733141

740000

Накнада за промену намене обрадивог
пољопривредног земљишта
Накнада од емисије SO2, NO2, прашкастих материја
и одложеног отпада

714552

716111
730000

Порез на акције на име и уделе
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740000

Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа
градова
Други текући 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

741000 ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ
741141
741151
741400
741511

Камата на средства буџета града
Приходи буџета града од камата на средства
консолидованог рачуна трезора укључена у депозит
банака
Приходи од имовине који припада имаоцима полисе
осигурања
Накнада за коришћење минералних сировина и
геотермалних ресурса
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741531

741532

742000
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Накнада за коришћење шума и шумског 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

741534

Накнада за коришћћење грађевинског земљишта

741535

Комунална такса за заузеће јавне површине
грађевинским материјалом

742000 ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА

742241

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
Приходи остварени по основу пружања услуга
боравка деце у предшколским установама у корист
нивоа градова
Приходи од давања у закуп, односно коришћење
непокретности у државној својини које користе
општине и индиректни корисници њиховог буџета
Локалне административне таксе

742242

Такса за озакоњење објеката у корист градова

742141
742142
742143
742146
742152

742253

743000

Накнада за уређивање грађевинског земљишта
Приходи које својом делатношћу остваре органи и
742341
организације градова
НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА
743000
КОРИСТ
Приходи од новчаних казни за прекршаје, предвиђене
743324
прописима о безбедности саобраћаја на путевима
743341

744000

745000

772000

Приходи од новчаних казни изречених у
прекршајном поступку за прекршаје предвиђене
актом скупштине града, као и одузета имовинска
корист у том поступку

Приходи од увећања целокупног пореског дуга који
је предмет принудне наплате за 5 % на дан почетка
743924
постпка принудне наплате, који је правна последица
принудне наплате изворних прихода јлс
ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И
744000
ПРАВНИХ ЛИЦА
Текући добровољни трансфери од физичких и
744141
правних лица у корист нивоа градова
745000 МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ
745141

Остали приходи у корист нивоа градова

745143

Део добити јавног предузећа према одлуци управног
одбора јавног предузећа у корист нивоа градова

772000

МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА
РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ
ГОДИНЕ
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0

239

0,00

10.600

1.914

18,06

64.837

32.877

50,71

0

1.494

0,00

50

9

18,00

190.348

89.786

47,17

45.954

12.099

26,33

46.022

20.837

45,28

7.750

4.864

62,76

41.522

32.174

77,49

550

724

131,64

3.800

1.864

49,05

4.600

3.686

80,13

40.000

13.060

32,65

150

478

318,67

13.829

10.162

73,48

12.600

9.551

75,80

729

572

78,46

500

39

7,80

395

2.113

534,94

395

2.113

534,94

67.301

5.277

7,84

8.072

5.262

65,19

59.229

15

0,03

0

389

0,00
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772113

800000

800000

810000

810000
811141
812141

820000

900000

Примања од продаје непокретности у корист нивоа
градова
Примања од продаје покретних ствари у корист
нивоа градова

0

389

0,00

45.340

1.993

4,40

41.605

623

1,50

143

623

435,66

41.462

0,00

0,00

820000

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА

3.735

1.370

36,68

823100

Примања од продаје робе за даљу продају
ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ
ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

3.735

1.370

36,68

187

342

182,89

920000

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИН. ИМОВИНЕ

187

342

182,89

920000

Примања од продаје финансијске имовине

187

342

182,89

7+8+9

ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД
ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИН. ИМОВИНЕ

2.413.208

1.168.964

48,44

4.130.493

2.887.623

69,91

900000

920000

Мемурандомске ставке за рефундацију расхода
буџета града из претходне године
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ
ИМОВИНЕ
Примања од продаје основних средстава

Број 12 - Страна 197

3+7+8+9

УКУПНО ПРЕНЕТА СРЕДСТВА, ТЕКУЋИ
ПРИХОДИ И ПРИМАЊА

V
Расходи и издаци буџета, по основним наменама, утврђени су и реализовани у следећим износима:
Износ у хиљадама динара (000
Конто

Врсте расхода и издатака

План

2

1

Извршење

%

3

4

5

2.732.900

1.022.226

37,40

400

ТЕКУЋИ РАСХОДИ

410

РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ

595.884

290.793

48,80

411

Плате и додаци запослених

463.587

231.357

49,91

412

Социјални доприноси на терет послодавца

82.983

41.381

49,87

413

Накнаде у натури (превоз)

6.800

4.198

61,74

414

Социјална давања запосленима

23.362

4.298

18,40

415

Накнаде за запослене

13.667

6.639

48,58

416

Награде,бонуси и остали посебни расходи

5.485

2.920

53,24

420

КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА

1.065.968

367.902

34,51

421

Стални трошкови

397.449

141.472

13,27

422

Трошкови путовања

61.562

24.373

6,13

423

Услуге по уговору

173.798

60.470

98,23

424

Специјализоване услуге

168.605

52.571

30,25

425

Текуће поправке и одржавање (услуге и матeријал)

173.660

58.600

34,76

426

90.894

30.416

17,51

0,00

2,00

0,00

441

Материјал
ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ
ЗАДУЖИВАЊА
Отплате домаћих камата

0,00

2,00

0,00

450

СУБВЕНЦИЈЕ

145.894

29.134

19,97

4511

Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и
организацијама

97.944

26.494

27,05

440
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4512

Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и
организацијама

454

Субвенције приватним предузећима

460

06.10.2016.

40.950

594

1,45

7.000

2.046

29,23

ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ

531.327

161.406

30,38

4631

Текући трансфери осталим нивоима власти

301.444

126.381

41,93

4632

Капитални трансфери осталим нивоима власти

146.185

280

0,19

4641

Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања

7.030

2.719

38,68

22.180

9.127

41,15

54.488

22.899

42,03

465

Капиталне дотације организацијама обавезног социјалног
осигурања
Остале донације, дотације и трансфери

470

СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ

35.919

16.717

46,54

472

Накнаде за социјалну заштиту из буџета

35.919

16.717

46,54

480

ОСТАЛИ РАСХОДИ

325.965

156.272

47,94

481

Дотације невладиним организацијама

129.315

48.407

37,43

482

Порези, обавезне таксе, казне и пенали

26.436

10.360

39,19

483

Новчане казне и пенали по решењу судова

164.654

95.692

58,12

0

0,00

5.500

1.813

32,96

31.943
9.673

0
0

0,00
0,00

4642

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

484
485
490

АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ БУЏЕТА

49911

Стална резерва

49912

Текућа резерва

60

22.270

0

0,00

500

КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ

1.011.704

233.908

23,12

510

ОСНОВНА СРЕДСТВА

999.782

233.372

23,34

511

Зграде и грађевински објекти

902.747

201.198

22,29

512

Машине и опрема

87.653

31.584

36,03

513

Остале некретнине и опрема

309

0

0,00

514

Култивисана имовина

3.681

387

10,51

515

Нематеријална имовина

5.392

203

3,76

520

ЗАЛИХЕ

1.922

536

27,89

523

Залихе робе за даљу продају

1.922

536

27,89

540

ПРИРОДНА ИМОВИНА

10.000

0

0,00

541

Земљиште

10.000

0

0,00

620

НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

385.889

138.391

35,86

621

Набавка домаће фин. имовине

385.889

138.391

35,86

4.130.493

1.394.525

33,76

УКУПНИ ЈАВНИ РАСХОДИ

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

Функционална класификација

1

2

000

010
040
070

СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА
Болест и инвалидност
Породица и деца
Социјална помоћ угроженом становништву некласификована на
другом месту

План
3
101.394
5.400
19.750
44.190

Извршење

%

37.993
2.609
8.972

37,47
48,31
45,43

14.391

32,57

06.10.2016.
100

090
110

300

130
160
330

400
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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
ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ
Судови

32.054
804.561

12.021
261.506

37,50
32,50

199.311
573.058
32.192
10.994
10.994

84.539
164.949
12.018
4.569
4.569

42,42
28,78
37,33
41,56
41,56

ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ

393.354

127.155

32,33

411

Општи економски и комерцијални послови

6.000

3.000

50,00

421

Пољопривреда

108.300

654

0,60

451

Друмски саобраћај

225.430

97.489

43,25

452

Водени саобраћај

23.000

17.262

75,05

473

Туризам

510
520
530

ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Управљање отпадом
Управљање отпадним водама
Смањење загађености

30.624

8.750

28,57

1.063.396
94.541
40.142
9.000

324.032
25.542
9.845
1.484

30,47
27,02
24,53
16,49

540

Заштита биљног и животињског света и крајолика

106.331

46.152

43,40

560

Заштита животне средине некласификована на другом месту
ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ

813.382
735.765

241.009
229.505

29,63
31,19

620

Развој заједнице

608.885

182.283

29,94

630

Водоснабдевање

40.119

6.832

17,03

Улична расвета

86.761

40.390

46,55

ЗДРАВСТВО

29.210

11.846

40,55

29.210
359.832
73.998
284.024

11.846
154.521
37.504
116.558

40,55
42,94
50,68
41,04

710
631.897
342.295
114.141
112.880
61.803
868
4.130.493

459
243.398
148.233
35.173
31.597
28.395
0
1.394.525

64,65
38,51
43,31
30,82
27,99
45,94
0,00
33,76

500

600

640
700
760
800
810
820
860
900
911
912
920
960
980

Здравство некласификовано на другом месту.
РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ
Услуге рекреације и спорта
Услуге културе
Рекреација, спорт, култура и вере, некласификовано на другом
месту
ОБРАЗОВАЊЕ
Предшколско образовање
Основно образовање
Средње образовање
Помоћне услуге образовању
Образовање некласификовано на другом месту
УКУПНО

VII
Средства буџета и средства из осталих извора у укупном износу од 4.130.493 хиљаде динара, утврђена су и
распоређена по програмској класификацији и то:
Износ у хиљадама динара (000)
Шифра
Програмска
Програм
активност/
Пројекат
1

1101

2

Назив

План

3

4

Програм 1. Локални
развој и просторно
планирање

307.964

Извршење

148.983

%

Надлежан орган/особа

5
Члан Градског већа,
ресорно задужење
за област месних
48,38
заједница и комуналну
инфраструктуру месних
заједница
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1101-0001

1101-0002
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Стратешко, просторно и
урбанистичко планирање

Уређивање грађевинског
земљишта

Програм 2. Комунална
делатност

0601

0601-0001

Водоснабдевање

0601-0002

Управљање отпадним
водама

0601-0003

Одржавање депонија

0601-0004

Даљинско грејање

0601-0006

Паркинг сервис

0601-0007

Уређивање, одржавање и
коришћење пијацa

0601-0008

Јавна хигијена

0601-0009

Уређење и одржавање
зеленила

113.823

18.888

06.10.2016.

Градска управа/начелник
Одељења за урбанизам и
грађевинске послове
Градска управа/начелник
Одељења за привреду,
локални економски развој и
16,59
заштиту животне средине
ЈП “Дирекција за изградњу
града Пожаревца”/Ружица
Станојевић, руководилац
Службе урбанизма
Градска управа Града
Пожаревца/начелник
Одељења за имовинскоправне, комуналне послове
и саобраћај
ЈП”Дирекција за изградњу
града Пожаревца”/директор
Члан Градског већа,
ресорно задужење
за област месних
заједница и комуналну
инфраструктуру
Градска управа Града
Пожаревца/начелник
ЈП”Дирекција за изградњу
града Пожаревца”/Зоран
Живановић, стручни
сарадник за инвестициони
надзор
Градска управа Града
Пожаревца/начелник
ЈП”Дирекција за изградњу
града Пожаревца”/Зоран
Живановић, стручни
сарадник за инвестициони
надзор
Градска управа Града
Пожаревца/начелник
ЈП”Дирекција за изградњу
града Пожаревца”/Зоран
Ђорђевић, руководилац
Службе инвестиција

194.141

130.095

67,01

1.120.405

372.069

33,21

78.708

372.069

10,14

354.568

111.821

31,54

31.652

1.059

3,35

343.469

138.391

Градска управа Града
40,29 Пожаревца/начелник

67.615

29.816

Градска управа Града
44,10 Пожаревца/начелник

3.013

51.291

36.236

0

ЈП”Дирекција за изградњу
града Пожаревца”/Зоран
0,00
Ђорђевић, руководилац
Службе инвестиција

23.889

ЈП”Дирекција за изградњу
града Пожаревца”/Весна
46,58
Ракић, стручни сарадник за
јавну хигијену

8.939

ЈП”Дирекција за изградњу
града Пожаревца”/Дијана
24,67
Стевић, стручни сарадник
за зеленило

06.10.2016.
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ЈП”Дирекција за изградњу
града Пожаревца”/
Милинко Здравковић,
стручни сарадник за
инвестициони развој и
одржавање јавне расвете и
самафора
Градска управа Града
Пожаревца/Мирјана Лекић,
шеф Одсека за привреду и
заштиту животне средине
ЈКП”Комуналне службе”/
Срђан Филиповић,
технички директор
ЈКП”Комуналне службе”/
Срђан Филиповић,
технички директор
Члан Градског већа,
ресорно задужење за
европске фондове,
локални-економски
развој и дијаспора
Градска управа Града
Пожаревца/Александра
Ђорђевић, шеф Одсека за
ЛЕР и члан Градског већа,
ресорно задужење за НВО
и удружења
ЈП”Дирекција за изградњу
града Пожаревца”/директор
Градска управа Града
Пожаревца/Александра
Ђорђевић, шеф Одсека за
ЛЕР
Члан градског већа,
ресорно задужење за
област туризам, трговина,
снабдевање и заштита
животне средине
Туристичка организација
Пожаревца/ директор

0601-0010

Јавна расвета

87.011

40.390

46,42

0601-0014

Остале комуналне услуге

26.892

9.191

34,18

594

1,51

0

0,00

18.000

3.000

16,67

4.500

3.000

66,67

0

0,00

0

0,00

8.750

28,57

4.947

45,04

1.453

Туристичка организација
39,13 Пожаревца/ директор

225

Туристичка организација
2,26 Пожаревца/ директор

560

Туристичка организација
79,89 Пожаревца/ директор

0

Туристичка организација
0,00 Пожаревца/ директор

0601-П1
0601-П2

Пројекат: “Санација
депоније комуналног
отпада Јеремино поље”
Пројекат: “Санација и
рекултивација депоније
Градске утрине”
Програм 3. Локални
економски развој

1501

39.323
627

1501-0001

Подршка постојећој
привреди

1501-0004

Одржавање економске
инфраструктуре

10.500

1501-0005

Финансијска подршка
локалном економском
развоју

3.000

Програм 4. Развој
туризма

30.624

1502-0001

Управљање развојем
туризма

10.984

1502-0002

Туристичка промоција

3.713

1502-П1

Пројекат: Љубичевске
коњичке игре

9.940

1502-П2

Пројекат: Ускршњи етно
фестивал

1502

1502-П3

1502-П4

0101

Број 12 - Страна 201

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

Програм 5. Развој
пољопривреде

701
3.010

2.276

108.300

1.565

654

68,76

Туристичка организација
Пожаревца/ директор

Члан Градског ећа,
ресорно задужење за
област пољопривреда
0,60 и буџетски фонд
за подстицаје у
пољопривреди и рурални
развој Града Пожаревца
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0101-0001

Унапређење услова
за пољопривредну
делатност

39.214

0

0101-0002

Подстицаји
пољопривредној
производњи

69.086

654

Програм 6. Заштита
животне средине

9.300

1.484

0401-0001

Управљање заштитом
животне средине и
природних вредности

300

0

0401-0003

Праћење квалитета
елемената животне
средине

9.000

1.484

Програм 7. Путна
инфраструктура

445.023

117.051

Одржавање путева

445.023

117.051

0401

0701

0701-0002

2001

2001-0001

2002-0001

2002-П1

Градска управа Града
Пожаревца/Бошко
Перић, самостални
стручни сарадник за
0,00
планско аналитичке
послове у области
развоја пољопривреде,
водопривреде и шумарства
Градска управа Града
Пожаревца/Лела
Стојадиновић, самостални
стручни сарадник за
0,95
планско аналитичке
послове у области
развоја пољопривреде,
водопривреде и шумарства
Члан Градског већа ,
ресорно задужење за
15,96 област туризам, трговина,
снабдевање и заштита
животне средине
Члан градског већа,
0,00 ресорно задужење за
област НВО и удружења
Градска управа Града
Пожаревца/Мирјана Лекић,
16,49
шеф Службе за заштиту
животне средине
Члан Градског већа,
ресорно задужење за
26,30
област омладине, спорта
и саобраћај
ЈП”Дирекција за изградњу
града Пожаревца”/Зоран
26,30
Ђорђевић, руководилац
Службе инвестиција

Програм 8.
Предшколско
васпитање

342.295

148.233

Члан Градског већа,
ресорно задужење
43,31 за област просвета,
образовање, култура и
наука

Функционисање
предшколских установа

342.295

148.233

43,31

Програм 9. Основно
образовање

2002

06.10.2016.

Функционисање
основних школа

Пројекат: “Унапређење
професионалне подршке
у заједници-важан корак
у инклузији деце”

163.029

162.161

868

ПУ “Љубица Вребалов”/
директор

56.305

Члан Градског већа,
ресорно задужење
34,54 за област просвета,
образовање, култура и
наука

56.305

Градска управа града
Пожаревца/Милена
Несторовић, начелница
34,72
Одељења за друштвене
делатности
Директори основних школа

0

Градска управа Града
Пожаревца/Љиљана
0,00
Драјић, виши сарадник за
социјалну заштиту

06.10.2016.
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2003

2003-0001

120.680

34.720

Функционисање средњих
школа

120.680

34.720

Програм 11. Социјална
и дечја заштита

0901

101.394

37.993

Члан Градског већа,
ресорно задужење
28,77 за област просвета,
образовање, култура и
наука
Градска управа града
Пожаревца/Милена
Несторовић, начелница
28,77
Одељења за друштвене
делатности
Директори средњих школи
Члан градског већа,
ресорно задужење за
37,47 област друштвених
делатности, социјална
питања и здравство

0901-0001

Социјалне помоћи

27.853

10.331

37,09

0901-0003

Подршка социохуманитарним
организацијама

10.815

3.380

31,25

0901-0004

Саветодавно-терапијске
и социјално-едукативне
услуге

23.980

10.101

42,12

0901-0005

Активности Црвеног
крста

14.688

5.177

35,25

0901-0006

Дечија заштита

19.750

8.972

45,43

Пројекат:”Изградња
монтажних кућа у
Костолцу за избегличко
насеље”

4.308

32

0,74

Програм 12. Примарна
здравствена заштита

29.210

11.846

40,55

Функционисање установа
примарне здравствене
заштите

29.210

11.846

40,55

0901-П1

1801

1801-0001

1201

Програм 10. Средње
образовање
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Програм 13. Развој
културе

284.234

116.558

Градска управа града
Пожаревца/Милена
Несторовић, начелница
Одељења за друштвене
делатности
Центар за социјални рад/
директор
Градска управа града
Пожаревца/Милена
Несторовић, начелница
Одељења за друштвене
делатности
Центар за социјални рад/
директор
Градска управа Града
Пожаревца/Милена
Несторовић, начелница
Одељења за друштвене
делатности
Градска управа Града
Пожаревца/Милена
Несторовић, начелница
Одељења за друштвене
делатности
Градска управа Града
Пожаревца/Зоран
Ђорђевић, шеф Одсека
за финансијску подршку
породици са децом
ЈП “Дирекција за изградњу
града Пожаревца”/Наташа
Момировић, урбанистапројектант
Члан градског већа,
ресорно задужење за
област друштвених
делатности, социјална
питања и здравство
Дом здравља Пожаревац/
директор

Члан Градског већа,
ресорно задужење
41,01 за област просвета,
образовање, култура и
наука
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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Функционисање
локалних установа
културе

258.293

108.966

06.10.2016.

42,19

Директори установа
културе

Градска управа Града
Пожаревца/Милена
1,17 Несторовић, начелница
Одељења за друштвене
делатности
Центар за културу
Пожаревац//Бојан Гачевић,
77,75
уредник аматерског
стваралаштва

Подстицаји културном и
уметничком стваралаштву

8.300

97

1201-П1

Пројекат: Глумачке
свечаности”Дани
Миливоја Живановића”

4.116

3.200

1201-П2

Пројекат: Одржавање
концерта, мјузикла и
представа

2.081

966

46,42

1201-П3

Пројекат: Одржавање
књижевних вечери и
трибина

142

103

Центар за културу
Пожаревац/Александар
72,54
Лукић, уредник књижевног
стваралаштва

1201-П4

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

526

228

43,35

1201-П5

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

1.655

40

1201-П6

Пројекат: Летњи програм

570

210

1201-П7

Пројекат: РЕФРАКТРегионални фестивал
алтернативне културе

30

0

1201-П8

Пројекат: Организовање
и одржавање првомајског
уранка

181

14

1201-П9

Пројекат: Одржавање поп
и рок концерта

230

0

1201-П10

Пројекат: Организовање
гитаријаде на лагуни

600

1201-П11

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

235

1201-П12

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

1201-П13

Пројекат: Дистрибутерско
филмска делатност

1201-П14

Пројекат: Штампање
књига, каталога,
монографија и
публикација

1201-0002

124

622

1.055

Центар за културу
Пожаревац/директор

Центар за културу
Пожаревац/директор

Центар за културу
Пожаревац/Марија
2,42
Влајовић, организатор
фолклорних стваралаштва
Центар за културу
Пожаревац/директор
Центар за културу
Пожаревац/Бојан Гачевић,
0,00
уредник аматерског
стваралаштва
Центар за културу
Пожаревац/Марија
7,73
Влајовић, организатор
фолклорних стваралаштва
Центар за културу
0,00
Пожаревац/директор

36,84

522

Центар за културу
87,00 Пожаревац/директор

169

71,91

0

53

0

Центар за културу
Пожаревац/директор

Центар за културу
Пожаревац/Бојан Гачевић,
0,00
уредник аматерског
стваралаштва
Центар за културу
Пожаревац/Драган
8,52
Лазовић, помоћник
директора
Историјски архив
Пожаревац/Драгана
0,00
Милорадовић Николић,
архивиста

06.10.2016.
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1201-П15

1201-П16

1201-П17

1201-П18
1201-П19

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
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Историјски архив
Пожаревац/Наташа
0,00
Милошевић Дулић, виши
архивски помоћник

182

0

400

200

50,00

1.000

309

Народни музеј Пожаревац/
30,90 Драгана Спасић Ђурић,
музејски саветник

250

100

300

100

Народни музеј Пожаревац/
директор

Народни музеј Пожаревац/
40,00 Драган Јацановић, виши
кустос
Народни музеј Пожаревац/
33,33
директор
Народни музеј Пожаревац/
100,00 Народни музеј Пожаревац/
директор
Народни музеј
Пожаревац/Даница Ђокић,
20,00
музеолошки саветникетнолог
Народни музеј Пожаревац/
34,00 Марина Радосављевић,
кустос

1201-П20

Пројекат: Зборник радова
Виминацијум

300

300

1201-П21

Пројекат: Етно култура
Млаве

500

100

1201-П22

Пројекат: Организовање
ликовних изложби

300

102

200

200

100,00

637

14

2,20

Народна библиотека “Илија
М.Петровић”/директор

145

31

21,38

Народна библиотека “Илија
М.Петровић”/директор

560

230

41,07

Народна библиотека “Илија
М.Петровић”/директор

65

0

0,00

Народна библиотека “Илија
М.Петровић”/директор

1201-П23

1201-П24
1201-П25

1201-П26

1201-П27

Пројекат: Израда нове
поставке етнолошке
збирке: Браничево у првој
половини XX века
Пројекат: Дани
„Слободана Стојановића“
Пројекат: Обележавање
Дана библиотеке
Пројекат: Књижевне
вечери, трибине,
предавања, семинари и
обележавање Светског
дана књиге
Пројекат: Дечије
радионице

Народни музеј Пожаревац/
директор

1201-П28

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

200

0

0,00

Градски женски ХОР
“Барили”/директор

1201-П29

Пројекат: Венац
липарских градова

135

4

2,96

Центар за културу
Пожаревац/директор

1201-П30

Пројекат: Финансирање
дела за збирку
историјско-уметничког
одељења, Љиљана Бурсаћ
Програм 14. Развој
спорта и омладине

1301

1301-0001

Подршка локалним
спортским
организацијама,
удружењима и савезима

300

73.998

63.998

300

Народни музеј Пожаревац/
Марина Радосављевић,
100,00
кустос историчар
уметности

37.504

Члан Градског већа,
ресорно задужење за
50,68
област омладине, спорта
и саобраћај

37.504

Градска управа Града
Пожаревца/Милена
58,60 Несторовић, начелница
Одељења за друштвене
делатности
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1301-0002

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Подршка предшколском,
школском и рекреативном
спорту и масовној
физичкој култури

06.10.2016.
Градска управа Града
Пожаревца/Милена
0,00 Несторовић, начелница
Одељења за друштвене
делатности

10.000

0

Програм 15. Локална
самоуправа

976.037

299.375

30,67

Градска управа Града
Пожаревца/начелник

0602-0001

Функционисање локалне
самоуправе и градских
општина

893.273

273.696

30,64

Градска управа Града
Пожаревца/начелник

0602-0002

Месне заједнице

20.811

7.265

Члан Градског већа34,91 ресорно задужење за месне
заједнице

0602-0004

Општинско јавно
правобранилаштво

10.994

4.569

41,56 Градски правобранилац

0602

0602-0006

Информисање

0602-0007

0602-0008

0602-0010

16.020

4.992

Канцеларија за младе

1.600

0

Програми националних
мањина

4.950

498

Резерве

26.789

7.896

0602-П1

Пројекат:Прослава
15. октобра - Дана
ослобођења Града

890

0

0602-П2

Пројекат:Прослава
Градске славе - Света
Тројица

710

459

УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ

4.130.493

1.394.525

Градска управа Града
Пожаревца/Милена
31,16 Несторовић, начелница
Одељења за друштвене
делатности
Градска управа Града
Пожаревца/Милена
0,00 Несторовић, начелница
Одељења за друштвене
делатности
Градска управа Града
Пожаревца/Александра
10,06
Ђорђевић, шеф Одсека за
ЛЕР
Градска управа Града
Пожаревца/ Александар
29,47
Катић шеф Одсека за
ванредне ситуације
Градска управа Града
Пожаревца/ Предраг
0,00
Перенчевић, шеф Одсека за
протокол и информисање
Градска управа Града
Пожаревца/ Предраг
64,65
Перенчевић, шеф Одсека за
протокол
33,76

VIII
Планирани капитални издаци буџетских корисника за 2016 годину исказују се у следећем прегледу:
Износ у хиљадама динара (000)
Приоритет
1
1

3

Назив капиталног пројекта
2
Израда Плана генералне регулације
Израда идејног и главног пројекта са студијом оправданости
изградње резервоара пијаће воде на Тулби капацитета
2x2000m³ воде у Пожаревцу
Индустријска зона - изградња водоводне мреже

4

Реконструкција водоизворишта у Летњиковцу

7.000

12

0,17

5

Програм пошумљавања на терену ГО Костолац
Експропријација земљишта на траси саобраћајница у
индустријској зони

2.381

387

16,25

8.500

0

0,00

2

6

План
3
30.800

Извршење
4
12.288

%
5
39,90

12.500

0

0,00

1.645

0

0,00

06.10.2016.
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7

Индустријска зона-улица Нова 1

17.460

1.007

5,77

8

Индустријска зона-улица Нова 2

9.468

0

0,00

9

Индустријска зона-улица Нова 3

6.766

0

0,00

10

Индустријска зона-улица Илије Гојковића
Инвестиционо одржавање асфалтом-пресвлачење пута
Костолац-Острово
Семафор на раскрсници Немањина-Ратарска-Моравска
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
Санација дела улице Павла Јуришића Штурма

20.322

0

0,00

5.910

5.910

100,00

7.000

0

0,00

164

0

0,00

9.300

9.227

99,22

49.000

0

0

1.343

0

0,00

3.240

752

23,21

Еколошки дом - санација кровног покривача
Извођење лимарских радова на крову зграде “Старо
начелство”
Извођење радова на електро инсталацијама на здању “Старо
начелство” прва фаза
Изградња заштитних антиерозивних објеката на водотоцима II
категорије - кличевачки и речички поток
„Радови на бушењу и опремању два бунара VB -11 VB-8a на
водозахвату Морава“
„Захватање сирове воде са језера у небрањеном делу Велике
Мораве (на Београдском путу) ради њеног наливања у
инфилтрационе базене“
„Набавка понтона и припадајуће опреме са уређењем приступа
и јавних површина, а у циљу оспособљавања путничког
пристаништа у Костолцу и туристичког развоја локалног
подручја“
Набавка и уградња столица у великој сали Центра за културу
Пожаревац
Замена прозора на згради Медицине рада у Пожаревцу
Забела-изградња фекалне канализације од постојеће ЦСколоније до нове ЦС КПЗ
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
Изградња секундарне мреже фекалне канализације у насељу
Лучица
Изградња секундарне мреже фекалне канализације за
комплетно насеље Љубичево

5.250

0

0,00

4.030

1.842

45,71

18.000

890

4,94

8.000

0

0,00

2.693

1.168

44,26

4.434

2.117

47,74

23.000

17.283

75,14

9.084

8.845

97,37

13.000

0

0,00

0

0

0,00

0

0

0,00

0

0

0,00

63.771

21.209

33,26

19.258

8.517

44,23

32

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

32.465

27.564

84,90

33

Изградња кишне канализације за слив Варошко брдо до улива
у кишни колектор у ул. Кнез Милошев венац - прва фаза

34.304

21.468

62,58

34

Наставак изградње примарног вода фекалне канализације
за насеља Лучица, Пругово и Пољана до излаза из насеља
Лучица

7.531

4.005

53,18

35

Наставак изградње примарне и секундарне фекалне
канализације иза ЦС - 8 слив Ратарска после пруге (ул.
Ратарска у два правца - крака и ул. Молерова)

0

0

0,00
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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
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
Изградња секундарне фекалне канализације у насељу Забела
Изградња кишне канализације у улицама : Краљевића Марка и
Невесињска
Реконструкција водоводне мреже - замена азбестно цементних
цеви у улици Косте Абрашевића
Реконструкција водоводне мреже - замена азбестно цементних
цеви у улици Слободарској од ул. Цане Бабовић до ул. Ђуре
Даничића
Реконструкција водоводне мреже - замена азбестно цементних
цеви у улици Моше Пијаде од ул. Јована Шербановића до ул.
Слободарске
Реконструкција водоводне мреже - замена азбестно цементних
цеви у улицама: Виноградарској, Душана Радовића, Арчибалда
Рајса од Хајдук Вељкове до ул. Арчибалда Рајса
Реконструкција водоводне мреже - замена азбестно цементних
цеви у улици Карађорђевој у Костолцу
Индустријска зона - изградња фекалне канализације
Индустријска зона - кишна канализација
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”
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 49
Доградња локација ТПС ‘’Косте Абрашевића’’ 101наставак 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

06.10.2016.

7.700

7.700

100,00

0

0

0,00

9.561

5.275

4.375

3.201

55,17
73,17

0

0

0,00

4.436

635

14,31

162

162

100,00

2.432

345

14,19

0

0

0,00

9.694

0

0,00

10.669

0

0,00

10.738

10.738

100,00

18.990

1.962

10,33

16.170

16.170

100,00

28.920

27.887

96,43

2.111

691

32,73

1.623

363

22,37

427

99

23,19

32.557

0

0,00

55

ТПС 8/53 ул. Милоша Обилића 3 у Пожаревцу - примарни
прикључак ТПС и израда дистрибутивне мреже и прикључних
топловода

9.225

6.392

69,29

56

ТПС 9/52 ул. Сењанина Иве у Пожаревцу- примарни
прикључак, израда ТПС и и израда дистрибутивне мреже и
прикључних топловода

41.605

13.189

31,70

18.902

7.606

40,24

57

ТПС 5/77 ул. Косовска друга фаза – опрема за ТПС и израда
дистрибутивне мреже и прикључних топловода

58

ТПС 10/85, ТПС 11/85 и ТПС 14/85 ул. Алексе Дундића
– израда примарног вода и изградња ТПС

16.316

2.804

17,19

59

ТПС 14/60 и ТПС 15/60 ул. Бошкова – израда примарног вода
и изградња ТПС.

15.342

2.187

14,25

06.10.2016.
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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.
Индивидуалне ТПС у ул. Шесте личке – преносна мрежа и
прикључни вреловод
Друга фаза изградње топлификационог система села
Ћириковац – примар у улицама Лоле Рибара и Партизанској
Изградња ЦС - Б1
Заштита водоизворишта “Кључ”-замена филтерског слоја
песка на инфилтрационом базенима на изворишту “Кључ” у
Пожаревцу
Израда главног пројекта објекта 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
У оквиру реализације плана управљања комуналним отпадом
на територији града Пожаревца и омогућавања несметаног
функционисања градске депоније ‘’Јеремино поље’’ у
Пожаревцу – набавка булдожера
Чеде Васовића-инвестиционо одржавање асфалтом од
Триангла до Трга Р. Вујовића
Пројекат и санација депоније комуналног отпада „Јеремијино
поље“
МЗ Баре инвестиционо одржавање - асфалтирање улицевраћање у првобитно стање
Пројекат за грађевинску дозволу ПГР и пројекат за извођење
ПЗИ изворишта Кључ у Пожаревцу
Израда идејног плана пројекта изворишта „Кључ“ у
Пожаревцу са студијом оправданости
Промена столарије у објектима „Невен“ и „Лептирић“
У оквиру ширења топлификационе мреже - изградња преносне
мреже примарних прикључака и топлопредајне станице ТПС
15/41 и 16/41 у МЗ “Сопот” - 2
У оквиру ширења топлификационе мреже - изградња
дистибутивне мреже и доградња топлопредајне станице ТПС
“Алфа банка” у Његошевој улици
Изградња дистрибутивне мреже и прикључних топловода на
локацији Моравска бр. 11 ТПС 7/65, наставак радова из 2015.
годуне, 2. фаза
Изградња ТПС 3/76 на Чачалици, наставак радова из 2015.
године, на реализацији изградње секундарне топловодне
мреже за ТПС 8/76-1, локација у ул. Цане Бабовић
У оквиру реализације плана управљања комуналним отпадом
на територији Града Пожаревца набавка контејнера 1,1м3 (око
300 комада)
У оквиру реализације плана управљања комуналним отпадом
на територији Града Пожаревца набавка камиона аутосмећара1 ком
Реконструкција водоводне мреже, замена азбест цементних
цеви у улици Призренској са реконструкцијом прикључака
Интервентне активности на локацији водозахвата Морава
и језерске касете број 1. - (по захтеву Штаба за ванредне
ситуације)
Репарација спољних зидова у ОШ “Божидар Димитријевић
Козица” у Брадарцу
Замена 112 прозора у ОШ “Јован Цвијић” у Костолцу
Замена столаријe у Пожаревачкој гимназији
Санација фасаде управне зграде 1., 2. и 3. фаза у Медицинској
школи Пожаревац

Број 12 - Страна 209

69.134

31.225

45,17

14.094

6.443

45,71

5.822

2.917

50,10

0

0

0,00

0

0

0

5.000

0

0,00

0

0

0,00

0

0,00

82

0

0,00

39.323

594

1,51

5.352

5.275

98,56

18.000

0

0,00

5.568

0

0,00

6.632

0

0,00

12.000

0

0,00

9.000

0

0,00

9.200

3.424

37,22

7.000

0

0,00

12.131

0

0,00

15.000

0

0,00

5.184

0

0,00

14.300

0

0,00

5.837

0

0.00

5.447

0

0,00

8.652

0

0,00

7.372

0

0,00

0
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86

Реконструкција, адаптација и доградња пекаре за обављање
практичне наставе ученика прехрамбене струке на основу
урађене пројектне документације у Пољопривредној школи са
домом ученика “Соња Мариковић” у Пожаревцу

6.960

0

0,00

87

Уређење улице Даворјанке Пауновић у Пожаревцу

9.500

0

0,00

88

Инвестиционо одржавање- асфалтирање ул. Шумадијске са
израдом тротоара са обе стране улице

25.000

0

0,00

89

Израда нових тротоара у ул. Братства и јединства са једне
стране од Високе техничке школе до Опште болницепостављање мобилијара и озелењавање ул. Братства и
јединства

6.561

0

0,00

90

Инвестиционо одржавање- асфалтирање ул. Хиландарске

10.000

2.473

24,73

91

Инвестиционо одржавање- асфалтирање ул. Барске

7.500

1.872

24,96

92

Израда нових тротоара у ул. Ратарској- лева страна од ОШ
“Вук Караџић” до пруге на брежанском путу

5.300

0

0

93

Асфалтирање улице у центру села, Београдска у МЗ Трњане

5.600

1.305

23,30

94

Пресвлачење асфалтом у ул. Индустријској у Костолцу

5.761

1.437

24,94

95

Инвестиционо одржавање- пресвлачење асфалтом пута кроз
село Костолац

10.000

0

0,00

96

Изградња кишне канализације са свим бочним улицама (од
центра ка брду) са леве стране улице ПП. Одред до улива у
кишни колектор у ул. Кнез Милошев венац- 2. фаза од ул.
Цане Бабовић до “Лиона”; наставак радова из 2015. године

32.460

0

0,00

97

Наставак изградње секундарне фекалне канализације у
улицама које се уливају у фекални колектор у Дунавској ул.
са леве и десне стране (девет улица); наставак радова из 2015.
године

41.550

0

0,00

98

Наставак изградње секундарне фекалне канализације у насељу
Љубичево од мале бензинске пумпе код “Доминг-а”; наставак
радова из 2015. године

13.721

0

0,00

99

Израда фекалне канализације у ул. Шестој ( “Тенковски пут”),
поред Чачалице

12.738

34

0,27

100

Израда фекалне канализације у улицама Пастеровој, Лазе
Костића и Ораховог хлада

10.419

0

0,00

101

Реконструкција водоводне мреже, замена азбест цементних
цеви у улици Шумадијској са реконструкцијом прикључака

15.093

0

0,00

102

Реконструкција водоводне мреже, замена азбест цементних
цеви у улици Јована Шербановића са реконструкцијом
прикључака

9.482

0

0,00

308.911

25,59

УКУПНО 1.207.296

IX
Укупни расходи и издаци у износу од 4.130.493 хиљада динара, финансирани из свих извора финансирања
распоређују се по корисницима и програмима и то:

Глава

2

1

Раздео

1

1

0602-0006

0602-0001

0602

Програмска
Класиф.

3

Функција

130

110

4

Позиција

Зграде и грађевински објекти
Родитељски динар за ваннаставне активности

422

423

426

4631

465

482

511

16

5

6

7

8

9

10

11

12

Остале донације, дотације и трансфери

421

4

423

Текући трансфери осталим нивоима власти

414

3

30.431,00

3.700,00
3.700,00
3.700,00
34.131,00

Услуге по уговору
Функција 130:
Свега за Програмску активност 0602-0006:
Свега за Програм 15:

14.292,00

122,00

122,00

122,00

14.170,00

14.170,00

4.889,00

0,00

210,00

0,00

113,00

6.059,00

87,00

718,00

215,00

285,00

1.594,00

10

11

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14.292,00

122,00

122,00

122,00

14.170,00

14.170,00

0,00

4.889,00

0,00

210,00

0,00

113,00

6.059,00

87,00

718,00

215,00

285,00

1.594,00

12

Укупно
извршење

41,87

3,30

3,30

3,30

46,56

46,56

#DIV/0!

51,46

0,00

50,12

0,00

56,50

46,21

8,97

35,90

73,88

49,74

49,81

13

%
извршења
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Опште услуге

ПА:Информисање

30.431,00

Свега за програмску активност 0602-0001:

9.500,00

150,00

419,00

15,00

200,00

13.113,00

970,00

2.000,00

291,00

573,00

3.200,00

9

Преузето
Укупна јавна Извршење до извршење
средства
30.06.2016.
из
обрасца 5

Функција 110:

Порези, обавезне таксе, казне и пенали

Материјал

Услуге по уговору

Трошкови путовања

Стални трошкови

Социјална давања запосленима

Социјални доприноси на терет послодавца

412

2

ПА:Функционисање локалне самоуправе и градских
општина
Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални
послови и спољни послови
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)

ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

ГРАДОНАЧЕЛНИК

7

411

6

Опис

1

5

Економ.
Класиф.

Износ у хиљадама динара (000)

06.10.2016.
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1

1

2

3

0602-0001

0602

0602-0001

0602

110

110

414

421

422

423

22

23

24

465

18

21

423

17

411

422

16

412

414

15

20

412

14

19

411

13

13.932,00
13.932,00
13.932,00
13.932,00

Свега за програмску активност 0602-0001:
Свега за Програм 15:
Свега за Главу 1:
Свега за Раздео 2:

Услуге по уговору

Трошкови путовања

Стални трошкови

39.740,00

500,00

100,00

50,00

289,00

16.530,00

0,00

0,00

0,00

141,00

787,00

5.801,00

5.801,00

5.801,00

5.801,00

5.801,00

505,00

1.545,00

1,00

0,00

558,00

3.192,00

14.292,00

14.292,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16.530,00

0,00

0,00

0,00

141,00

787,00

5.801,00

5.801,00

5.801,00

5.801,00

5.801,00

505,00

1.545,00

1,00

0,00

558,00

3.192,00

14.292,00

14.292,00

41,60

0,00

0,00

0,00

48,79

48,79

41,64

41,64

41,64

41,64

41,64

46,25

36,79

0,27

0,00

45,81

46,93

41,87

41,87

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Социјална давања запосленима

Социјални доприноси на терет послодавца

ПА:Функционисање локалне самоуправе и градских
општина
Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални
послови и спољни послови
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)

ПРОГРАМ 15 – ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

1.613,00

13.932,00

Функција 110:

СКУПШТИНА ГРАДА

1.092,00

4.200,00

370,00

250,00

1.218,00

Остале донације, дотације и трансфери

Услуге по уговору

Трошкови путовања

Социјална давања запосленима

Социјални доприноси на терет послодавца

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)
6.802,00

34.131,00

Свега за Раздео 1:
ГРАДСКО ВЕЋЕ

34.131,00

Свега за Главу 1:

Страна 212 - Број 12
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3

2

0602-0001

0602

0602-0006

160

130

481

27
44.381,00

8.240,00
52.621,00
52.621,00

Свега за Програмску активност 0602-0006:
Свега за Програм 15:
Свега за Главу 1:

1.186,00

Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Дотације невладиним организацијама

422

423

426

481

30

31

32
33

11.381,00
11.381,00
11.381,00
11.381,00

64.002,00

Функција 160:
Свега за Програмску активност 0602-0001:
Свега за Програм 15:
Свега за Главу 2:

Свега за Раздео 3:

757,00

9.125,00

63,00

Стални трошкови

421

ПРОГРАМ 15 – ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
ПА:Функционисање локалне самоуправе и градских
општина
Опште јавне услуге некласификоване на другом месту
250,00

8.240,00

Функција 130:

OДРЖАВАЊЕ ИЗБОРА

8.240,00

Услуге по уговору

Опште услуге

ПА:Информисање

18.361,00

44.381,00

Свега за програмску активност 0602-0001:

25.938,00

4.753,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

82,00

25.938,00

4.753,00

4.753,00

4.753,00

4.753,00

1.128,00

36,00

3.589,00

0,00

0,00

21.185,00

21.185,00

2.824,00

2.824,00

2.824,00

18.361,00

18.361,00

720,00

101,00

40,53

41,76

41,76

41,76

41,76

95,11

4,76

39,33

0,00

0,00

40,26

40,26

34,27

34,27

34,27

41,37

41,37

40,49

47,87

82,00
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4.753,00

4.753,00

4.753,00

1.128,00

36,00

3.589,00

0,00

0,00

21.185,00

21.185,00

2.824,00

2.824,00

2.824,00

18.361,00

720,00

82,00
101,00

1.778,00

211,00

100,00

Остале донације, дотације и трансфери
Дотације невладиним организацијама-дотације
политичким странкама
Функција 110:

Материјал

29

28

465

26

423

426

25

06.10.2016.
Број 12 - Страна 213

1

1

4

5

415

421

422

423

425

426

465

512

515

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

10.994,00
10.994,00
10.994,00

Свега за Програм 15:
Свега за Главу 1:
Свега за Раздео 4:

ПА: Стратешко, просторно и урбанистичко
планирање
ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА
ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Заштита животне средине некласификована на другом
месту
Набавка домаће финансијске имовине

1101-0001

14.068,00

10.994,00

Свега за програмску активност 0602-0004:

ГРАДСКА УПРАВА

10.994,00

50,00

30,00

888,00

220,00

80,00

260,00

20,00

650,00

190,00

577,00

45,00

1.212,00

6.772,00

Функција 330:

Нематеријална имовина

Машине и опрема

Остале донације, дотације и трансфери

Материјал

Текуће поправке и одржавање

Услуге по уговору

Трошкови путовања

Стални трошкови

Накнаде трошкова за запослене

Социјална давања запосленима

Накнаде у натури

Социјални доприноси на терет послодавца

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)

ПРОГРАМ 1 - ЛОКАЛНИ РАЗВОЈ И ПРОСТОРНО
ПЛАНИРАЊЕ

621

414

36

47

413

35

1101

560

411

412

34

Судови

ПА:Градско правобранилаштво града Пожаревца

0602-0004

330

ПРОГРАМ 15 – ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО

0602

0,00

4.569,00

4.569,00

4.569,00

4.569,00

4.569,00

0,00

0,00

439,00

9,00

10,00

22,00

2,00

123,00

79,00

0,00

27,00

586,00

3.272,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.569,00

4.569,00

4.569,00

4.569,00

4.569,00

0,00

0,00

439,00

9,00

10,00

22,00

2,00

123,00

79,00

0,00

27,00

586,00

3.272,00

0,00

41,56

41,56

41,56

41,56

41,56

0,00

0,00

49,44

4,09

12,50

8,46

10,00

18,92

41,58

0,00

60,00

48,35

48,32
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0601-0014

0601-0006

0601-0004

0601-0003

0601

540

451

560

560

421

424

485

52

53

424

621

621
28.352,00
28.352,00

343.469,00
343.469,00
343.469,00

Функција 560:
Свега за програмску активност 0601-0003:
ПА: Даљинско грејање
ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА
ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Заштита животне средине некласификована на другом
месту
Набавка домаће финансијске имовине
Функција 560:
Свега за програмску активност 0601-0004:

67.615,00

Свега за програмску активност 0601-0006:

9.191,00

26.892,00
26.892,00

Свега за програмску активност 0601-0014:

9.191,00

1.610,00

2.089,00
5.000,00

14.892,00

5.492,00

29.816,00

29.816,00

29.816,00

138.391,00

138.391,00

138.391,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

Стални трошкови

7.000,00

67.615,00

Функција 451:

ПА: Остале комуналне услуге
Заштита биљног и животињског света и крајолика

67.615,00

Специјализоване услуге

ПА: Паркинг сервис
Друмски саобраћај

28.352,00

14.068,00

Свега за Програм 1:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9.191,00

9.191,00

1.610,00

2.089,00

5.492,00

29.816,00

29.816,00

29.816,00

138.391,00

138.391,00

138.391,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

34,18

34,18

32,20

14,03

78,46

44,10

44,10

44,10

40,29

40,29

40,29

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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51

50

49

48

14.068,00

Свега за програмску активност 1101-0001:

ПРОГРАМ 2 – КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ
ПА: Одржавање депонија
ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА
ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Заштита животне средине некласификована на другом
месту
Набавка домаће финансијске имовине

14.068,00

Функција 560:

06.10.2016.
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1501-0004

1501-0001

1501-0001

1501

0601-П2

0601-П1

620

411

620

510

510

56/1

56

55

54/1

54

511

4511

481

4512

4512
594,00

39.323,00
39.323,00

Свега за Пројекат 0601-П1:

1.500,00
1.500,00

Функција 620:
Свега за Програмску активност 1501-0001:

3.000,00

Свега за Програмску активност 1501-0001:

2.000,00
2.000,00
2.000,00

Зграде и грађевински објекти
Функција 620:
Свега за Програмску активност 1501-0004:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

0,00

0,00

0,00

177.992,00

0,00

0,00

0,00

594,00

594,00

594,00

0,00

0,00

0,00

100,00

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

35,16

0,00

0,00

0,00

1,51

1,51

1,51
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Развој заједнице

ПА:Одржавање економске инфраструктуре

3.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

0,00

0,00

0,00

177.992,00

Општи економски и комерцијални послови
Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и
организацијама
Функција 411:

ПА:Подршка постојећој привреди

1.500,00

Дотације невладиним организацијама

Развој заједнице

ПА:Подршка постојећој привреди

ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

506.278,00

627,00

Свега за Пројекат 0601-П2:
Свега за Програм 2:

0,00

627,00
0,00

0,00

627,00

Пројекат: “Санација и рекултивација депоније
Градске утрине”
Управљање отпадом
Капиталне субвенције јавним нефинансијским
предузећима и организацијама
Функција 510:

594,00

594,00

39.323,00

Пројекат: “Санација депоније комуналног отпада
Јеремино поље”
Управљање отпадом
Капиталне субвенције јавним нефинансијским
предузећима и организацијама
Функција 510:
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0101-0002

0101-0001

0101

1501-0005

421

421

411

423

4511

454

481

64

65

66

541

61

63

426

60

422

425

62

424

59

454

58

57
3.000,00
9.500,00

Свега за Програмску активност 1501-0005:
Свега за Програм 3:

10.000,00
69.086,00
69.086,00
108.300,00

Функција 421:
Свега за Програмску активност 0101-0002:
Свега за Програм 5:

0,00

51.285,00

6.801,00

654,00

654,00

654,00

0,00

0,00

0,00

654,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

654,00

654,00

654,00

0,00

0,00

0,00

654,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.000,00

0,00

0,00

0,00

0,60

0,95

0,95

0,00

0,00

0,00

9,62

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

31,58

0,00

0,00

0,00
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Дотације невладиним организацијама

Услуге по уговору
Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и
организацијама
Субвенције приватним предузећима

Трошкови путовања

1.000,00

39.214,00

Свега за Програмску активност 0101-0001:
ПА:Подстицаји пољопривредној производњи
БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ПОДСТИЦАЈЕ У
ПОЉОПРИВРЕДИ И РУРАЛНИ РАЗВОЈ ГРАДА
ПОЖАРЕВЦА
Пољопривреда

1.000,00
39.214,00

Функција 421:

4.113,00

30.078,00

Земљиште

Материјал

Текуће поправке и одржавање

Специјализоване услуге

4.023,00

3.000,00

Функција 411:

ПРОГРАМ 5: РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ
ПА:Унапређење услова за пољопривредну делатност
Програм заштите, уређења и коришћења
пољопривредног земљишта на територији града
Пожаревца
Пољопривреда

3.000,00

Субвенције приватним предузећима

ПА:Финансијска подршка локалном економском
развоју
Општи економски и комерцијални послови

06.10.2016.
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300,00
300,00

Функција 560:
Свега за Програмску активност 0401-0001:

9.000,00
9.000,00
9.300,00

Функција 530:
Свега за Програмску активност 0401-0003:
Свега за Програм 6:

14.070,00

Свега за Програм 8:

422

423

472

69

70

71

1.500,00
48.020,00
48.020,00

Функција 960:
Свега за Програмску активност 2002-0001:

4.020,00

21.132,00

21.132,00

44,00

1.435,00

19.653,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.484,00

1.484,00

1.484,00

1.484,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21.132,00

21.132,00

44,00

1.435,00

19.653,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.484,00

1.484,00

1.484,00

1.484,00

0,00

0,00

0,00

44,01

44,01

2,93

35,70

46,24

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15,96

16,49

16,49

16,49

0,00

0,00

0,00
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Накнаде за социјалну заштиту из буџета

Услуге по уговору

Трошкови путовања

Помоћне услуге образовању
42.500,00

14.070,00

Свега за Програмску активност 2001-0001:

ПА:Функционисање основних школа

960

14.070,00

Функција 911:

2002-0001

13.000,00

Машине и опрема

ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ

512

68/2

Текуће поправке и одржавање

Предшколско образовање

2002

425

68/1

1.070,00

9.000,00

Специјализоване услуге

Смањење загађености

ПА:Праћење квалитета елемената животне средине

300,00

Дотације невладиним организацијама

ПА:Функционисање предшколских установа

911

424

481

ПРОГРАМ 8: ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ

68

67

2001-0001

530

560

ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
ПА:Управљање заштитом животне средине и
природних вредности
Управљање отпадом

2001

0401-0003

0401-0001

0401
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0901-0004

090

090

481

472

76

77

423

75

422
7.800,00
7.800,00

Свега за Програмску активност 2003-0001:
Свега за Програм 10:

6.551,00
6.551,00

Функција 090:
Свега за Програмску активност 0901-0001:

10.815,00
10.815,00

Функција 090:
Свега за Програмску активност 0901-0003:
ПА:Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне
услуге

10.815,00

Дотације невладиним организацијама

Социјална заштита некласификована на другом месту

ПА:Подршка социо-хуманитарним организацијама

6.521,00

Накнаде за социјалну заштиту из буџета

Услуге по уговору

Социјална заштита некласификована на другом месту

ПА:Социјалне помоћи
30,00

7.800,00

Функција 960:

ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА

7.800,00

Трошкови путовања

Помоћне услуге образовању

3.380,00

3.380,00

3.380,00

3.464,00

3.464,00

3.464,00

0,00

3.123,00

3.123,00

3.123,00

3.123,00

21.132,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.380,00

3.380,00

3.380,00

3.464,00

3.464,00

3.464,00

0,00

3.123,00

3.123,00

3.123,00

3.123,00

21.132,00

0,00

0,00

0,00

0,00

31,25

31,25

31,25

52,88

52,88

53,12

0,00

40,04

40,04

40,04

40,04

43,23

0,00

0,00

0,00

0,00
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0901-0003

0901-0001

0901

74

868,00

Свега за пројекат 2002-П1:

48.888,00

868,00

Свега за Програм 9:

789,00

Функција 980:

79,00

Машине и опрема

ПА:Функционисање средњих школа

960

512

73

Материјал

2003-0001

426

72

ПРОГРАМ 10: СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ

980

Пројекат: “Унапређење професионалне подршке у
заједници-важан корак у инклузији деце”
Образовање некласификовано на другом месту

2003

2002-П1

06.10.2016.
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820

84

4511

1.790,00
1.790,00

Функција 070:
Свега за Програмску активност 0901-0004:

14.688,00

Свега за Програмску активност 0901-0005:

19.250,00
19.750,00
19.750,00
58.994,00

Накнаде за социјалну заштиту из буџета
Функција 040:
Свега за Програмску активност 0901-0006:
Свега за Програм 11:

Услуге по уговору

Породица и деца
500,00

14.688,00

Функција 090:

ПА:Дечија заштита

14.688,00

Дотације невладиним организацијама

Социјална заштита некласификована на другом месту

23.494,00

39.645,00
39.645,00

Свега за програмску активност 1201-0001:

23.494,00

23.494,00

39.645,00

24.277,00

8.972,00

8.972,00

8.972,00

0,00

5.177,00

5.177,00

5.177,00

675,00

675,00

675,00

2.609,00

2.609,00

0,00

2.609,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

23.494,00

23.494,00

23.494,00

24.277,00

8.972,00

8.972,00

8.972,00

0,00

5.177,00

5.177,00

5.177,00

675,00

675,00

675,00

2.609,00

2.609,00

0,00

2.609,00

0,00

59,26

59,26

59,26

41,15

45,43

45,43

46,61

0,00

35,25

35,25

35,25

37,71

37,71

37,71

48,31

48,31

0,00

53,30

0,00
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Услуге културе
Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и
организацијама
Функција 820:

ПА:Функционисање локалних установа културе

472

83

1.790,00

Социјална помоћ угроженом становништву
некласификована на другом месту
Специјализоване услуге

1201-0001

423

481

82

81

5.400,00

ПА:Активности Црвеног крста

5.400,00

Свега за Програмску активност 0901-0004:

200,00

4.895,00

305,00

Функција 010:

Дотације невладиним организацијама

Специјализоване услуге

Услуге по уговору

Болест и инвалидност

ПРОГРАМ 13 – РАЗВОЈ КУЛТУРЕ

040

090

481

79

424

424

78

80

423

77/1

1201

0901-0006

0901-0005

070

010
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0602-0001

130

810

810

840

820

89

88

481

481

481

481

86

87

472

85

7.200,00

Свега за програмску активност 1201-0002:

1.100,00
1.100,00
47.945,00

Функција 840:
Свега за програмску активност 1201-0002:
Свега за Програм 13:

63.998,00
63.998,00

Функција 810:
Свега за Програмску активност 1301-0001:

10.000,00
10.000,00
73.998,00

Функција 810:
Свега за Програмску активност 1301-0002:
Свега за Програм 14:

ПА:Функционисање локалне самоуправе и градских
општина
Опште јавне услуге

ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

10.000,00

Дотације невладиним организацијама

ПА:Подршка предшколском, школском и
рекреативном спорту и масовној физичкој култури
Услуге рекреације и спорта

63.998,00

Дотације невладиним организацијама

ПРОГРАМ 14 – РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ
ПА:Подршка локалним спортским организацијама,
удружењима и савезима
Услуге рекреације и спорта

1.100,00

Дотације невладиним организацијама

Верске и остале услуге заједнице

7.200,00

Функција 820:

200,00
7.000,00

Дотације невладиним организацијама

Накнаде за социјалну заштиту из буџета

ПА:Подстицаји културном и уметничком
стваралаштву
Услуге културе

37.504,00

0,00

0,00

0,00

37.504,00

37.504,00

37.504,00

23.591,00

0,00

0,00

0,00

97,00

97,00

0,00

97,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

37.504,00

0,00

0,00

0,00

37.504,00

37.504,00

37.504,00

23.591,00

0,00

0,00

0,00

97,00

97,00

0,00

97,00

50,68

0,00

0,00

0,00

58,60

58,60

58,60

49,20

0,00

0,00

0,00

1,35

1,35

0,00

48,50
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0602

1301-0002

1301-0001

1301

1201-0002
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0602-0001

451

425

426

465

472

482

483

484

49911

49912

511

512

515

101

102

103

104

105

106

107

108

108/1

109

110

481

424

99

100

426

423

98

114

422

97

113

421

96

423

416

95

421

415

94

111

Специјализоване услуге

414

93

925,00

Дотације невладиним организацијама

Материјал

Услуге по уговору

Друмски саобраћај
Стални трошкови

200,00

300,00

1.050,00

150,00

530.249,00

Свега за Програмску активност 0602-0001:
ПА:Функционисање локалне самоуправе и градских
општина
ПРОГРАМ УНАПРЕЂЕЊА БЕЗБЕДНОСТИ
САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА НА ТЕРИТОРИЈИ
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

530.249,00

3.300,00

6.444,00

550,00

22.270,00

9.673,00

10,00

74.454,00

19.170,00

2.948,00

22.384,00

16.295,00

7.405,00

11.970,00

23.101,00

1.535,00

111.606,00

1.507,00

5.000,00

6.250,00

Функција 130:

Нематеријална имовина

Машине и опрема

Текућа резерва
Зграде и грађевински објекти

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

Порези, обавезне таксе, казне и пенали

Накнаде за социјалну заштиту из буџета

Остале донације, дотације и трансфери

Материјал

Текуће поправке и одржавање

Трошкови путовања

Стални трошкови

Награде запосленима и остали посебни расходи

Накнаде трошкова за запослене

Социјална давања запосленима

Накнаде у натури

27.852,00

155.600,00

0,00

0,00

121,00

0,00

152.061,00

152.061,00

0,00

1.927,00

0,00

0,00

0,00

10.995,00

8.343,00

0,00

9.393,00

3.267,00

1.001,00

408,00

6.184,00

222,00

11.922,00

1.487,00

2.478,00

2.068,00

766,00

13.907,00

77.693,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

121,00

0,00

152.061,00

152.061,00

0,00

1.927,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10.995,00

8.343,00

0,00

9.393,00

3.267,00

1.001,00

408,00

6.184,00

222,00

11.922,00

1.487,00

2.478,00

2.068,00

766,00

13.907,00

77.693,00

0,00

0,00

11,52

0,00

28,68

28,68

0,00

29,90

0,00

0,00

0,00

0,00

14,77

43,52

0,00

41,96

20,05

13,52

3,41

26,77

14,46

10,68

98,67

49,56

33,09

82,81

49,93

49,93
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112

Услуге по уговору

413

92

Социјални доприноси на терет послодавца

91

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)

411

412

90
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620

620

130

960

620

5.830,00

Свега за Програмску активност 0602-0001:

16.728,00

Свега за Програмску активност 0602-0001:

5.983,00

Свега за Програмску активност 0602-0001:

Свега за Програмску активност 0602-0006:

122

481

481

4.080,00

Функција 130:

121

4.080,00

Субвенције приватним предузећима

454

1.600,00
1.600,00

Функција 620:
Свега за Програмску активност 0602-0007:

4.950,00
4.950,00
4.950,00

Дотације невладиним организацијама
Функција 620:
Свега за Програмску активност 0602-0008:

Развој заједнице

ПА: Програми националних мањина

1.600,00

Дотације невладиним организацијама

Развој заједнице

ПА:Канцеларија за младе

4.000,00

Услуге по уговору

423

Опште услуге
80,00

5.983,00

Функција 960:

ПА:Информисање

5.500,00

Накнаде за социјалну заштиту из буџета

Услуге по уговору

483,00

16.728,00

Функција 620:

Помоћне услуге образовању

16.728,00

Зграде и грађевински објекти

119

472

5.830,00

Функција 451:

ПА:Функционисање локалне самоуправе и градских
општина
Развој заједнице

4.130,00

Машине и опрема

120

423

118

511

117

116

512

60,00

498,00

498,00

498,00

0,00

0,00

0,00

2.046,00

2.046,00

2.046,00

0,00

4.140,00

4.140,00

4.140,00

0,00

0,00

0,00

0,00

181,00

181,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

60,00

498,00

498,00

498,00

0,00

0,00

0,00

2.046,00

2.046,00

2.046,00

0,00

4.140,00

4.140,00

4.140,00

0,00

0,00

0,00

0,00

181,00

181,00

10,06

10,06

10,06

0,00

0,00

0,00

50,15

50,15

51,15

0,00

69,20

69,20

75,27

0,00

0,00

0,00

0,00

3,10

3,10

1,45
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0602-0008

0602-0007

0602-0006

0602-0001

115
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2

424

426

4511

4512

512

541

125

126

126/1

126/2

127

127/1

710,00

Свега за пројекат 0602-П2:

ПА:Функционисање локалне самоуправе и градских
општина

ГРАДСКА ОПШТИНА КОСТОЛАЦ

Свега за Главу 1:

1.496.950,00

597.809,00

710,00

Свега за Програм 15:

710,00

890,00

Свега за пројекат 0602-П1:

Функција 860:

890,00

Функција 820:

Пројекат:Прослава Градске славе – Света Тројица
Рекреација, спорт, култура и вере, некласификовано на
другом месту
Услуге по уговору

890,00

Услуге по уговору

0602-0001

423

26.789,00

Свега за Програмску активност 0602-0010:
Пројекат:Прослава 15. Октобра – Дана ослобођења
Града
Услуге културе

26.789,00

500,00

500,00

1.000,00

4.014,00

1.582,00

3.000,00

3.693,00

12.500,00

Функција 130:

Земљиште

Материјал
Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и
организацијама
Капиталне субвенције јавним нефинансијским
предузећима и организацијама
Машине и опрема

Специјализоване услуге

Услуге по уговору

Стални трошкови

ПРОГРАМ 15 – ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

129

423

423

124

128

421

123

Опште услуге

ПА: Резерве

0602

860

820

130

460.038,00

167.281,00

459,00

459,00

459,00

0,00

0,00

0,00

7.896,00

7.896,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

964,00

952,00

5.980,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

460.038,00

167.281,00

459,00

459,00

459,00

0,00

0,00

0,00

7.896,00

7.896,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

964,00

952,00

5.980,00

30,73

27,98

64,65

64,65

64,65

0,00

0,00

0,00

29,47

29,47

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

32,13

25,78

47,84
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5

3

67.397,00
67.397,00

Функција 560:
Свега за програмску активност 0602-0001:

411

412

413

414

134

135

136

137

Социјална давања запосленима

Накнаде у натури

Социјални доприноси на терет послодавца

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)

Опште јавне услуге некласификоване на другом месту

ПА:Месне заједнице

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

220,00

123,00

1.086,00

6.065,00

182.501,00

Свега за Главу 2:

4.537,00

Свега за програмску активност 0602-0001:

182.501,00

4.537,00

Функција 620:

Свега за Програм 15:

4.537,00

Капитални трансфери осталим нивоима власти

0602-0002

4632

67.397,00

ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских
општина
ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА
ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Заштита животне средине некласификована на другом
месту
Капитални трансфери осталим нивоима власти

ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских
општина
ПРОГРАМ МЕРА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ УСЛОВА
ЖИВОТА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Развој заједнице

110.567,00
110.567,00

Свега за Програмску активност 0602-0001:

7.369,00

103.198,00

Функција 110:

Капитални трансфери осталим нивоима власти

ПРОГРАМ 15 – ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

133

4632

4632

131

132

4631

130

Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални
послови и спољни послови
Текући трансфери осталим нивоима власти

0,00

52,00

541,00

3.025,00

46.207,00

46.207,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

46.207,00

46.207,00

280,00

45.927,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

52,00

541,00

3.025,00

46.207,00

46.207,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

46.207,00

46.207,00

280,00

45.927,00

0,00

42,28

49,82

49,88

25,32

25,32

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

41,79

41,79

3,80

44,50
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0602

160

620

560

110
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5

4

451

424

425

426

465

483

511

512

143

144

145

146

147

147/1

148

511

423

142

149

Новчане казне и пенали по решењу судова

422

141

19.962,00
19.962,00
19.962,00

Свега за Програмску активност 0602-0002:
Свега за Програм 15:
Свега за Главу 3:

2.750,00
2.750,00

Функција 451:
Свега за програмску активност 1101-0001:
ПА:Стратешко, просторно и урбанистичко
планирање
ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА
ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

2.750,00

Зграде и грађевински објекти

ПА:Стратешко, просторно и урбанистичко
планирање
ПРОГРАМ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА
НА ПУТЕВИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА
ПОЖАРЕВЦА
Друмски саобраћај

JП “ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ГРАДА
ПОЖАРЕВЦА”
ПРОГРАМ 1: ЛОКАЛНИ РАЗВОЈ И ПРОСТОРНО
ПЛАНИРАЊЕ

19.962,00

444,00

250,00

309,00

733,00

592,00

2.703,00

687,00

2.135,00

25,00

4.334,00

Функција 160:

Машине и опрема

Зграде и грађевински објекти

Материјал

Текуће поправке и одржавање

Специјализоване услуге

Услуге по уговору

Трошкови путовања

Стални трошкови

85,00

171,00

0,00

0,00

0,00

6.736,00

6.736,00

6.736,00

6.736,00

102,00

0,00

161,00

346,00

164,00

154,00

21,00

649,00

0,00

1.362,00

84,00

75,00

0,00

0,00

0,00

218,00

218,00

218,00

218,00

60,00

0,00

12,00

0,00

0,00

146,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.954,00

6.954,00

6.954,00

6.954,00

162,00

0,00

173,00

346,00

164,00

300,00

21,00

649,00

0,00

1.362,00

84,00

75,00

0,00

0,00

0,00

34,84

34,84

34,84

34,84

36,49

0,00

55,99

47,20

27,70

11,10

3,06

30,40

0,00

31,43

98,82

43,86
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1101-0001

1101-0001

1101

Остале донације, дотације и трансфери

421

140

Награде запосленима и остали посебни расходи

416

139

Накнаде трошкова за запослене

415

138
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1101-0002

1101-0001

1101-0001

620

620

620

560

411

412

413

414

415

416

421

422

423

424

425

426

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

511

154

153

511

515

152

511

151

150
3.632,00

Свега за програмску активност 1101-0001:

54.322,00

39.051,00

Свега за програмску активност 1101-0001:

Материјал

Текуће поправке и одржавање

Специјализоване услуге

Услуге по уговору

Трошкови путовања

Стални трошкови

Награде запосленима и остали посебни расходи

3.182,00

5.840,00

200,00

7.649,00

395,00

8.284,00

248,00

1.260,00

2.941,00

426,00

10.019,00

1.040,00

408,00

21,00

2.621,00

56,00

2.804,00

197,00

514,00

907,00

293,00

4.996,00

27.911,00

15.043,00

15.043,00

15.043,00

1.926,00

1.926,00

0,00

1.926,00

1.919,00

1.919,00

1.919,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.040,00

408,00

21,00

2.621,00

56,00

2.825,00

197,00

514,00

907,00

293,00

4.996,00

27.911,00

15.043,00

15.043,00

15.043,00

1.926,00

1.926,00

0,00

1.926,00

1.919,00

1.919,00

1.919,00

32,68

6,99

10,50

34,27

14,18

34,10

79,44

40,79

30,84

68,78

49,87

49,86

38,52

38,52

38,52

3,55

3,55

0,00

3,58

52,84

52,84

52,84

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Накнаде трошкова за запослене

Социјална давања запосленима

Накнаде у натури

Социјални доприноси на терет послодавца

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)

55.974,00

39.051,00

Функција 620:

ПА:Уређивање грађевинског земљишта
Развој заједнице

39.051,00

Зграде и грађевински објекти

ПА:Стратешко, просторно и урбанистичко
планирање
ПРОГРАМ УНАПРЕЂЕЊА УСЛОВА ЖИВОТА НА
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Развој заједнице

54.322,00

Свега за програмску активност 1101-0001:

475,00

Функција 620:

Нематеријална имовина

Зграде и грађевински објекти

53.847,00

3.632,00

Функција 560:

ПА:Стратешко, просторно и урбанистичко
планирање
Развој заједнице

3.632,00

Заштита животне средине некласификована на другом
месту
Зграде и грађевински објекти

06.10.2016.
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630

620

560

423

511

176

511

511

175/1

175

174

194.141,00
293.896,00

Свега за програмску активност 1101-0002:
Свега за Програм 1:

36.789,00
36.789,00

Функција 560:
Свега за програмску активност 0601-0001:

1.800,00

Свега за програмску активност 0601-0001:

Зграде и грађевински објекти

Услуге по уговору

35.549,00

3.675,00

1.800,00

Функција 620:

ПА:Водоснабдевање
Водоснабдевање

1.800,00

Зграде и грађевински објекти

ПА:Водоснабдевање
ПРОГРАМ УНАПРЕЂЕЊА УСЛОВА ЖИВОТА НА
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Развој заједнице

36.789,00

ПА:Водоснабдевање
ПРОГРАМ БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Заштита животне средине некласификована на другом
месту
Зграде и грађевински објекти

ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ

194.141,00

797,00

755,00

180,00

500,00

50,00

86.537,00

3.015,00

5.889,00

Функција 620:

Нематеријална имовина

Машине и опрема

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

Порези, обавезне таксе, казне и пенали

Остале донације, дотације и трансфери

4.269,00

2.057,00

5,00

5,00

5,00

1.142,00

1.142,00

1.142,00

148.962,00

130.074,00

130.074,00

0,00

236,00

180,00

203,00

0,00

83.681,00

981,00

3.025,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21,00

21,00

21,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.269,00

2.057,00

5,00

5,00

5,00

1.142,00

1.142,00

1.142,00

148.983,00

130.095,00

130.095,00

0,00

236,00

180,00

203,00

0,00

83.681,00

981,00

3.025,00

12,01

55,97

0,28

0,28

0,28

3,10

3,10

3,10

50,69

67,01

67,01

0,00

31,26

100,00

40,60

0,00

96,70

32,54

51,37
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0601-0001

0601-0001

0601-0001

0601

515

173

485

170

511

484

169

512

483

168

172

482

167

171

465

166
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0601-0007

510

620

560

520

511

179

182

181

421

511

511

425

178

180

421

177

513

176/2

32.142,00

318.471,00
318.471,00
318.471,00

Свега за програмску активност 0601-0002:
ПА:Управљање отпадним водама
ПРОГРАМ БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Заштита животне средине некласификована на другом
месту
Зграде и грађевински објекти
Функција 560:
Свега за програмску активност 0601-0002:

3.955,00
3.955,00

Функција 620:
Свега за програмску активност 0601-0002:

3.300,00
3.300,00

Функција 510:
Свега за програмску активност 0601-0003:
ПА:Уређивање, одржавање и коришћење пијацa

3.300,00

Стални трошкови

ПА:Одржавање депонија
Управљање отпадом

3.955,00

Зграде и грађевински објекти

ПА:Управљање отпадним водама
ПРОГРАМ УНАПРЕЂЕЊА УСЛОВА ЖИВОТА НА
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Развој заједнице

3.645,00
32.142,00

Функција 520:

2.605,00

25.892,00

Зграде и грађевински објекти

Текуће поправке и одржавање

Стални трошкови

ПА:Управљање отпадним водама
Управљање отпадним водама

40.119,00
40.119,00

Свега за програмску активност 0601-0001:

309,00

586,00

Функција 630:

Остале некретнине и опрема

Машине и опрема

1.059,00

1.059,00

1.059,00

2.419,00

2.419,00

2.419,00

99.557,00

99.557,00

99.557,00

9.845,00

9.845,00

0,00

2.605,00

7.240,00

6.832,00

6.832,00

0,00

506,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.059,00

1.059,00

1.059,00

2.419,00

2.419,00

2.419,00

99.557,00

99.557,00

99.557,00

9.845,00

9.845,00

0,00

2.605,00

7.240,00

6.832,00

6.832,00

0,00

506,00

32,09

32,09

32,09

61,16

61,16

61,16

31,26

31,26

31,26

30,63

30,63

0,00

100,00

27,96

17,03

17,03

0,00

86,35
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0601-0003

0601-0002

0601-0002

0601-0002

512

176/1
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640

560

540

540

510

186

511

514

514

185

424

184

421

511

184/1

183

182/1
3.013,00
3.013,00

Функција 620:
Свега за програмску активност 0601-0007:

51.291,00

Свега за програмску активност 0601-0008:

33.855,00
33.855,00

Функција 540:
Свега за програмску активност 0601-0009:

250,00
250,00

Свега за програмску активност 0601-0010:

ПА:Јавна расвета
Улична расвета

250,00

2.381,00

Свега за програмску активност 0601-0009:

Функција 560:

2.381,00

Функција 540:

ПА:Јавна расвета
ПРОГРАМ БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Заштита животне средине некласификована на другом
месту
Зграде и грађевински објекти

2.381,00

Култивисана имовина

ПА:Уређење и одржавање зеленила
“Програм пошумљавања зелених површина на
територији града Пожаревца”
Заштита биљног и животињског света и крајолика

1.300,00

Култивисана имовина

Специјализоване услуге

Заштита биљног и животињског света и крајолика
32.555,00

51.291,00

Функција 510:

ПА:Уређење и одржавање зеленила

51.291,00

Стални трошкови

ПА:Јавна хигијена
Управљање отпадом

3.013,00

Развој заједнице
Зграде и грађевински објекти

0,00

0,00

0,00

387,00

387,00

387,00

8.552,00

8.552,00

0,00

8.552,00

23.889,00

23.889,00

23.889,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

387,00

387,00

387,00

8.552,00

8.552,00

0,00

8.552,00

23.889,00

23.889,00

23.889,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16,25

16,25

16,25

25,26

25,26

0,00

26,27

46,58

46,58

46,58

0,00

0,00

0,00
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0601-0010

0601-0010

0601-0009

0601-0009

0601-0008

620
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614.127,00

Свега за Програм 2:

8.500,00

Свега за Програм 3:

451

511

194

511

512

515

196

197

198

425

482

193

195

425

192

Нематеријална имовина

Машине и опрема

Зграде и грађевински објекти

Текуће поправке и одржавање

Друмски саобраћај

0,00

11.300,00

10.163,00

150,00

127.622,00

Свега за програмску активност 0701-0002:
ПА:Одржавање путева
ПРОГРАМ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА
НА ПУТЕВИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА
ПОЖАРЕВЦА

34.216,00
127.622,00

Функција 451:

1.300,00

Зграде и грађевински објекти

Порези, обавезне таксе, казне и пенали

Текуће поправке и одржавање

Друмски саобраћај
92.106,00

8.500,00

Свега за програмску активност 1501-0004:

0,00

0,00

1.395,00

0,00

66.097,00

66.097,00

24.439,00

351,00

41.307,00

0,00

0,00

0,00

0,00

194.077,00

40.390,00

40.390,00

0,00

2.010,00

8.601,00

29.779,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.395,00

0,00

66.097,00

66.097,00

24.439,00

351,00

41.307,00

0,00

0,00

0,00

0,00

194.077,00

40.390,00

40.390,00

0,00

2.010,00

8.601,00

29.779,00

0,00

0,00

13,73

0,00

51,79

51,79

71,43

27,00

44,85

0,00

0,00

0,00

0,00

31,60

46,55

46,55

0,00

49,91

48,23

47,34
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0701-0002

451

8.500,00

Функција 620:

ПА:Одржавање путева

8.500,00

Земљиште

0701-0002

541

86.761,00

Свега за програмску активност 0601-0010:

ПРОГРАМ 7 – ПУТНА ИНФРАСТРУКТУРА

191

86.761,00

Функција 640:

0701

620

2.000,00

4.027,00

17.834,00

62.900,00

Машине и опрема

Зграде и грађевински објекти

ПА:Одржавање економске инфраструктуре
Развој заједнице

190

ПРОГРАМ 3 – ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

511

512

189

Текуће поправке и одржавање

Стални трошкови

1501-0004

425

188

1501

421

187

06.10.2016.
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23.000,00

Свега за програмску активност 0701-0002:

272.788,00
445.023,00

Свега за програмску активност 0701-0002:
Свега за Програм 7:

4.308,00
4.308,00

Свега за Програм 11:

511

512

202
Функција 820:

Машине и опрема

Зграде и грађевински објекти

380,00
29.610,00

2.733,00

0,00

2.733,00

32,00

32,00

32,00

0,00

32,00

99.789,00

32.297,00

32.297,00

32.297,00

0,00

0,00

0,00

1.395,00

1.395,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17.262,00

0,00

0,00

0,00

17.262,00

17.262,00

17.262,00

0,00

0,00

2.733,00

0,00

2.733,00

32,00

32,00

32,00

0,00

32,00

117.051,00

32.297,00

32.297,00

32.297,00

17.262,00

17.262,00

17.262,00

1.395,00

1.395,00

9,23

0,00

9,35

0,74

0,74

0,74

0,00

0,76

26,30

11,84

11,84

11,84

75,05

75,05

75,05

6,45

6,45
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201

29.230,00

4.308,00

Свега за Пројекат 0901-П1:

120,00

Функција 070:

Нематеријална имовина

4.188,00

272.788,00

Функција 620:

ПРОГРАМ 11 – СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА
Пројекат:”Изградња монтажних кућа у Костолцу за
избегличко насеље”
Социјална помоћ угроженом становништву
некласификована на другом месту
Зграде и грађевински објекти

272.788,00

Зграде и грађевински објекти

ПА:Функционисање локалних установа културе
Услуге културе

820

23.000,00

Функција 452:

ПА:Одржавање путева
ПРОГРАМ УНАПРЕЂЕЊА УСЛОВА ЖИВОТА НА
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Развој заједнице

23.000,00

Машине и опрема

Водени саобраћај

1201-0001

511

515

200/2

511

512

200/1

200

199

ПРОГРАМ 13 – РАЗВОЈ КУЛТУРЕ

070

620

452

ПА:Одржавање путева

21.613,00

Свега за програмску активност 0701-0002:

1201

0901-П1

0901

0701-0002

0701-0002

21.613,00

Функција 451:
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5

1201

160

560

540

520

425

511

206

511

421

511

205

204/1

204

203
8.000,00
8.000,00

Функција 520:
Свега за програмску активност 0602-0001:

849,00

Свега за програмску активност 0602-0002:

ПРОГРАМ 13 – РАЗВОЈ КУЛТУРЕ

УСТАНОВЕ У КУЛТУРИ

Свега за Главу 4:

1.448.170,00

52.706,00

849,00

Функција 160:

Свега за Програм 15:

311,00

Текуће поправке и одржавање
Зграде и грађевински објекти

538,00

654,00

Свега за програмску активност 0602-0001:
ПА:Месне заједнице
Опште јавне услуге некласификоване на другом месту

654,00

Функција 560:

43.203,00

Свега за програмску активност 0602-0001:

654,00

43.203,00

Функција 540:

Заштита животне средине некласификована на другом
месту
Зграде и грађевински објекти

43.203,00

Стални трошкови

Заштита биљног и животињског света и крајолика

8.000,00

Зграде и грађевински објекти

ПРОГРАМ 15 – ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
ПА:Функционисање локалне самоуправе и градских
општина
Управљање отпадним водама

29.610,00

Свега за Програм 13:

473.926,00

28.333,00

311,00

311,00

311,00

0,00

0,00

0,00

0,00

28.022,00

28.022,00

28.022,00

0,00

0,00

0,00

2.733,00

2.733,00

17.283,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

491.209,00

28.333,00

311,00

311,00

311,00

0,00

0,00

0,00

0,00

28.022,00

28.022,00

28.022,00

0,00

0,00

0,00

2.733,00

2.733,00

0,00

33,92

53,76

36,63

36,63

100,00

!

0,00

0,00

0,00

64,86

64,86

64,86

0,00

0,00

0,00

9,23

9,23

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

5

0602-0002

0602-0001

0602

29.610,00

Свега за програмску активност 1201-0001:
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820

820

423

424

425

426

441

215

216

217

218

423

424

426

227

228

224

422

523

223

226

515

222

225

511

512

221/1

483

422

214

221

421

213

482

416

212

465

415

211

220

Отплата домаћих камата

414

210

219

Материјал

413

209

4.116,00

Пројекат: Одржавање концерта, мјузикла и представа

4.116,00

Свега за пројекат 1201-П1:

161,00

3.270,00

595,00

Функција 820:

Материјал

Специјализоване услуге

Услуге по уговору

Трошкови путовања

90,00

189.038,00

Пројекат: Глумачке свечаности”Дани Миливоја
Живановића”
Услуге културе

189.038,00

Свега за програмску активност 1201-0001:

1.500,00

650,00

13.472,00

78,00

3.054,00

2.175,00

7.938,00

0,00

6.883,00

6.582,00

1.886,00

19.096,00

2.185,00

30.446,00

2.308,00

2.274,00

4.661,00

1.875,00

12.446,00

69.529,00

Функција 820:

Залихе робе за даљу продају

Нематеријална имовина

Машине и опрема

Зграде и грађевински објекти

Новчане казне и пенали по решењу судова

Порези, обавезне таксе, казне и пенали

Остале донације, дотације и трансфери

Текуће поправке и одржавање

Специјализоване услуге

Услуге по уговору

Трошкови путовања

Стални трошкови

Награде запосленима и остали посебни расходи

Накнаде трошкова за запослене

Социјална давања запосленима

Накнаде у натури

Социјални доприноси на терет послодавца

208

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)

411

412

207

Услуге културе

ПА:Функционисање локалних установа културе

3.127,00

3.127,00

55,00

2.592,00

480,00

0,00

75.079,00

75.079,00

0,00

0,00

8.845,00

0,00

667,00

234,00

3.455,00

0,00

1.382,00

2.439,00

127,00

6.479,00

373,00

11.509,00

769,00

925,00

811,00

647,00

5.546,00

30.871,00

73,00

73,00

54,00

3,00

0,00

16,00

7.660,00

7.660,00

406,00

203,00

547,00

0,00

114,00

318,00

326,00

2,00

746,00

217,00

420,00

1.283,00

155,00

687,00

0,00

1,00

56,00

118,00

291,00

1.770,00

3.200,00

3.200,00

109,00

2.595,00

480,00

16,00

82.739,00

82.739,00

406,00

203,00

9.392,00

0,00

781,00

552,00

3.781,00

2,00

2.128,00

2.656,00

547,00

7.762,00

528,00

12.196,00

769,00

926,00

867,00

765,00

5.837,00

32.641,00

77,75

77,75

67,70

79,36

80,67

17,78

43,77

43,77

27,07

31,23

69,71

0,00

25,57

25,38

47,63

0,00

30,92

40,35

29,00

40,65

24,16

40,06

33,32

40,72

18,60

40,80

46,90

46,95
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1201-П2

1201-П1

1201-0001
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1201-П5

1201-П4

1201-П3

820

820

820

820

422

423

424

426

512

240

241

242

243

244

426

238

421

424

239

423

237

426

236

424

235

426

232

234

424

231

423

423

230

233

422

229

142,00

Свега за пројекат 1201-П3:

1.655,00
1.655,00

Свега за пројекат 1201-П5:

200,00

180,00

80,00

155,00

970,00

Функција 820:

Машине и опрема

Материјал

Специјализоване услуге

Услуге по уговору

29,00

29,00

0,00

0,00

0,00

0,00

29,00

0,00

223,00

223,00

15,00

0,00

208,00

103,00

103,00

15,00

75,00

13,00

937,00

937,00

26,00

701,00

56,00

154,00

11,00

11,00

0,00

0,00

0,00

4,00

7,00

0,00

5,00

5,00

0,00

5,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

29,00

29,00

0,00

0,00

0,00

29,00

40,00

40,00

0,00

0,00

0,00

4,00

36,00

0,00

228,00

228,00

15,00

5,00

208,00

103,00

103,00

15,00

75,00

13,00

966,00

966,00

26,00

701,00

56,00

183,00

2,42

2,42

0,00

0,00

0,00

2,58

3,71

0,00

43,35

43,35

25,00

7,58

52,00

72,54

72,54

88,24

100,00

26,00

46,42

46,42

21,49

46,70

27,32

72,05

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Трошкови путовања

Стални трошкови

70,00

526,00

Свега за пројекат 1201-П4:
Пројекат: ГАНИП – градски ансамбл народних игара
и песама Центра за културу Пожаревац
Услуге културе

60,00
526,00

Функција 820:

66,00

Материјал

Специјализоване услуге

Услуге по уговору

400,00

142,00

Функција 820:

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

17,00

75,00

Материјал

Специјализоване услуге

Услуге по уговору

Услуге културе
50,00

2.081,00

Свега за пројекат 1201-П2:
Пројекат: Одржавање књижевних вечери и трибина

2.081,00

121,00

1.501,00

205,00

254,00

Функција 820:

Материјал

Специјализоване услуге

Услуге по уговору

Трошкови путовања

Услуге културе

06.10.2016.
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820

820

820

820

820

423

252

421

424

254

255

424

422

253

421

251

426

250

422

424

247

249

423

246

248

422

245

570,00

Свега за пројекат 1201-П6:

30,00

Свега за пројекат 1201-П7:

181,00

Свега за пројекат 1201-П8:

230,00

Свега за пројекат 1201-П9:

Специјализоване услуге

Стални трошкови

Услуге културе
450,00

150,00

230,00

Функција 820:

Пројекат: Организовање гитаријаде на лагуни

230,00

Специјализоване услуге

Услуге културе

Пројекат: Одржавање поп и рок концерта

71,00
181,00

Функција 820:

90,00

Услуге по уговору

Трошкови путовања

Стални трошкови

20,00

30,00

Функција 820:

Пројекат: Организовање и одржавање првомајског
уранка
Услуге културе

10,00

Материјал

Трошкови путовања

20,00

570,00

Функција 820:

Пројекат: РЕФРАКТ-Регионални фестивал
алтернативне културе
Услуге културе

500,00

60,00

10,00

Специјализоване услуге

Услуге по уговору

Трошкови путовања

Услуге културе

Пројекат: Летњи програм

372,00

150,00

0,00

0,00

0,00

14,00

14,00

0,00

0,00

14,00

0,00

0,00

0,00

0,00

210,00

210,00

210,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

372,00

150,00

0,00

0,00

0,00

14,00

14,00

0,00

0,00

14,00

0,00

0,00

0,00

0,00

210,00

210,00

210,00

0,00

0,00

82,67

100,00

0,00

0,00

0,00

7,73

7,73

0,00

0,00

70,00

0,00

0,00

0,00

0,00

36,84

36,84

42,00

0,00

0,00
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1201-П10

1201-П9

1201-П8

1201-П7

1201-П6
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820

820

820

820

423

424

263

264

422

426

261

262

423

260

426

258

422

423

257

259

422

256

10,00

124,00

Свега за пројекат 1201-П12:

622,00
622,00

Функција 820:
Свега за пројекат 1201-П13:

1.055,00
1.055,00

Функција 820:
Свега за пројекат 1201-П14:
Пројекат: Микрофилмовање и дигитализовање
архивских докумената

1.055,00

Услуге по уговору

Пројекат: Штампање књига, каталога, монографија и
публикација
Услуге културе

600,00

Специјализоване услуге

Трошкови путовања

Услуге културе
22,00

124,00

Функција 820:

Пројекат: Дистрибутерско филмска делатност

20,00

82,00

Материјал

Услуге по уговору

Трошкови путовања

22,00

235,00

Свега за пројекат 1201-П11:
Пројекат: Смотра драмских аматера Подунавља и
Поморавља “Живка Матић”
Услуге културе

20,00
235,00

Функција 820:

205,00

Материјал

Услуге по уговору

Трошкови путовања

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

600,00

Свега за пројекат 1201-П10:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

522,00

522,00

0,00

0,00

0,00

53,00

53,00

53,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

169,00

169,00

0,00

169,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

53,00

53,00

53,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

169,00

169,00

0,00

169,00

0,00

522,00

522,00

0,00

0,00

0,00

8,52

8,52

8,83

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

71,91

71,91

0,00

82,44

0,00

87,00

87,00
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1201-П15

1201-П14

1201-П13

1201-П12

1201-П11

600,00

Функција 820:
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1201-П19

1201-П18

1201-П17

1201-П16

820

820

820

820

820

512

272

274

423

423

426

271

273

423

270

512

268

422

426

269

423

267

424

266

265
182,00

Свега за пројекат 1201-П15:

400,00

Свега за пројекат 1201-П16:

1.000,00

Свега за пројекат 1201-П17:

250,00
250,00

Функција 820:
Свега за пројекат 1201-П18:

300,00
300,00
300,00

Функција 820:
Свега за пројекат 1201-П19:

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

309,00

309,00

100,00

100,00

109,00

0,00

200,00

200,00

100,00

0,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

309,00

309,00

100,00

100,00

109,00

0,00

200,00

200,00

100,00

0,00

100,00

0,00

0,00

0,00

33,33

33,33

33,33

40,00

40,00

40,00

30,90

30,90

100,00

50,00

16,77

0,00

50,00

50,00

100,00

0,00

100,00

0,00

0,00

0,00
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Услуге по уговору

Услуге културе

Пројекат: Водич кроз музеј, каталог

250,00

Услуге по уговору

Пројекат: Чишћење римских терми на локалитету
Маргум
Услуге културе

1.000,00

100,00

200,00

650,00

Функција 820:

Машине и опрема

Материјал

Услуге по уговору

Трошкови путовања

50,00

400,00

Пројекат: Археолошка истраживања локалитета
Браничево у Старом Костолцу
Услуге културе

100,00

Функција 820:

200,00

Машине и опрема

Материјал

Услуге по уговору

100,00

182,00

Функција 820:

Пројекат: Музеолошка обрада и дигитализација
етнолошке збирке
Услуге културе

182,00

Специјализоване услуге

Услуге културе
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820

820

820

820

820

423

424

283

512

282

281

423

280

426

278

422

423

277

279

422

423

276

275
300,00

Свега за пројекат 1201-П20:

300,00
300,00

Функција 820:
Свега за пројекат 1201-П22:

200,00

Свега за пројекат 1201-П23:

637,00
637,00

Функција 820:
Свега за пројекат 1201-П24:
Пројекат: Обележавање Дана библиотеке

437,00

Специјализоване услуге

Услуге по уговору

Услуге културе
200,00

200,00

Функција 820:

Пројекат: Дани „Слободана Стојановића“

200,00

Машине и опрема

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

150,00

Услуге по уговору

Трошкови путовања

Услуге културе
150,00

500,00

Свега за пројекат 1201-П21:
Пројекат: Организовање ликовних изложби

500,00

Функција 820:

50,00
100,00

Материјал

Услуге по уговору

Трошкови путовања

Услуге културе
350,00

300,00

Функција 820:

Пројекат: Етно култура Млаве

300,00

Услуге по уговору

Услуге културе

Пројекат: Зборник радова Виминацијум

0,00

0,00

0,00

0,00

200,00

200,00

200,00

102,00

102,00

73,00

29,00

100,00

100,00

50,00

50,00

0,00

100,00

100,00

100,00

14,00

14,00

0,00

14,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200,00

200,00

200,00

14,00

14,00

0,00

14,00

200,00

200,00

200,00

102,00

102,00

73,00

29,00

100,00

100,00

50,00

50,00

0,00

300,00

300,00

300,00

2,20

2,20

0,00

7,00

100,00

100,00

100,00

34,00

34,00

48,67

19,33

20,00

20,00

50,00

100,00

0,00

100,00

100,00

100,00
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1201-П25

1201-П24

1201-П23

1201-П22

1201-П21

1201-П20
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1201-П29

1201-П28

1201-П27

1201-П26

820

820

820

820

820

422

423

426

291

292

293

422

426

289

290

423

424

287

288

423

424

285

286

423

284

560,00

Свега за пројекат 1201-П26:

65,00
65,00

Функција 820:
Свега за пројекат 1201-П27:

200,00

Свега за пројекат 1201-П28:

30,00
135,00
135,00

Функција 820:
Свега за пројекат 1201-П29:

90,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

221,00

221,00

221,00

0,00

31,00

31,00

0,00

31,00

4,00

4,00

0,00

0,00

4,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9,00

9,00

0,00

9,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4,00

4,00

0,00

0,00

4,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

230,00

230,00

221,00

9,00

31,00

31,00

0,00

31,00

2,96

2,96

0,00

0,00

26,67

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

41,07

41,07

45,10

12,86

21,38

21,38

0,00

34,44
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Материјал

Услуге по уговору

Трошкови путовања

Услуге културе
15,00

200,00

Функција 820:

Пројекат: Венац липарских градова

200,00

Трошкови путовања

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

40,00

Материјал

Услуге по уговору

Услуге културе
25,00

560,00

Функција 820:

Пројекат: Дечије радионице

490,00

Специјализоване услуге

Услуге по уговору

70,00

145,00

Свега за пројекат 1201-П25:
Пројекат: Књижевне вечери, трибине, предавања,
семинари и обележавање Светског дана књиге
Услуге културе

55,00
145,00

Функција 820:

90,00

Специјализоване услуге

Услуге по уговору

Услуге културе

Страна 240 - Број 12
06.10.2016.

5

6

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА
ПОЖАРЕВЦА

473

422

423

425

426

465

482

523

298

299

300

301

302

303

304

305

422

421

297/1

421

415

297

307

414

296

306

413

295

Трошкови путовања

Стални трошкови

Туризам
180,00

780,00

10.984,00

ПА:Туристичка промоција

10.984,00

Свега за Програмску активност 1502-0001:

422,00

358,00

669,00

292,00

72,00

1.894,00

159,00

787,00

82,00

167,00

63,00

914,00

Функција 473:

Залихе робе за даљу продају

Порези, обавезне таксе, казне и пенали

Остале донације, дотације и трансфери

Материјал

Текуће поправке и одржавање

Услуге по уговору

Трошкови путовања

Стални трошкови

Накнаде трошкова за запослене

Социјална давања запосленима

Накнаде у натури

Социјални доприноси на терет послодавца

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)

97,00

247,00

4.525,00

4.525,00

0,00

83,00

316,00

111,00

29,00

787,00

5,00

234,00

34,00

0,00

63,00

435,00

2.428,00

82.007,00

82.007,00

300,00

300,00

300,00

0,00

14,00

422,00

422,00

130,00

0,00

4,00

85,00

25,00

54,00

0,00

85,00

0,00

0,00

0,00

7,00

32,00

8.227,00

8.227,00

0,00

0,00

0,00

97,00

261,00

4.947,00

4.947,00

130,00

83,00

320,00

196,00

54,00

841,00

5,00

319,00

34,00

0,00

63,00

442,00

2.460,00

90.234,00

90.234,00

300,00

300,00

300,00

53,89

33,46

45,04

45,04

30,81

23,18

47,83

67,12

75,00

44,40

3,14

40,53

41,46

0,00

100,00

48,36

48,19

43,66

43,66

100,00

100,00

100,00
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1502-0002

411

412

294

Туризам
5.105,00

206.679,00

Свега за Главу 5:

300,00

Свега за пројекат 1201-П30:
206.679,00

300,00

Функција 820:

Свега за Програм 13:

300,00

Услуге по уговору

ПА:Управљањем развојем туризма

423

1502-0001

293/1

ПРОГРАМ 4 – РАЗВОЈ ТУРИЗМА

473

820

Пројекат: Финансирање дела за збирку историјскоуметничког одељења, Љиљана Бурсаћ
Услуге културе

1502

1201-П30
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1502-П3

1502-П2

1502-П1

473

473

473

421

422

423

424

426

322

323

324

325

426

320

321

424

319

482

316

423

426

315

422

424

314

318

423

313

317

422

312

426

310

421

424

309

311

423

308

102,00

701,00

Свега за Пројекат 1502-П2:

3.010,00
3.010,00

Свега за Пројекат 1502-П3:

119,00

383,00

Функција 473:

Материјал

2.049,00

110,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

560,00

560,00

144,00

98,00

307,00

11,00

225,00

225,00

0,00

0,00

225,00

0,00

0,00

0,00

1.376,00

1.376,00

27,00

0,00

1.005,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

77,00

77,00

0,00

0,00

63,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

560,00

560,00

144,00

98,00

307,00

11,00

225,00

225,00

0,00

0,00

225,00

0,00

0,00

0,00

1.453,00

1.453,00

27,00

0,00

1.068,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

79,89

79,89

80,00

98,00

75,25

84,62

2,26

2,26

0,00

0,00

4,47

0,00

0,00

0,00

39,13

39,13

5,18

0,00

68,81
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Специјализоване услуге

Услуге по уговору

Трошкови путовања

Стални трошкови

Туризам
349,00

701,00

Функција 473:

Пројекат: Пожаревачки међународни карневал

180,00

100,00

408,00

Материјал

Специјализоване услуге

Услуге по уговору

Трошкови путовања

Туризам
13,00

9.940,00

Свега за Пројекат 1502-П1:
Пројекат: Ускршњи етно фестивал

9.940,00

38,00

497,00

5.033,00

3.501,00

Функција 473:

Порези, обавезне таксе, казне и пенали

Материјал

Специјализоване услуге

Услуге по уговору

Трошкови путовања

Стални трошкови

Туризам
769,00

3.713,00

Свега за Програмску активност 1502-0002:
Пројекат: Љубичевске коњичке игре

3.713,00

521,00

680,00

1.552,00

Функција 473:

Материјал

Специјализоване услуге

Услуге по уговору
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2.276,00
30.624,00
30.624,00

Свега за Пројекат 1502-П4:
Свега за Програм 4:
Свега за Главу 6:

411

412

413

414

415

416

421

422

423

424

425

426

465

482

483

511

512

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

Предшколско образовање

328.225,00
328.225,00

Свега за програмску активност 2001-0001:

7.947,00

7.132,00

300,00

230,00

14.265,00

Функција 911:

Машине и опрема

Зграде и грађевински објекти

Новчане казне и пенали по решењу судова

Порези, обавезне таксе, казне и пенали

Остале донације, дотације и трансфери

53.823,00

6.597,00

1.960,00

6.345,00

1.382,00

30.618,00

1.337,00

4.690,00

7.955,00

3.343,00

27.374,00

108.802,00

108.802,00

0,00

0,00

60,00

0,00

4.331,00

6.575,00

993,00

69,00

1.658,00

150,00

3.923,00

383,00

2.533,00

142,00

2.214,00

13.022,00

72.749,00

8.251,00

8.251,00

1.565,00

1.565,00

1.565,00

39.431,00

39.431,00

74,00

6.632,00

2,00

50,00

448,00

16.320,00

665,00

761,00

895,00

170,00

6.198,00

0,00

0,00

99,00

18,00

1.066,00

6.033,00

499,00

499,00

0,00

0,00

0,00

148.233,00

148.233,00

74,00

6.632,00

62,00

50,00

4.779,00

22.895,00

1.658,00

830,00

2.553,00

320,00

10.121,00

383,00

2.533,00

241,00

2.232,00

14.088,00

78.782,00

8.750,00

8.750,00

1.565,00

1.565,00

1.565,00

45,16

45,16

0,93

92,99

20,67

21,74

33,50

42,54

25,13

42,35

40,24

23,15

33,06

28,65

54,01

3,03

66,77

51,46

51,52

28,57

28,57

68,76

68,76

68,76
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Материјал

Текуће поправке и одржавање

Специјализоване услуге

Услуге по уговору

Трошкови путовања

Стални трошкови

Награде запосленима и остали посебни расходи

Накнаде трошкова за запослене

Социјална давања запосленима

Накнаде у натури

Социјални доприноси на терет послодавца

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)

152.927,00

2.276,00

Функција 473:

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА “ЉУБИЦА
ВРЕБАЛОВ”

2.276,00

Машине и опрема

ПА: Функционисање предшколских установа

512

2001-0001

326

ПРОГРАМ 8 – ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ

911

473

Пројекат: Набавка и постављање туристичке
сигнализације за целокупну територију Пожаревца
Туризам

2001

1502-П4

06.10.2016.
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Свега за Главу 8:

112.880,00

Свега за Програм 10:
Свега за Главу 9:

ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА
ПА: Социјалне помоћи
Социјална помоћ угроженом становништву,
некласификована на другом месту

070

112.880,00

Свега за програмску активност 2003-0001:

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД

112.880,00
112.880,00

Функција 920:

35.924,00

Капитални трансфери осталим нивоима власти

Текући трансфери осталим нивоима власти

0901-0001

4632

0901

4631

345

345/1

Средње образовање

ПА: Функционисање средњих школа
76.956,00

114.141,00

Свега за Програм 9:

2003-0001

920

114.141,00

Свега за програмску активност 2002-0001:

СРЕДЊЕ ШКОЛЕ

114.141,00
114.141,00

Функција 912:

30.958,00

83.183,00

Капитални трансфери осталим нивоима власти

Текући трансфери осталим нивоима власти

ПРОГРАМ 10 – СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ

4632

2003

4631

344

344/1

Основно образовање

ПА: Функционисање основних школа

2002-0001

912

ПРОГРАМ 9 – ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ

2002

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

328.225,00

Свега за Главу 7:

31.597,00

31.597,00

31.597,00

31.597,00

0,00

31.597,00

35.173,00

35.173,00

35.173,00

35.173,00

0,00

35.173,00

108.802,00

108.802,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

39.431,00

39.431,00

31.597,00

31.597,00

31.597,00

31.597,00

0,00

31.597,00

35.173,00

35.173,00

35.173,00

35.173,00

0,00

35.173,00

148.233,00

148.233,00

27,99

27,99

27,99

27,99

0,00

41,06

30,82

30,82

30,82

30,82

0,00

42,28

45,16

45,16
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10

9

5

5

8

5

328.225,00

Свега за Програм 8:
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5

11

1801-0001

1801

0901-0004

760

070

4641

4642

349

4631

4631

348

347

346

29.210,00

29.210,00

4.007.434,00

4.130.493,00

Свега за Програм 12:

Свега за Главу 11:

Свега за раздео 5:

Свега за Разделе 1,2,3,4 и 5:

1.328.867,00

1.278.267,00

65.658,00

65.658,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.394.525,00

1.343.925,00

11.846,00

11.846,00

11.846,00

11.846,00

9.127,00

2.719,00

13.684,00

13.684,00

6.817,00

6.817,00

6.817,00

6.867,00

6.867,00

6.867,00

33,76

33,54

40,55

40,55

40,55

40,55

41,15

38,68

35,92

35,92

40,60

40,60

40,60

32,24

32,24

32,24

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

11.846,00

11.846,00

11.846,00

2.719,00

13.684,00

29.210,00

38.092,00

Свега за Главу 10:

13.684,00

Свега за Програмску активност 1801-0001:

38.092,00

Свега за Програм 11:

6.817,00

6.817,00

11.846,00

16.790,00

Свега за Програмску активност 0901-0004:

29.210,00

16.790,00

Функција 070:

6.817,00

9.127,00

16.790,00

ПА:Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне
услуге
Социјална помоћ угроженом становништву,
некласификована на другом месту
Текући трансфери осталим нивоима власти

6.867,00

6.867,00

6.867,00

22.180,00

21.302,00

Свега за Програмску активност 0901-0001:

7.030,00

21.302,00

Функција 070:

ДОМ ЗДРАВЉА
ПРОГРАМ 12: ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА
ЗАШТИТА
ПА:Функционисање установа примарне здравствене
заштите
Здравство некласификовано на другом месту
Текућe дотације организацијама обавезног социјалног
осигурања
Капиталне дотације организацијама обавезног социјалног
осигурања
Функција 760:

21.302,00

Текући трансфери осталим нивоима власти

06.10.2016.
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X
ПРЕНОС СРЕДСТАВА СА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ У ПЛАНУ ПО РЕШЕЊИМА ГРАДСКОГ ВЕЋА ЗА ПЕРИОД
ОД 01.01.2016. до 30.06.2016.
Ред.
Опис
Број решења
Износ
бр.
На поз. 88 (463-100), Градска управа (06651), одобрење
новачних средстава на захтев Одбојкашког клуба “Млади
1
01-06-5/2016-6
997.780,00
радник”, за организовање финанлног турнира купа Србије у
одбојци
На поз. 215 (423-500), Културно спортски центар(06702),
одобрење додатних финансијских средстава за изнајмљивање
2
01-06-5/2016-5
1.000.000,00
и постављање клизалишта на стадиону малих спортова
Културног спортског центра “Пожаревац”
На поз. 175/1 (423-900),ЈП “Дирекција за изградњу” (06704),
3
2.152.770,00
обезбеђење средстава за покриће трошкова за време ванредне 01-06-10/2016-14-2
ситуације
На поз. 176 (511-200), ЈП “Дирекција за озградњу” (06704),
4
обезбеђење средстава за покриће трошкова за време ванредне 01-06-10/2016-14-2
1.944.720,00
ситуације
На поз. 176/1 (512-900), ЈП “Дирекција за изградњу” (06704),
5
обезбеђење средстава за покриће трошкова за време ванредне 01-06-10/2016-14-2
585.600,00
ситуације
На поз. 147 (483-100), МЗ “Маљуревац” (06674), издвајање
додатних финансијских средстава за деблокаду рачуна месне
6
01-06-10/2016-13
160,000.00
заједнице као и за трошкове утрошене електричне енергије до
краја 2016. године
На поз. 140 (421-200), МЗ “Маљуревац” (06674), издвајање
додатних финансијских средстава за деблокаду рачуна месне
7
01-06-10/2016-13
30.000,00
заједнице као и за трошкове утрошене електричне енергије до
краја 2016. године
На поз. 296 (413-100), Туристичка организација Пожаревац
8
(06655), издвајање додатних финансијских средстава за један 01-03-10/2016-11
8.814,00
божићни поклон за децу
На поз. 300 (423-300), Туристичка организација Пожаревац
(06655), издвајање додатних финансијских средстава за
прептлату на стручне часописе Образовни информатор
9
01-06-22/2016-20
179.820,00
и Цекос ин, за услуге ангажовања стручног лица
тј.дипломираног правника и додатна средства за обавезне
таксе.
На поз. 300 (423-900), Туристичка организација Пожаревац
(06655), издвајање додатних финансијских средстава за
прептлату на стручне часописе Образовни информатор
10
01-06-22/2016-20
118.000,00
и Цекос ин, за услуге ангажовања стручног лица
тј.дипломираног правника и додатна средства за обавезне
таксе.
На поз. 304 (482-200), Туристичка организација Пожаревац
(06655), издвајање додатних финансијских средстава за
прептлату на стручне часописе Образовни информатор
11
01-06-22/2016-20
82.500,00
и Цекос ин, за услуге ангажовања стручног лица
тј.дипломираног правника и додатна средства за обавезне
таксе.
12

На поз. 210 (414-300), Народни музеј (06701), издвајање
додатних финансијских средстава за исплату солидарне
помоћи запосленој

01-06-22/2016-21

63.000,00

13

На поз. 157 (414-400), ЈП “Дирекција за изградњу” (06704),
одобрење додатних финансијских средстава за помоћ у лечењу 01-06-22/2016-16
запосленог или уже породице

200.000,00

14

На поз. 164 (425-100), ЈП “Дирекција за изградњу” (06704),
обезбеђење додатних финансијских средстава за пословни
простор-радови на електричним инсталацијама

01-06-22/2016-16-1

10.000,00

06.10.2016.

15

16
17

18

19

20

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
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На поз. 344 (463-100), ОШ “Свети Сава” (00864), издвајање
додатних финансијских средстава за трошкове аутобуског
превоза ученика и наставника и смештаја за наставнике
пратиоце ради учествовања на Међународној смотри “Z odra
na oder” у Марибору
На поз. 183 (421-300), ЈП “Дирекција” (06704), обезбеђење
финансијских средстава за реализацију пројекта “Насипање
неасфалтираних улица” и пројекта “Чишћење Мањежа”
На поз. 192 (425-100), ЈП “Дирекција” (06704), обезбеђење
финансијских средстава за реализацију пројекта “Насипање
неасфалтираних улица” и пројекта “Чишћење Мањежа”
На поз. 215 (423-900), Народна библиотека “Илија М.
Петровић” (06700), издвајање додатних финансијских
средстава за исплату накнада запосленој по уговору о
привремено-повременим пословима
На поз. 100 (425-200), Градска управа (06651), издвајање
додатних финансијских средстава за плаћање поправке
возила ФАП 22-28 ознака ПО-21-19, захтев Министарства
унутрашњих послова Сектор за ванредне ситуације
На поз. 124 (423-900), Градска управа (06651), обезбеђење
средстава за вршење стручног надзора по Уговору о вршењу
стручног надзора бр. 01-40-1826/2015 од 08.12.2015. године,
за период 01.02.-20.05.2016. године (Градски штаб за ванредне
ситуације)
На поз. 98 (423-400), Градска управа (06651), обезбеђење
средстава за плаћање трошкова објављивања огласа
На поз. 104 (482-100), Градска управа (06651), обезбеђење
додатних средстава за плаћање обавезе за ПДВ за први
квартал 2016. године
На поз. 27 (481-900), Скупштина Града (09789), обезбеђење
додатних средстава за редован рад политичких партија
На поз. 212 (416-100), Историјски архив (06699), издвајање
додатних финансијских средстава за исплату јубиларне
награде за 35 година рада
На поз. 215 (423-900), Народна библиотека (06700), издвајање
додатних финансијских средстава за исплату накнада
запосленој по уговору о привремено - повременим пословима
На поз. 215 (423-500), Културно спортски центар (06702),
обезбеђење додатних средстава за одржавање турнира у
баскету
На поз. 215 (423-100), Културно спортски центар (06702),
обезбеђење додатних средстава за одржавање турнира у
баскету
На поз. 216 (424-200), Културно спортски центар (06702),
обезбеђење додатних средстава за одржавање турнира у
баскету
На поз. 217 (425-100), Културно спортски центар (06702),
обезбеђење додатних средстава за текуће поправке и
одржавање зграда и објеката
На поз. 148 (512-200), МЗ “Радна Мала” (06693), обезбеђење
додатних средстава за куповину нових столица за велику салу
месне заједнице
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01-06-22/2016-19

144.600,00

01-06-22/2016-17

500.000,00

01-06-22/2016-17

2.000.000,00

01-06-48/2016-4

176.600,00

01-06-48/2016-3

114.828,00

01-06-50/2016-6

443.000,00

01-06-62/2016-30

113.200,00

01-06-72/2016-20

1.300.000,00

01-06-72/2016-21

56.337,00

01-06-72/2016-22

236.300,00

01-06-72/2016-23

235.500,00

01-06-106/2016-20

158.000,00

01-06-106/2016-20

5.000,00

01-06-106/2016-20

17.000,00

01-06-106/2016-21

780.000,00

01-06-106/2016-22

70.800,00

31

На поз. 130 (463-100), Градска управа (06651), обезбеђење
додатних средстава за исплату отпремнина у поступку
рационализације Градске општине Костолац

01-06-103/2016-11

506.000,00

32

На поз. 205 (425-100), ЈП “Дирекција за изградњу” (06704),
обезбеђење додатних средстава за адаптацију просторија у
Дому културе у МЗ “Лучица”

01-06-103/2016-13-1

418.000,00

33

На поз. 344 (463-100), ОШ “Доситеј Обрадовић” (00856),
обезбеђење додатних средстава за санацију водоводне цеви и
плаћања увећаног рачуна за воду за месец април 2016. године

01-06-103/2016-9

90.280,00
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34

На поз. 210 (414-300), Културно спортски центар
(06702), обезбеђење додатних средстава за спровођење
рационализације

01-06-103/2016-20

526.220,00

35

На поз. 210 (414-300), Историјски архив (06699), обезбеђење
додатних средстава за спровођење рационализације броја
запослених на неодређено време

01-06-103/2016-21

629.125,00

36

На поз. 3 (414-300),Градоначелник (96353), обезбеђење
додатних средстава за исплату отпремнине приликом одласка
у пензију Миомира Илића

01-06-91/2016-12

216.000,00

37

На поз. 77 (481-900),Градска управа (06651), обезбеђење
додатних средстава за организовање двадесетпетогодишњице
Плесног клуба “Болеро”

01-06-84/2016-10

150.000,00

УКУПНО

16.419.794,00

XI
ОБЈАШЊЕЊЕ ОДСТУПАЊА ИЗМЕЂУ
ОДОБРЕНИХ СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕЊА БУЏЕТА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ЗА ПЕРИОД 01.01.-30.06.2016. ГОДИНЕ
Упоређивањем добијених података од стране свих индиректних корисника по наменама појединих расхода, са
подацима исказаним у пословним књигама трезора, може се закључити да код највећег броја корисника нема одступања
у исказивању примљених средстава из буџета и наменског коришћења пренетих средстава. То значи да су индиректни
корисници буџета, средства добијена из буџета трошили за намене предвиђене Одлуком о буџету и у планираним
износима, и да су та средства на идентичан начин исказана и у њиховим пословним књигама. Неслагање бележимо за
износ пренетих средстава 29. и 30. јуна 2016. године које корисници средстава буџета Града Пожаревца нису успели
да реализују тако да су њихови трошкови за те износе мање исказани у Обрасцу -5 што ће се у наредном периоду
реализацијом пренетих средстава усагласити и исправити.
На Консолидованом рачуну трезора Града Пожаревца на дан 30.06.2016. године налази 1.515.526.887,25 динара
неутрошених средстава. Од тог износа 1.436.959.505,44 динара налази се на рачуну Извршења буџета Града Пожаревца
а остатак на рачунима индиректних буџетских корисника .
По Извештају о извршењу Одлуке о буџету Града Пожаревца за период јануар-јун 2016. године укупни приходи
износе 2.887.623 хиљаде динара а укупни расходи 1.394.525 хиљаде динара. По томе би на рачуну требало да буде
1.493.098 хиљада динара. Разлика од 22.429 хиљада динара односи се на средства буџета Града Пожаревца које корисници
нису успели да реализују тако да су њихови трошкови за те износе мање исказани у Обрасцу -5.
Највећи износ од 21.344 хиљаде динара налази се на рачуну ЈП „Дирекције за изградњу Града Пожаревца“ а
остатак од 1.085 хиљаде динара на рачунима осталих буџетских корисника.
XII
Овај Извештај објавити у „Службеном гласнику Града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 6.10.2016. године Број: 01-06-156/4
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Бојан Илић, с.р.

06.10.2016.
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На основу члана 32. Статута Града Пожаревца
(„Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 4/13 пречишћен текст), Скупштина Града Пожаревца, на
седници одржаној 6.10.2016. године, донела је

На основу члана 32. Статута Града Пожаревца
(„Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 4/13 пречишћен текст), Скупштина Града Пожаревца, на
седници одржаној 6.10.2016. године, донела је

РЕШЕЊЕ
Даје
се
сагласност
на
Финансијски
план директног корисника буџетских средстава
„Градоначелник“ за 2016. годину - ребаланс 2.
У Пожаревцу, 6.10.2016.године Број: 01-06-156/2а

РЕШЕЊЕ
Даје се сагласност на Финансијски план
директног корисника буџетских средстава „Градска
управа“ за 2016. годину - ребаланс 2.

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
У Пожаревцу, 6.10.2016. године Број:01-06-156/2г

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бојан Илић, с.р.

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

23
На основу члана 32. Статута Града Пожаревца
(„Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 4/13 пречишћен текст), Скупштина Града Пожаревца, на
седници одржаној 6.10.2016. године, донела је
РЕШЕЊЕ
Даје се сагласност на Финансијски план
директног корисника буџетских средстава „Градско
веће“ за 2016. годину – ребаланс 2.
У Пожаревцу, 6.10.2016.године Број: 01-06-156/2б
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бојан Илић, с.р.
24
На основу члана 32. Статута града Пожаревца
(„Службени гласник града Пожаревца“, бр. 4/13 пречишћен текст), Скупштина града Пожаревца, на
седници одржаној 6.10.2016. године, донела је
РЕШЕЊЕ
Даје се сагласност на Финансијски план
директног корисника буџетских средстава „Скупштина
Града“ за 2016. годину ребаланс 2.
У Пожаревцу, 6.10.2016. године Број: 01-06-156/2в
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бојан Илић, с.р.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бојан Илић, с.р.
26
На основу члана члана 59. став 7. и члана 60.
став 2. Закона о јавним предузећима („Службени гласник
РС“, бр. 15/16) и члана 32. став 1. тачка 9) Статута града
Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца“, бр.
4/13 – пречишћени текст), Скупштина Града Пожаревца
на седници од 6.10.2016. године, доноси
РЕШЕЊЕ
I
Даје се сагласност на Ребаланс 2 Програма
пословања Јавног предузећа „Дирекција за изградњу
Града Пожаревца“ Пожаревац за 2016. годину, са
Одлуком о усвајању Ребаланса 2 програма пословања,
бр. 3839/1 од 19.09.2016. године.
II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику
Града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 6.10.2016. године Број: 01-06-156/1а
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бојан Илић, с.р.
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На основу члана 59. став 7. и 60. став 2. Закона о
јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр.15/16)
и члана 32. став 1. тачка 9) Статута града Пожаревца
(„Службени гласник града Пожаревца“, бр. 4/13 –
пречишћени текст), Скупштина Града Пожаревца на
седници од 6.10.2016. године, доноси

На основу члана 59. став 7. и 60. став 2. Закона о
јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр.15/16)
и члана 32. став 1. тачка 9) Статута града Пожаревца
(„Службени гласник града Пожаревца“, бр. 4/13 –
пречишћени текст), Скупштина Града Пожаревца на
седници од 6.10. 2016. године, доноси

РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ

I
Даје се сагласност на Ребаланс 2 Програма
пословања ЈП „Љубичево“ из Пожаревца за 2016. годину,
бр. 539 од 19.09.2016. године, са Одлуком Надзорног
одбора предузећа, бр. 541/3 од 19.09.2016. године.

I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Ребаланс 2 Програма
пословања ЈКП „Водовод и канализација“ Пожаревац за
2016. годину бр. 01-5139/1 од 20. септембра 2016. године,
са Одлуком Надзорног одбора о усвајању Ребаланса 2
Програма пословања, бр. 01-5143/1 од 20. септембра
2016. године.

II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику
Града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 6.10.2016. године Број: 01-06-156/1б

II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику
Града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 6.10.2016. године Број: 01-06-156/1г

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бојан Илић, с.р.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бојан Илић, с.р.

28

30

На основу члана 59. став 7. и 60. став 2. Закона о
јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/16)
и члана 32. став 1. тачка 9) Статута града Пожаревца
(„Службени гласник града Пожаревца“, бр. 4/13 –
пречишћени текст), Скупштина Града Пожаревца на
седници од 6.10.2016. године, доноси

Скупштина Града Пожаревца је, на седници од
6.10.2016. године, разматрала Извештај о реализацији
Програма пословања ЈП „Топлификација“ Пожаревац за
2015. годину, са Одлуком Надзорног одбора предузећа,
бр. 4943–4 од 28.07.2016. године, па је на основу члана
32. став 1. тачка 9) Статута Града Пожаревца („Службени
гласник Града Пожаревца“, бр. 4/13 – пречишћен текст),
донела

РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ

I
Даје се сагласност на Ребаланс 2 Програма
пословања Јавног комуналног предузећа „Паркинг
сервис“ Пожаревац за 2016. годину, бр. 2110 од
07.09.2016. године, који је усвојен Одлуком Надзорног
одбора предузећа, бр. 2109 од 07.09.2016. године.

I
Даје се сагласност на Извештај о реализацији
Програма пословања ЈП „Топлификација“ Пожаревац
за период од 01.01.2015. године до 31.12.2015. године,
који је усвојен од стране Надзорног одбора предузећа,
Одлука бр. 4943–4 од 28.07.2016. године.

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

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

У Пожаревцу, 6.10.2016. године Број: 01-06-156/1в

У Пожаревцу, 6.10.2016. године Број: 01-06-156/6a

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бојан Илић, с.р.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бојан Илић, с.р.

06.10.2016.
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Скупштина Града Пожаревца је на седници
одржаној
6.10.2016. године, разматрала Извештај
о реализацији Програма пословања ЈП „Љубичево“
Пожаревац за 2015. годину и Одлуку Надзорног
одбора предузећа, бр. 441/2, од 05.08.2016. године, па
је на основу члана 32. став 1. тачка 9) Статута Града
Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр.
4/13 – пречишћен текст), донела

Скупштина Града Пожаревца је на седници од
6.10.2016. године, разматрала Извештај о реализацији
Програма пословања ЈКП „Водовод и канализација“
Пожаревац за 2015. годину и Одлуку Надзорног одбора
предузећа, бр. 01-4820/1 од 30.08.2016. године, па је
на основу члана 32. став 1. тачка 9) Статута Града
Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр.
4/13 – пречишћен текст), донела

РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Извештај о
реализацији Програма пословања ЈП „Љубичево“
Пожаревац за 2015. годину, који је усвојен одлуком
Надзорног одбора предузећа, бр. 441/2, од 05.08.2016
године.
II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику
Града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 6.10.2016. године Број: 01-06-156/6б
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бојан Илић, с.р.
32
Скупштина Града Пожаревца је на седници
одржаној 6.10.2016. године, разматрала Извештај о
реализацији Програма пословања ЈП „Дирекција за
изградњу Града Пожаревца“ за 2015. годину и Одлуку
Надзорног одбора предузећа, бр. 3970/3-2, oд 27.09.2016.
године, па је на основу члана 32. став 1. тачка 9) Статута
Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“,
бр. 4/13 – пречишћен текст), донела
РЕШЕЊЕ
I
Даје се сагласност на Извештај о реализацији
Програма пословања ЈП „Дирекција за изградњу Града
Пожаревца“ за 2015. годину, који је усвојен одлуком
Надзорног одбора предузећа бр. 3970/3-2 од 27.09.2016.
године.
II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику
Града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 6. 10. 2016. године Број: 01-06-156/6в
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бојан Илић, с.р.

НЕ ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Извештај о
реализацији Програма пословања ЈКП „Водовод и
канализација“ Пожаревац за 2015. годину који је усвојен
одлуком Надзорног одбора предузећа, бр. 01-4820/1 од
30.08.2016. године.
Ово решење објавити у „Службеном гласнику
Града Пожаревца“.
Образложење
Увидом у извештај о реализацији програма
пословања ЈКП „Водовод и канализација“ Пожаревац
за 2015. годину утврђено је да је приликом сачињавања
истог на снази била ванредна ситуација. Међутим и
поред те околности у извештају се нигде не спомиње
ванредна ситуација нити како је превазићи. Имајући
у виду ту чињеницу приликом разматрања извештаја
није могло детаљно да се сагледа шта је ЈКП „Водовод
и канализација“ Пожаревац до тренутка увођења
ванредне ситуације предузело да не дође до повећања
садржаја нитрата у води, што представља разлог за
увођење ванредне ситуације. Даље је утврђено да се
постројење за прераду „Млава“, уопште не спомиње у
извештају нити се радило на његовом пријему а исти
је случај и са водоизвориштем ,,Меминац“ који би
сигурно помогли водоснабдевању Града Пожаревца
и Градске општине Костолац. У делу извештаја који
се односи на циљеве за 2016. годину не помиње се
укидање ванредне ситуације, као ни евентуални начини
за изналажење решења за снабдевање грађана здравом
пијаћом водом што је основни циљ ЈКП ,,Водовод и
канализација“ Пожаревац. Такође треба истаћи да у
циљевима за 2016. годину није наведено проширење
водоводне мреже у селима Бубушинац, Маљуревац и
др. и самим тим повећање броја корисника и повећање
прихода од наплате воде. Предвиђена је примена ГИС-а
(географски информациони систем) и алата за детекцију
и смањење губитака у пуном капацитету али исти нису
дали резултате јер губици воде се уопште нису мењали,
односно нису смањени.
Такође у делу извештаја који се односи на циљеве
сталног побољшања организационе структуре у циљу
повећања ефикасности пословања треба истаћи да и
поред те чињенице структура запослених у ЈКП ,,Водовод
и канализација“ Пожаревац није задовољавајућа и
плате запослених представљају око 60% до 70% од
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прихода остварених од обављања основне делатности
предузећа, што је супротно циљевима. Треба посебно
истаћи да служба за смањење губитака ЈКП ,, Водовод и
канализација“ Пожаревац има само 3 запослена лица и то
шефа службе смањења губитака, једног оператера ГИС-а
и једног руковаоца преносном мерном опремом, који је
ангажован по основу уговора о привремено повремених
пословима. Економско – правна служба има 42 запослена
лица – административних радника, док служба за
контролу квалитета воде има само 3 запослена лица и то
шефа службе и два технолога контроле квалитета воде.
Служба за мониторинг воде је уведена тек у ванредној
ситуацији. Поред такве организационе структуре ЈКП
,,Водовод и канализација“ Пожаревац плаћа адвокатске
услуге у износу од 2.375.200,00 динара годишње иако
има запослена 3 дипломирана правника, од чега 2 са
положеним правосудним испитом.
Такође наплата пружених услуга корисницима
за испоручену воду и одвођење отпадних вода, као је
наведено у циљевима, није извршена.
Из свега наведеног произилази да ЈКП „Водовод
и канализација“ Пожаревац није испунио своју основну
делатност - снабдевање грађана здравом пијаћом водом,
нити предузео радње и циљеве за остварење своје
основне делатности.
Од стране штаба за ванредне ситуације
констатован је ванредан догађај под бројем 01-82-31 дана
13.10.2015. године. Градоначелник Града Пожаревца
је донео Одлуку о проглашењу ванредне ситуације на
делу територије Града под бројем 01-82-49/2015 од
06.11.2015. године и Градоначелник Града Пожаревца
донео је Одлуку о укидању ванредне ситуације на делу
територије 01-82-20/2016 од 13.09.2016. године. Чланом
8. став 1 тачка 6 Закона о ванредним ситуацијама
(сл. гласник РС 111/2009, 92/2011, 92/2012, 93/2013)
дефинисан је ванредни догађај као несрећа изазвана
елементарном непогодом и другим несрећама која може
да угрози здравље и животе људи и животну средину,
а чије је последице могуће спречити или отклонити
редовним деловањем надлежних органа и служби.
У периоду од констатовања ванредног догађаја
13.10.2015. године па до проглашења ванредне ситуације
06.11.2015. године, предузеће није било у могућности
да редовним деловањем спречи или отклони последице
већ је морало да се интервенише средствима из буџета
Града Пожаревца како би се последице отклониле и само
у периоду од 13.10.2015. године до 31.12.2015. године за
ове намене у буџету је морало да се планирају средства
у износу од 27.051.993,00 динара која су до 31.12.2015.
године реализована у износу од 18.982.280,00 динара.
Такође у 2016. години до данашњег дана за отклањање
последица планирана су средства у буџету Града
Пожаревца у износу од 21.271.651,00 динара која су до
05.10.2016. године реализована у износу од 13.150.185,00
динара.
Нацртом извештаја о ревизији консолидованих
финансијскиј извештаја завршног рачуна буџета и
правилника о пословању Града Пожаревца за 2015.

06.10.2016.

годину у тачки 5.1.3.10. специјализоване услуге у разделу
Градоначелник и Градско веће, констатовано је издвајање
средстава за намену ванредне анализе воде за време
ванредне ситуације и ванредног догађаја са напоменом
да се такви догађаји нису могли третирати као изненадни
и непредвидиви а буџет је морао да интервенише јер
предузеће није имало сопствених средстава. У тачки
5. наведеног нацрта, а код корисника ЈП „Дирекција
за изградњу Града Пожаревца“ констатовано је да је у
периоду трајања ванредне ситуације није постојала
основаност за примену члана 7. став 1 тачка 3. Закона о
јавним набавкама јер су биле праћене хидрометероолошке
ситуације и вредност нитрата у води, као и низак ниво
Велике Мораве услед врућина и велике потрошње воде
од стране становништва и да се ситуација није могла
сматрати елементарном непогодом применом члана 8.
став 1 тачка 3. Закона о ванредним ситуацијама јер је
увођење ванредне ситуације претходило проглашење
ванредног догађаја готово месец дана раније те није било
непредвидивости наступања догађаја зашта је наручилац
био дужан да спроведе преговарачки поступак.
У Пожаревцу, 6.10.2016. године Број: 01-06-156/6г
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бојан Илић, с.р.
34
Скупштина Града Пожаревца је на седници од
6.10.2016. године, разматрала Извештај о реализацији
Програма пословања ЈКП „Комуналне службе“
Пожаревац за 2015. годину и Одлуку Надзорног одбора
предузећа, бр. 01-3465/2 од 03.08.2016. године, па
је на основу члана 32. став 1. тачка 9) Статута Града
Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр.
4/13 – пречишћен текст), донела
РЕШЕЊЕ
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Извештај о
реализацији Програма пословања ЈКП „Комуналне
службе“ Пожаревац за 2015. годину бр. 01-3465/3 од
03.08.2016. године, који је усвојен одлуком Надзорног
одбора предузећа бр. 01-3465/2 од 03.08.2016. године.
II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику
Града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 6.10 2016. године Број: 01-06-156/6д
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бојан Илић, с.р.

06.10.2016.
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35
Скупштина Града Пожаревца је на седници од
6.10.2016. године, разматрала Извештај о реализацији
Програма пословања ЈКП „Паркинг сервис“ Пожаревац
за 2015. годину, Одлуку Надзорног одбора предузећа, бр.
1429 од 14. 06.2016. године, па је на основу члана 32.
став 1. тачка 9) Статута Града Пожаревца („Службени
гласник Града Пожаревца“, бр. 4/13 – пречишћен текст),
донела

II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику
Града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 6.10.2016. године Број: 01-06-156/7а

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бојан Илић, с.р.

РЕШЕЊЕ
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Извештај о
реализацији Програма пословања ЈКП „Паркинг сервис“
Пожаревац за 2015. годину, који је усвојен Одлуком
Надзорног одбора предузећа, бр. 1429 од 14. 06.2016.
године.
II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику
Града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 6.10.2016. године Број: 01-06-156/6ђ
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бојан Илић, с.р.
36
На основу члана 22. став 3. и 58. став 1. Закона о
јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/16),
члана 48. став 1. Одлуке о буџету Града Пожаревца за
2016. годину („Службени гласник Града Пожаревца“, бр.
13/15 и 7/16) и члана 32. став 1. тачка 9) Статута Града
Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр.
4/13 – пречишћен текст), Скупштина Града Пожаревца
на седници од 6.10.2016. године, доноси
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ
НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈП „ТОПЛИФИКАЦИЈА“
ПОЖАРЕВАЦ О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ
ОСТВАРЕНЕ У 2015. ГОДИНИ
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку Надзорног
одбора ЈП „Топлификација“ о расподели добити у
2015. години, бр. 3714-4 од 17.06.2016. године, којом
се распоређује нето добит предузећа остварене у 2015.
години.
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37
На основу члана 22. став 3. и 58. став 1. Закона о
јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр.15/16),
члана 48. став 1. Одлуке о буџету града Пожаревца за
2016. годину („Службени гласник Града Пожаревца“, бр.
13/15 и 7/16) и члана 32. став 1. тачка 9) Статута града
Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца“, бр.
4/13 – пречишћен текст), Скупштина Града Пожаревца
на седници од 6.10.2016. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ
НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈП „ЉУБИЧЕВО“
ПОЖАРЕВАЦ О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ
ОСТВАРЕНЕ У 2015. ГОДИНИ

I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку Надзорног
одбора ЈП „Љубичево“ о расподели добити у 2015.
години, бр. 441/3 од 05.08.2016. године.

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

У Пожаревцу, 6.10.2016. године Број: 01-06-156/7б

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бојан Илић, с.р.
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38
На основу члана 22. став 3. и 58. став 1. Закона о
јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр.15/16),
члана 48. став 1. Одлуке о буџету града Пожаревца за
2016. годину („Службени гласник Града Пожаревца“, бр.
13/15 и 7/16) и члана 32. став 1. тачка 9) Статута града
Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца“, бр.
4/13 – пречишћен текст), Скупштина Града Пожаревца
на седници од 6.10.2016. године, доноси
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ
НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈКП „ВОДОВОД И
КАНАЛИЗАЦИЈА“ ПОЖАРЕВАЦ О РАСПОДЕЛИ
ДОБИТИ ОСТВАРЕНЕ У 2015. ГОДИНИ
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку Надзорног
одбора ЈКП „Водовод и канализација“ о расподели добити
у 2015. години бр. 01-3674/1 од 28.06.2016. године.
II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику
Града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 6.10.2016. године Број: 01-06-156/7в
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бојан Илић, с.р.

II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику
Града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 6.10. 2016. године Број: 01-06-156/ 7г
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бојан Илић, с.р.
40
На основу члана 22. став 3. и 58. став 1. Закона о
јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр.15/16),
члана 48. став 1. Одлуке о буџету града Пожаревца за
2016. годину („Службени гласник Града Пожаревца“, бр.
13/15 и 7/16) и члана 32. став 1. тачка 9) Статута града
Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца“, бр.
4/13 – пречишћен текст), Скупштина Града Пожаревца
на седници од 6.10.2016. године, доноси
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ
НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈП „ПАРКИНГ СЕРВИС“
ПОЖАРЕВАЦ О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ
ОСТВАРЕНЕ У 2015. ГОДИНИ
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку Надзорног
одбора ЈКП „Паркинг сервис“ о расподели добити у
2015. години, бр. 1432 од 14.06.2016. године.
II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику
Града Пожаревца“.

39
На основу члана 22. став 3. и 58. став 1. Закона о
јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр.15/16),
члана 48. став 1. Одлуке о буџету града Пожаревца за
2016. годину („Службени гласник Града Пожаревца“, бр.
13/15 и 7/16) и члана 32. став 1. тачка 9) Статута града
Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца“, бр.
4/13 – пречишћен текст), Скупштина Града Пожаревца
на седници од 6.10.2016. године, доноси
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ
НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈКП „КОМУНАЛНЕ
СЛУЖБЕ“ ПОЖАРЕВАЦ О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ
ОСТВАРЕНЕ У 2015. ГОДИНИ
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку Надзорног
одбора ЈКП „Комуналне службе“ о расподели добити у
2015. години, бр. 01-2351/3 од 30.05.2016. године.

06.10.2016.

У Пожаревцу, 6.10. 2016. године Број: 01-06-156/7д
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бојан Илић
41
На основу члана 32. став 1. тачка 4), 6) и 24)
Статута Града Пожаревца („Службени гласник Града
Пожаревца“, бр. 4/13 - пречишћен текст), Скупштина
Града Пожаревца, на седници од 6.10.2016. године,
доноси
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на текст Споразума о
чланству у регионалној мрежи BFC SEE
I
Даје се сагласност на предлог текста Споразумa
о чланству у регионалној мрежи BFC SEE, који се има

06.10.2016.
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закључити између EXPOSE-a d.o.o., улица Македонска
30/VII, 11 000 Београд, кога заступа директор Марко
Станојевић и Града Пожаревца, улица Дринска бр. 2,
12 000 Пожаревaц, кога заступа градоначелник, Бане
Спасовић, дипл. правник, а који чини саставни део овог
Решења.
II
Ово решење ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику Града
Пожаревца“.
У Пожаревцу, 6.10.2016. године Број: 01-06-156/8б
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бојан Илић, с.р.
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СПОРАЗУМ О ЧЛАНСТВУ У РЕГИОНАЛНОЈ МРЕЖИ “BFC SEE”

Закључен у Београду, дана 12.07.2016. године између:

„ЕXPOSE”-а д.о.о., Македонска 30/VII, 11000 Београд, којег заступа Марко Станојевић, директор (у
даљем тексту: “EXPOSE”)
и

Града Пожаревца, Дринска 2, 12000 Пожаревац, који заступа Бане Спасовић, градоначелник (у
даљем тексту: Члан)

Имајући у виду:

(А) Да је Национална алијанса за локални економски развој (“NALED”) власник “BFC SEE” стандарда
(Б) Да је “NALED” са “ЕXPOSE”-ом дана 11.01.2016. закључио Уговор о овлашћивању бр 16/2016 и
(Ц) Да је град Пожаревац исказао интересовање за чланство у регионалној мрежи “BFC SEE“

Потписници су се споразумели о следећем:

Члан 1.

Сврха овог Споразума је успостављање сарадње међу његовим потписницима, дефинисање
кључних области заједничког деловања и међусобних права и обавеза. Крајњи циљ свих
активности које предузимају потписници Споразума је стварање повољног пословног окружења у
региону југоисточне Европе кроз испуњење критеријума регионалне мреже “BFC SEE” од стране
Члана.

1
EXPOSE d.o.o., Makedonska 30/VII, 11000 Beograd, Srbija
Tel: +381 11 33 73 063, fax: +381 11 33 73 061
e-mail: office@expose.co.rs

06.10.2016.
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Члан 2.

Процес испуњења критеријума регионалне мреже “BFC SEE” подразумева:

• Упознавање Члана са критеријумима чланства у регионалној мрежи “BFC SEE”;
• Достављање доказне документације у року од 2 месеца од дана потписивања Споразума;
• Спровођење дводневне евалуационе провере у року од 1 месеца од дана пријема доказне
документације;
• Достављање извештаја за испуњење критеријума регионалне мреже “BFC SEE”;
• Имплементацију препорука у року од 6 до 8 месеци од добијања извештаја за испуњење
критеријума регионалне мреже “BFC SEE”;
• Достављање финалног извештаја о испуњености критеријума регионалне мреже “BFC SEE” након
имплементације препорука наведених у евалуационом извештају;
• Спровођење верификационе провере испуњености критеријума регионалне мреже “BFC SEE”;
• Издавање потврде о чланству у регионалној мрежи “BFC SEE” (у даљем тексту: “BFC SEE” знак);
• Спровођење надзорне провере о испуњености критеријума регионалне мреже “BFC SEE” по
истеку једне године од издавања “BFC SEE” знака.

Предвиђено је да комплетан процес провере испуњености критеријума регионалне мреже “BFC
SEE” буде реализован у року од 12 месеци од тренутка закључења Споразума. Изузетно, наведени
рок може бити пролонгиран за одређени период који одреди „NALED“, а на основу образложеног
писменог захтева достављеног од стране Члана.

Члан 3.

На основу овог Споразума, “EXPOSE” ће извршити следеће радње током поступка приступања
Члана у регионалну мрежу “BFC SEE”:
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а) Упознавање Члана са критеријумима чланства у регионалној мрежи “BFC SEE”;
б) Преглед документације достављене од стране Члана којом се доказује испуњеност критеријума
регионалне мреже “BFC SEE”;
ц) Припрема евалуационе и верификационе провере;
д) Спровођење евалуационе и верификационе провере у складу са захтевима критеријума
регионалне мреже “BFC SEE”;
е) Припрема извештаја о испуњености критеријума регионалне мреже “BFC SEE”;
ф) Издавање потврде за коришћење “BFC SEE” знака у периоду важења чланства;
г) Спровођење надзорне провере испуњености критеријума регионалне мреже “BFC SEE”;
х) Обезбеђење основног пакета промоције Члану регионалне мреже “BFC SEE”:
• Свечани догађај проглашења нових чланова;
• Мапирање Члана у “BFC SEE” брошури;
• Припрема и штампање општих инфо листова о инвестиционим потенцијалима Члана;
• Припрема и достављање алубонд табле Члану “BFC SEE”;
• Промоција Члана у сарадњи са партнерима кроз контакте с инвеститорима и учешће нa
сајмовима у земљи и иностранству;
• Промоција Члана у оквиру догађаја које организују “NALED“ и регионални партнери.
и) Обезбеђење спровођења провере испуњености критеријума регионалне мреже “BFC SEE” на
непристрасан начин, уз професионалну одговорност, потребно техничко знање и добру праксу,
поштујући услове овог Споразума.

Члан 4.

“NALED” одобрава Члану коришћење “BFC SEE” знака у складу са Књигом графичких стандарда са
периодом важења од 2 године од дана пријема Члана у регионалну мрежу “BFC SEE”.

По истеку једне године “EXPOSE” спроводи надзорну проверу и уколико утврди да критеријуми
регионалне мреже “BFC SEE” нису испуњени, “BFC SEE” знак може бити повучен.
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Члан 5.

Члан се обавезује да на име чланарине у регионалној мрежи “BFC SEE” уплати „ЕXPOSE“-у износ од
10.000,00 ЕУР нето у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан уплате.
Плаћање се реализује у две рате, и то:

• Прва рата (50% уговореног износа) у року од 15 дана од дана потписивања Споразума;
• Друга рата (50% уговореног износа) у року од 15 дана након реализоване евалуационе провере.

Чланарина укључује све трошкове настале приликом процеса провере испуњености критеријума
за чланство у регионалној мрежи “BFC SEE”.

Члан 6.

Члан се обавезује да:

• Обезбеди пуну сарадњу током спровођења поступка испуњености критеријума регионалне
мреже “BFC SEE”;
• Изврши уплату чланарине сходно члану 5. Споразума;
• Достави пакет доказне документације у року 2 месеца по закључењу уговора;
• Изврши имплементацију препорука у року од 6 до 8 месеци од добијања извештаја;
• Отклони могуће недостатке уочене током надзорне провере у накнадно одређеном периоду
предвиђеном за унапређење. Уколико у датом периоду не отклони све наведене недостатке,
Члану се писменим путем најављује могућност повлачења “BFC SEE” знака, након чега Члан не
може више користити “BFC SEE” знак у штампаним и електронским медијима, нити се може
позивати на “BFC SEE” знак или користити друга права у вези са “BFC SEE” знаком;
• Користи “BFC SEE” знак у складу с Правилима употребе “BFC SEE” знака и графичког решења који
ће бити достављен по добијању “BFC SEE” знака.
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Члан 7.

Члан има право да:

• Користи “BFC SEE” знак у периоду трајања чланства у регионалној мрежи “BFC SEE”;
• Буде информисан о налазима у процесу испуњења критеријума регионалне мреже “BFC SEE”;
• Захтева од „EXPOSE“-а објашњења у току испуњавања критеријума регионалне мреже “BFC SEE”;
• Доследно користи знак регионалне мреже “BFC SEE” складу са Књигом графичких стандарда;
• Поднесе захтев за продужетак чланства у регионалној мрежи “BFC SEE” након истека периода
важења “BFC SEE” знака.

Члан 8.

Овај Споразум може бити измењен само на основу писаног договора потписника. У случају измене
критеријума и/или услова ради унапређења регионалне мреже “BFC SEE”, и уколико је то у
обостраном интересу, биће потписан анекс Споразума.

Члан 9.

“EXPOSE” може раскинути овај Споразум уз писмено објашњење у року од 15 дана од дана када
Члан не измири доспеле износе на име чланарине у регионалној мрежи “BFC SEE”.

Уколико Члан одустане од Споразума, дужан је да плати “EXPOSE”-у трошкове настале приликом
спровођења процеса провере испуњености критеријума регионалне мреже “BFC SEE”, односно све
трошкове настале до момента одустајања Члана од Споразума.
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Члан 10.

Потписници овим изјављују да су прочитале Споразум, да се слажу са његовим садржајем и да је
овај Споразум сачињен у доброј вери и слободној вољи и није закључен у време потешкоћа или
једнострано неповољних услова.

Све неспоразуме потписници ће покушати да реше договором, а у немогућности постизања
договора потписници прихватају надлежност стварно надлежног суда у Београду.

Овај Споразум сачињен је у 4 примерка, од којих “EXPOSE” и Члан добијају по два примерка.

“EXPOSE” д.о.о.

Град Пожаревац

Марко Станојевић

Бане Спасовић

Директор

Градоначелник
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На основу члана 32. став 1. тачка 4), 6) и 24)
Статута Града Пожаревца („Службени гласник Града
Пожаревца“, бр. 4/13 - пречишћен текст), Скупштина
Града Пожаревца, на седници од 6.10.2016. године,
доноси
РЕШЕЊЕ
о овлашћењу лица за потписивање Споразума о
чланству у регионалној мрежи BFC SEE
I
Овлашћује се Бане Спасовић, дипл. правник,
градоначелник Града Пожаревца, да потпише Споразум
о чланству у регионалној мрежи BFC SEE, који се има
закључити између EXPOSE-a d.o.o., улица Македонска
30/VII, 11 000 Београд, кога заступа директор Марко
Станојевић и Града Пожаревца, улица Дринска бр. 2, 12
000 Пожаревац.
II
Ово решење ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику Града
Пожаревца“.

дипл. правник, градоначелник Града Пожаревца, дана
1. августа 2016. године, Град Пожаревац прибавио је у
јавну својину непокретну имовину- објекте Друштвеног
предузећа за путеве Путоградња Пожаревац- у стечају,
изграђених на катастарској парцели бр. 2143/1 К.О.
Пожаревац у јавној својини Града Пожаревца, у поступку
непосредне погодбе са купцем Градом Пожаревцем, на
основу одлуке Одбора повериоца од 13. јануара 2016.
године.
Члан 2.
Даје се сагласност и одобрава се уговор о
купопродаји непокретне имовине закључен дана 1.
aвгуста 2016. године.
Члан 3.
Саставни део овог решења је уговор о
купопродаји из члана 1. овог решења.
Члан 4.
Ово решење објавити у „Службеном гласнику
Града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 6.10.2016. године Број: 01-06-156/17
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

У Пожаревцу, 6.10.2016. године Број: 01-06-156/8в

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
ПОЖАРЕВЦ
Бојан Илић, с.р.

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бојан Илић, с.р.
44
На основу члана 4. и члана 27. став 10. Закона о
јавној својини („Службени гласник Републике Србије“,
бр. 72/11, 88/13 и 105/14) и члана 32. став 1. тачка 7)
Статута Града Пожаревца („Службени гласник Града
Пожаревца“, бр. 4/13 - пречишћен текст) и Одлуке о
прибављању непокретне имовине у јавну својину Града
Пожаревца 01-06-247/6 од 7. децембра 2015. године,
Скупштина Града Пожаревца на седници одржаној
6.10.2016. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на закључени уговор о
прибављању непокретне имовине у јавну својину
Града Пожаревца
Члан 1.
Закључењем Уговора о купопродаји непокретне
имовине закљученог између Друштвеног предузећа за
путеве Путоградња Пожаревац- у стечају, кога је заступао
стечајни управник РС Агенције за лиценцирање стечајних
управника, Центар за стечај Београд, Теразије бр. 23, а по
овлашћењу повереник Аца Митић и Града Пожаревца,
улица Дринска број 2, кога је заступао Бане Спасовић,

06.10.2016.
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На основу члана 10. ставa 2. Одлуке о отуђењу и
давању у закуп грађевинског земљишта у јавној својини
Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“,
бр. 12/15) 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 6.10.2016. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о овлашћењу лица за потписивање уговора о
отуђењу грађевинског земљишта на катастарској
парцели број 7834/53 К.О. Пожаревац површине 80
ари 13м2 уписаног у лист непокретности 16172 К.О.
Пожаревац из јавне својине Града Пожаревца
I
Овлашћује се Бане Спасовић, дипл. правник,
градоначелник Града Пожаревца, да потпише Уговор
о отуђењу грађевинског земљишта на катастарској
парцели број 7834/53 К.О. Пожаревац површине 80
ари 13м2 уписаног у лист непокретности 16172 К.О.
Пожаревац из јавне својине Града Пожаревца, који се има
закључити између Града Пожаревца, улица Дринска број
2 Пожаревац, матични број: 07271239, ПИБ: 100438011

06.10.2016.
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и STOP. SHOP. 5 D.O.O. BEOGRAD, из Београда улица
Војводе Степе број 78/10, MБ:21036455, ПИБ:108624865
које заступа адвокат Иван Пантовић, по пуномоћју број
B.R.Z.855/2016.
II
Ово решење ступа на снагу 8. дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику Града
Пожаревца“.
У Пожаревцу, 6.10.2016. године Број: 01-06-156/18.1.
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бојан Илић, с.р.
46
На основу члана 66. став 1. и 3, у вези 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 10) Статута Града Пожаревца
(„Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 4/13
– пречишћен текст), Скупштина Града Пожаревца, на
седници одржаној дана 6.10.2016. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Статут Народне библиотеке
„Илија М. Петровић“ Пожаревац
I.
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Статут Народне
библиотеке „Илија М. Петровић“ у Пожаревцу, који је
Управни одбор Народне библиотеке „Илија М. Петровић“
у Пожаревцу донео Одлуком, бр. 276 од 11. августа 2016.
године.
II.
Ово решење објавити у „Службеном гласнику
Града Пожаревца".
У Пожаревцу, 6.10.2016.године Број: 01- 06 – 156/14
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Милић Јовановић, с.р.
47
На основу чл. 21. Закона о јавним службама
(‘’Сл. гласник РС’’ бр. 42/91, 71/94, 79/2005, 81/2005 и
83/2014), Решења Министра културе РС о одређивању
библиотека које обављају матичне функције у
библиотечко - информационој делатности (‘’Сл. гласник
РС’’ бр. 122/12), Статута Града Пожаревца (‘’Сл. гласник
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града Пожаревца’’, бр. 4/13), Закона о класификацији
делатности и о регистру јединица разврставања (‘’Сл
лист СРЈ’’ бр.31/96, 34/96, 12/98 и 74/99 и „Сл. гласник
РС’’ бр. 54/2010), Закона о култури („Сл. гласник РС“,
бр. 72/2009, бр. 13/2016, бр.30/2016 – испр.), Закона о
библиотечко – информационој делатности („Сл. гласник
РС“, бр. 52/2011) и Одлуке Управног одбора Народне
библиотеке о изменама и допунама Статута Народне
библиотеке ‘’Илија М. Петровић’’ Пожаревац, бр. 276 од
11.8.2016. године, Управни одбор Народне библиотеке
‘’Илија М. Петровић’’ доноси
СТАТУТ
НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ ‘’ИЛИЈА М.
ПЕТРОВИЋ’’ ПОЖАРЕВАЦ
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим Статутом се уређују правни положај,
организација рада и пословање и остваривање управљања
установе Народна библиотека ‘’Илија М. Петровић’’
Пожаревац.
Члан 2.
Сви изрази употребљени у мушком граматичком
роду у овом документу односе се без дискриминације и
на жене.
Члан. 3
Поједини односи уређени овим Статутом могу
се ближе уредити другим општим актима Библиотеке
(правилници, правила, пословници, одлуке) који морају
бити у сагласности са Статутом и законом.
Члан 4.
Надзор над променом овог Статута врше
директор, Управни одбор и Надзорни одбор, свако у
оквиру своје надлежности.
Члан 5.
Народна библиотека ‘’Илија М. Петровић’’
основана је 1847. године као Пожаревачко читалиште.
Члан 6.
Права и дужности оснивача Народне библиотеке
‘’Илија М. Петровић’’ врши Град Пожаревац, на основу
Закона о јавним службама (‘’Сл. гласник РС’’ бр. 42/91,
71/94, 79/2005, 81/2005 и 83/2014) и на основу Статута
Града Пожаревца (‘’Сл. гласник града Пожаревца’’, бр.
4/13).
Народна библиотека ‘’Илија М. Петровић’’
Пожаревац је матична библиотека Браничевског округа.
Члан 7.
Дан Народне библиотеке ‘’Илија М. Петровић’’
Пожаревац је 27. јануар, који представља дан када је
Пожаревачко читалиште основано 1847. године.
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II ПРАВНИ ПОЛОЖАЈ
Члан 8.
Народна библиотека ‘’Илија М. Петровић’’
Пожаревац је самостална установа културе која обавља
послове из области библиотекарства и информацоне
делатности. Своју делатност обавља на подручју Града
Пожаревца.
Народна библиотека ‘’Илија М. Петровић’’
Пожаревац обавља матичне функције за библиотеке, као
и за организационе јединице које у складу са Законом
обављају библиотечку делатност, осим за библиотеке,
односно организационе јединице које обављају
библиотечку делатност на универзитетима, факултетима,
високим струковним школама и научноистраживачким
установама, на територији општина Браничевског
округа: Велико Градиште, Голубац, Жабари, Жагубица,
Кучево, Мало Црниће и Петровац.
Члан 9.
Народна библиотека ‘’Илија М. Петровић’’
Пожаревац је правно лице.
Народна библиотека ‘’Илија М. Петровић’’
нставља традиције првог пожаревачког читалишта које
је под називом ‘’Читалиште пожаревачко’’ основано
1847. године.
Народна библиотека ‘’Илија М. Петровић’’
Пожаревац је уписана у судски регистар код Окружног
привредног суда у Пожаревцу под бр. Фи. 69/2015
усклађена шифра делатности
Члан 10.
Народна библиотека ‘’Илија М. Петровић’’
Пожаревац има свој текући рачун код Управе за трезор.
III ФИРМА И СЕДИШТЕ
Члан 11.
Пун назив установе је: Народна библиотека
‘’Илија М. Петровић’’ Пожаревац’’, (у даљем тексту:
Библиотека).
Члан 12.
Седиште Библиотеке је у Пожаревцу, улица
Дринска број 2.
Члан 13.
Библиотека у свом пословању употребљава
службени печат и штамбиљ.
Печат библиотеке је округлог облика, пречника
30 mm са текстом који је исписан ћирилицом: Народна
библиотека ‘’Илија М. Петровић’’ Пожаревац. Број
печата, њихову употребу, начин чувања и уништавања
одређује директор својом одлуком.
Штамбиљ Библиотеке је правоугаоног облика,
величине 50x30 mm са ћириличним текстом: Народна
библиотека ‘’Илија М. Петровић’’, Бр. __________, 20__
_ год. Пожаревац.
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IV СРЕДСТВА И НАЧИНИ РАСПОРЕЂИВАЊА
ДОБИТИ
Члан 14.
Средства за обављање делатности Библиотеке
обезбеђују се:
- од оснивача – из буџета Града Пожаревца;
- из буџета Републике Србије;
- непосредно од својих корисника;
- продајом својих услуга и производа на
тржишту;
- од спонзора, поклона, легата и
- из других извора у складу са законом.
Члан 15.
Средства из буџета оснивача и Републике Србије
Библиотека остварује на основу плана и програма рада,
као и предрачуна средстава потребних за остваривање тог
плана и програма рада по свим основама финансирања.
Члан 16.
Средства Библиотеке користе се према њиховој
намени, а у складу са законом.
Библиотека одговара за обавезе средствима
којима располаже.
Члан 17.
Имовина и просторије Библиотеке осигуравају
се код осигуравајућег друштва.
Књижни фондови, као и сва друга библиотечкоинформативна грађа, средства и опрема као део
пословних средстава користе се на начин и под условима
утврђеним законом.
Члан 18.
Пословни резултати и стање средстава средстава
Библиотеке утврђују се сваке године завршним годишњим
програмским и финансијским извештајима.
V ЗАСТУПЉАЊЕ И ПРЕДСТАВЉАЊЕ
Члан 19.
Библиотеку заступа, представља и потписује
директор.
Директор је овлашћен да у име Библиотеке у
оквиру њене делатности уписане у судски регистар,
заступа установу и врши све правне послове без
ограничења, у складу са законом.
Члан 20.
Директор, као заступник установе може, у
оквиру својих овлашћења, дати другоме лицу овлашћење
– пуномоћје за закључивање одређених врста уговора,
односно, предузимање одређених правних радњи,
заступање или представљање Библиотеке пред одређеним
органима, предузећима, установама, организацијама или
лицима.
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Члан 21.
У случају одсутности или спречености
директора, Библиотеку заступа и представља лице које
одреди директор.
Члан 22.
Директор је наредбодавац за извршење
финансијског плана Библиотеке.
Своје овлашћење из става 1. овог члана,
директор може према потреби делимично пренети на
другог радника Библиотеке.
VI ДЕЛАТНОСТ БИБЛИОТЕКЕ
Члан 23.
Делатност, услови и начин обављања делатности
Библиотеке одређени су Законом о библиотечкојинформационој делатности (‘’Сл. гласник РС’’, бр.
52/11), Законом о културним добрима (‘’Сл. гласник
РС’’, бр. 71/94, 52/11, 99/11), Законом о култури („Сл.
гласник РС“, бр. 72/2009., бр. 13/2016, бр.30/2016),
Законом о издавању публикација (“Сл. гласник РС”,
бр. 37/91, 53/93, 67/93, 48/94, 135/2004 и 101/2005) ,
Уредбом о класификацији делатности („Сл. гласник РС“,
бр. 54/2010) као и другим законима из области културе и
одредбама овог Статута.
Члан 24.
Библиотека је установа културе.
Делатност библиотеке је:
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локација, зграда и сличних туристичких
споменика
58 Издавачка делатност (58.1;58.11; 58.13; 58.14; 58.19)
Обухвата:
- издавање књига, брошура, проспеката,
речника, енциклопедија, атласа, мапа
и карата; издавање новина, часописа
и периодичних часописа; именика и
адресара и других публикација, постера, ,
летака, рекламног материјала, и сличних
публикација, on-line издавање као и
издавање софтвера.
- сви могући облици издаваштва (штампано
издаваштво, у електронском или аудио
облику, на интернету, мултимедијални
производи као што су приручници на
компакт-дисковима (CD-ROM) и др.).
58.1 Издавање књига часописа и друге издавачке
делатности
58.11 Издавање књига
58.13 Издавање новина
58.14 Издавање часописа и периодичних издања
58.19 Остала издавачка делатност
58.29 Издавање осталих софтвера
Обухвата:
- издавање готовог софтвера који није
посебно прилагођен конкретном кориснику,
укључујући превод или прилагођавање
оваквог софтвера за одређено тржиште, за
свој рачун:
- оперативних система
- пословних и других апликација

91.01 (9101)Делатност библиотеке
Обухвата:
- документационе
и
информационе
активности
библиотека
свих
врста,
читаоница, слушаоница и посебних
просторија за гледање филмова и
видео-материјала, који пружају услуге
корисницима као што су студенти, научници,
службеници.
- припремање збирки, без обзира на то да ли
су специјализоване или не
- израду каталога збирки и колекција
- прикупљање, обрада, заштита, чување
и обезбеђивање приступа библиотечкоинформационој грађи, књига, мапа, часописа,
филмова, плоча, трака, уметничких дела
итд.
- пружање свих облика библиотечкоинформационих услуга на лицу места и на
даљинуактивности фототека и кинотека и
пратеће услуге

63.11 Обрада података, хостинг и сл.
Обухвата:
- активности обезбеђења инфраструктуре за
хостинг, услуге обраде података и с њима
повезане акстивности
- специјализоване
хостинг
делатности
као што су веб хостинг, мултимедијални
сервиси или хостинг апликација, пружање
апликацијских
услуга,
омогућавање
коришћења time- sharing ресурса централног
(mainframe) рачунара од стране корисника
- делатност целокупне обраде података
које доставља корисник и израде
специјализованих извештаја на бази
података набављених од клијената, као и
уношење података

91.03 (9103)Заштита и одржавање непокретних
културних добара, култруно-историјских локација,
зграда и сличних туристичких споменика
Обухвата:
- заштиту
и
одржавање
непокретних
културних добара, културно-историјских

63.12 Веб портали
Обухвата:
- рад на веб сајтовима који користе
претраживаче за генерисање и одржавање
кстензивних база података интернет адрса и
садржаја у лако претраживом облику
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рад на другим веб сајтовима који делују као
портали на интернету, као што су медијски
сајтови који обезбеђују периодично
ажуриране садржаје

82.19 Фотокопирање, припремање докумената и
друга специјализована канцеларијска подршка
Обухвата
- копирање, припремање докумената и
друге специјализоване активности које
предстаављају подршку канцеларијском
пословању:
- припремање докумената
- корекцију и рецензију докумената
- куцање и обраду текста
- секретарске помоћне услуге
- преписивање докумената и друге секретарске
услуге
- куцање и прекуцавање писама
- обраду поште (сортирање, адресирање итд.),
изузев директног поштанског рекламирања
- фотокопирање
- копирање
- диазокопирање
- друге услуге копирања докумената, без
пружања услуга штампања (нпр. офсет
штампа, брза штампа, дигитална штампа и
предштампарске услуге)
18.14 Књиговезачке и сродне услуге
Обухвата:
- завршне поступке после штампе, повезивање
књига, брошура, магазина и каталога
различитим технолошким поступцима,
сечење, пресавијање, коричење, финално
повезивање (и пластиком)
- припрему и израду главног пројекта, скица,
узорака, макета и других репрографских
производа
- завршне радове на слагању штампаних
листова у књиге, брошуре, магазине,
каталоге и др., који се обављају савијањем,
састављањем, прошивањем, туткалисањем,
лепљењем, опшивањем и др.; злато-тиск
- завршне радове на штампаном папиру или
картону као што су пословни формулари,
етикете, календари, рекламни материјали,
проспекти и др., који се обављају савијањем,
лепљењем,
бушењем,
перфорирањем,
моделирањем у рељефу, превлачењем
пластиком и др.
- завршне радове на CD-овима и DVD-овима
- остале завршне радове (бојење, утискивање,
маркирање)
- завршне поштанске услуге (стандардизовање и припрема коверта)

06.10.2016.

Члан 25.
Библиотека обавља делатности из члана 22.
овог Статута под условима и на начин утврђен законом,
у складу са циљевима ради којих је основана, а на начин
којим се обезбеђује уредно и квалитетно, под једнаким
условима, задовољавање потреба корисника.
Члан 26.
Библиотека уређује услове и начин пружања
библиотечко-информационих услуга корисницима у
складу са законима, подзаконским и нормативним актима,
стручним упутствима и међународним стандардима.
VII УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА
БИБЛИОТЕКЕ
Члан 27.
Овим
Статутом
се
утврђује
следећа
организациона структура Библиотеке:
1. Позајмно одељење за одрасле са
читаоницом
2. Одељење за децу са читаоницом
3. Одељење стручне књиге
4. Одељење за младе са читаоницом
5. Интернет читаоница
6. Одељење за слепа и слабовида лица
7. Служба за набавку библиотечке грађе
8. Служба каталошке обраде библиотечке
грађе
9. Служба за развој и матичне послове
10. Одељење Завичајне збирке, одељење старе
и ретке књиге са читаоницом
11. Одељење периодике
12. Служба за безбедност и здравље на раду,
јавне набавке и правне послове
13. Одељење за заштиту библиотечких фондова
- књиговезница
14. Служба општих послова – рачуноводство,
материјално административни послови
15. Одељење Библиотеке у Костолцу - у
склопу организационе структуре делује и
библиотечки огранак у Костолцу
Члан 28.
Правилником о унутрашњој организацији и
систематизацији радних места и послова Библиотеке
утврђују се врсте стручних послова, врста и степен
стручне спреме потребне за њихово извршавање,
структура и називи радних места, опис група послова,
као и број запослених потребних за извршавање свих
послова у Библиотеци.
VIII ОРГАНИ БИБЛИОТЕКЕ
Члан 29.
Органи Библиотеке су: директор Библиотеке,
Управни одбор и Надзорни одбор.
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Члан 30.
Директор руководи Библиотеком.
Директор је самосталан у вршењу послова из
свог делокруга.
Члан 31.
Министар културе именује, односно, разрешава
директора Библиотеке, која обавља матичне функције, уз
сагласност Управника Народне библиотеке Србије.
Члан 32.
Директор Библиотеке именује се на основу
претходно спроведеног јавног конкурса, на период од
четири године и може бити поново именован.
Јавни конкурс за именовање директора
расписује и спроводи Управни одбор Библиотеке. Јавни
конкурс објављује се на сајту Националне службе за
запошљавање и у најмање једним дневним новинама
које се дистрибуирају на целој територији Републике.
Јавни конкурс расписује се 60 дана пре истека
мандата директора.
Рок за подношење пријава на јавни конкурс не може
бити краћи од осам ни дужи од петанест дана од
дана оглашавања јавног конкурса. Неблаговремене,
недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве уз
које нису приложени сви потребни докази, Управни
одбор одбацује закључком против кога се може упутити
посебна жалба у року од три дана од дана достављања
закључка.
Управни одбор Бибиотеке обавља разговор
са кандидатима који испуњавају услове из конкурса и
у року од 30 дана од дана завршетка јавног конкурса
доставља Министарству за културу и информисање
образложени предлог листе кандидата (у даљем тексту:
Листа). Листа садржи мишљење Управног одбора о
стручним и организационим способностима сваког
кандидата и записник о обављеном разговору. Управни
одбор обававештава оснивача о Листи кандидата.
Ако Министарство за културу и информисање не
прихвати предлоге са Листе, сматра се да јавни конкурс
није успео.
Члан 33.
Кандидат за директора Библиотеке дужан је да
предложи програм рада и развоја установе, као саставни
део конкурсне документације.
За директора Библиотеке именује се лице које
има високо образовање и најмање пет година радног
искуства у струци, од чега најмање три године рада у
култури.
Члан 34.
Министарство културе и информисања може
да именује вршиоца дужности директора установе,
без претходно спроведеног јавног конкурса, у случају
када директору престане дужност пре истека мандата,
односно, када јавни конкурс за директора није успео.
Вршилац дужности директора може обављати
ту функцију најдуже једну годину.
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Члан 35.
Директор Библиотеке врши следеће послове:
- организује и руководи радом Библиотеке;
- доноси акт о организацији и систематизацији
послова и друга општа акта у складу са
законом и статутом;
- извршава
одлуке
управног
одбора
Библиотеке;
- заступа и представља Библиотеку пред
трећим лицима и одговоран је за законитос
рада Библиотеке;
- стара се о законитости рада Библиотеке;
- одговоран је за спровођење програма рада
Библиотеке;
- одговоран је за материјално-финансијско
пословање Библиотеке;
- подноси Извештај о раду Библиотеке
Управном одбору и оснивачу коме је
одговоран за свој рад;
- подноси
Извештај
о
пословању
Библиотеке;
- предузима мере за остваривање пословне
сарадње са другим установама, предузећима,
организацијама, органима и појединцима од
користи за Библиотеку;
- извршава одлуке Управног одбора и
Надзорног одбора Библиотеке;
- у складу са законом, одлучује о:
распоређивању радника, о раду дужем од
пуног радног времена, о потреби заснивања
радног односа са новим радником, о избору
кандидата за пријем у радни однос, о
привременом удаљавању са радног места
(суспензији), о престанку радног односа
и дисциплинској одговорности радника,
о плаћеном и неплаћеном одсуству, о
доприносу радника у раду, о коришћењу
годишњег одмора радника и о другим
питањима из радног односа;
- закључује уговоре о раду са запосленима у
Библиотеци и
- врши друге послове утврђене законом и
статутом Библиотеке.
Члан 36.
Директор ове Библиотеке даје сагласност на
именовање и разрешење директора библиотека за коју
ова Библиотека врши матичне функције.
Члан 37.
Дужност директора Библиотеке престаје истеком
мандата и разрешењем.
Директор може бити разрешен дужности пре
истека мандата:
1) на лични захтев
2) ако обавља дужност супротно одредбама
закона;
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3) ако нестручним, неправилним и несавесним
радом проузрокује већу штету установи или
тако занемарује или несавесно извршава
своје обавезе да су настале или могу настати
веће сметње у раду установе;
4) ако је против њега покренут кривични
поступак за дело које га чини недостојним за
обављање дужности директора, односно ако
је правнонснажном судском одлуком осуђен
за кривично дело које га чини недостојним
за обављање дужности директора установе;
5) из других разлога утврђених законом или
статутом установе.

-

Члан 38.
Библиотеком управља Управни одбор.
Управни одбор Библиотеке има 7 чланова које
именује Скупштина града Пожаревца, из реда истакнутих
стручњака и познаваоца културне делатности.
Пет чланова управног одбора су представници
оснивача, а два се именују из редова запослених у
Библиотеци.
Председника управног одбора именује оснивач
из реда чланова управног одбора.
Састав управног одбора треба да обезбеди
заступљеност од најмање 30% представника мање
заступљеног пола.
Чланови управног одбора именују се на период
од четири године и могу бити именовани највише два
пута.
У случају спречености председника Управног
одбора, седницу Управног одбора може да да закаже и
њоме председава најстарији члан Управног одбора
Председнику и члановима Управног одбора
може припадати накнада за рад, под условима и према
мерилима утврђеним актом Скупштине града.

-

Члан 38а
Скупштина града може да, до именовања
председника и чланова Управног одбора именује вршиоце
дужности председника и чланова Управног одбора.
Скупштина града може именовати вршиоца
дужности председника и чланова Управног одбора
Билиотеке и у случају када председнику, односно члану
престане дужност пре истека мандата.
Вршилац дужности председника, односно члана
Управног одбора може обављати ту функцију најдуже
једну годину.
Члан 39.
Управни одбор Библиотеке:
- доноси статут Библиотеке, на који сагласност
даје оснивач;
- доноси друге опште акте, предвиђене
законом и статутом;
- утврђује пословну и развојну политику;
- одлучује о пословању Библиотеке;

-

-
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доноси програме рада Библиотеке, на
предлог директора, на који сагласност даје
оснивач;
доноси годишњи финансијски план на који
сагласност даје оснивач;
усваја годишњи обрачун;
усваја годишњи извештај о раду и
пословању;
даје предлог о статусним променама, у
складу са законом;
даје предлог Министарству културе
и информисања о Листи кандидата за
директора, кога ће именовати министар
културе Републике Србије;
закључује уговор о раду са директором, на
одређено време, до истека рока на који је
изабран, односно до његовог разрешења, а
када је за директора именовано лице које је
већ запослено у истој установи културе на
неодређено време, закључује анекс уговора
о раду, у складу са законом о раду;
одлучује о другим питањима утврђеним
законом и статутом

Члан 39а
Дужност члана Управног одбора установе
престаје истеком мандата и разрешењем
Скупштина града разрешиће члана Управног
одбора пре истека мандата:
1) на лични захтев
2) ако обавља дужност супротно одредбама
закона
3) ако је против њега покренут кривични
поступак за дело које га чини недостојним
за обављање дужности члана Управног
одбора, односно ако је правоснажном
судском одлуком осужен за кривично дело
које га чини недостојним за обављање
дужности члана управног одбора установе
4) из других рзлога утврђених законом или
статутом установе
Члан 40.
У Библиотеци се образује Надзорни одбор.
Надзорни одбор обавља надзор над пословањем
Бибиотеке
Чланове надзорног одбора именује и разрешава
Скупштина града.
Надзорни одбор има најмање три члана, од
којих су два представници оснивача, а један је из редова
запослених у Библиотеци.
Председника надзорног одбора именује
Скупштина града из реда чланова надзорног одбора.
Чланови Надзорног одбора Библиотеке именују
се на период од четири године и могу бити именовани
највише два пута.
Највише једна трећина чланова Надзорног
одбора иемнује се из реда запослених у Библиотеци,
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на предлг репрезентативног синдиката Библиотеке,
а уколико не постојји репрезентативни синдикат, не
предлог већине запослених. Састав Надзорног одбора
треба да обездбеди заступљеност од најмање 30%
представника мање заступљеног пола.
За члана Надзорног одбора не може бити
именовано лице које је члан управног одбора установе.
У случају спречености председника Надзорног
одбора, седницу Одбора може заказати и њом
председавати најстарији члан Надзорног одбора.
Председнику и члановима Надзорног одбора
може припадати накнада за рад, под условима и према
мерилима утврђеним актом Скупштине града.
Члан 41.
Надзорни одбор Библиотеке:
- врши надзор над пословањем Библиотеке;
- прегледа годишњи извештај о раду, годишњи
обрачун и предлог за расподелу добити;
- најмање једном годишње подноси извештај
о свом раду.
Члан 42.
Скупштина града може именовати вршиоца
дужности председника и чланова Надзорног одбора
Билиотеке и у случају када председнику, односно члану
престане дужност пре истека мандата.
Вршилац дужности председника, односно члана
Надзорног одбора може обављати ту функцију најдуже
једну годину.
Члан 42а
Дужност члана Надзорног одбора Библиотке
престаје истеком мандата и разрешењем
Скупштина града разрешиће члана Надзорног
одбора пре истека мандата:
1. на лични захтев
2. ако обавља дужност супротно одредбама
закона
3. ако је против њега покренут кривични
поступак за дело које га чини недостојним
за обављање дужности члана Управног
одбора, односно ако је правоснажном
судском одлуком осужен за кривично дело
које га чини недостојним за обављање
дужности члана управног одбора установе
4. из других рзлога утврђених законом или
статутом установе
IX СТРУЧНО ВЕЋЕ БИБЛИОТЕКЕ
Члан 43.
Ради ефикаснијег обављања свих активности
из домена библиотечко-информационих делатности,
унапређења рада и развоја Библиотеке, достизања
високог нивоа професионалности у раду на свим
нивоима, образује се Стручно веће Библиотеке.
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Члан 44.
Задатак Стручног већа је да сагледава и предлаже
врсте и начине обављања стручних послова – нарочито
код сачињавања оперативних планова стручног рада који
произилазе из Програма рада Библиотеке.
Члан 45.
Стручно веће сачињавају директор и стручни
библиотечки радници.
Члан 46.
Радом стручног већа руководи директор.
Стручно веће ради у седницама које сазива
директор према потреби, а припремају их стручни
радници којима то наложи директор.
X ПЛАНИРАЊЕ РАДА И РАЗВОЈА БИБЛИОТЕКЕ
Члан 47.
Библиотека доноси годишње програме рада,
оперативне планове, а према потребама Републике и
Града Пожаревца, вишегодишње планове развоја.
Вишегодишњи планови развоја, када се доносе,
садрже: циљеве, обим, и квалитет библиотечких
услуга, ниво задовољавања потреба корисника, начин
финансирања и обим неопходних финансијских и других
средстава за њихово остваривање, као и друга питања од
значаја за остваривање планова.
Члан 48.
Библиотека о свом раду обавештава оснивача
преко кога остварује средства за рад, као и друге органе
када је то законом прописано, подносећи годишње
програме и извештаје о раду, као и када се то од
Библиотеке тражи.
Члан 49.
Директор и Управни одбор редовно прате и
оцењују остваривање програма рада и предузимају нове
мере у складу са условима у којима Библиотека ради,
како би се пословање Библиотеке успешно остваривало.
XI РАДНИ ОДНОСИ
Члан 50.
Ради остваривања своје делатности, Библиотека
заснива радни однос са одређеним бројем радника.
Број, структура и стручни профил радника
библиотеке зависе од врсте и обима послова, величине
библиотечких фондова, броја корисника и функција
Библиотеке, програмских задатака и расположивих
средстава.
Одлуку о повећању броја запослених доноси
директор у договору са Управним одбором, односно
оснивачем.
Општим актом који доноси директор утврђују се
врста, степен стручне спреме и други послови потребни
за одређено радно место, опис послова и радних задатака
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радника, радна места за која се може вршити претходна
провера радних способности, пробни рад, начин
оспособљавања приправника и друга питања.
У погледу права, обавеза и одговорности
запослених у Библиотеци примењују се прописи Закона
о раду, осим у вези са стручним оспособљавањем где се
примењује Закон о библиотечкој делатности.
О појединачним правима, обавезама и
одговорностима радника Библиотеке одлучује директор.
Члан 51.
Радно време одређује се у складу са законом
по договору са оснивачем, на основу реалних потреба
Библиотеке.
О распореду, почетку и завршетку радног
времена радника, одлучује директор.
Члан 52.
Радници Библиотеке стичу стручна звања у
складу са законом и правилником Народне библиотеке
Србије.
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XIII ПОСЛОВНА ТАЈНА
Члан 57.
Поред података који су законом проглашени за
пословну тајну, пословном тајном у Библиотеци сматрају
се.
- исправе које надлежни орган прогласи
пословном тајном;
- подаци које директор као поверљиве
саопшти запосленима у Библиотеци;
- подаци који садрже понуде за конкурс или
јавно надметање до објављивања резултата
конкурса, тј. јавног надметања;
- подаци народне одбране.
Члан 58.
Одавање пословне тајне представља тежу
повреду радне обавезе и, ако је то законом регулисано,
кривично дело.
Дужност чувања пословне тајне не престаје по
престанку радног односа у Библиотеци.
XIV УСЛОВИ ЗА РАД СИНДИКАТА И САРАДЊА
СА СИНДИКАТОМ

Члан 53.
Радник који својом кривицом не испуњава радне
обавезе, или се не придржава одлуке или решења органа
управљања библиотеке, одговара за учињену повреду
радне дужности.
Радник који у раду, односно у вези са радом,
намерно или из непажње проузрокује штету Библиотеци,
дужан је да ту штету надокнади.

Члан 59.
Директор Библиотеке обезбеђује услове за рад и
деловање синдиката утврђене законима и подзаконским
актима.
Активности синдиката не смеју ићи на штету
остваривања основних делатности Библиотеке, интереса
корисника, радне дисциплине, обезбеђења сигурности
људи и имовине, као и других правних и физичких лица
у складу са Законом о штрајку.

Члан 54.
Библиотека је дужна да, у складу са Законом о
безбедности и здрављу на раду, обезбеди запосленима
безбедност и здравље на раду.

XV ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 55.
Директор Библиотеке посебним актом одређује
лице задужено за безбедност и здравље на раду.
XII ЈАВНОСТ У РАДУ
Члан 56.
Рад Библиотеке је јаван и подлеже оцени
јавности.
Информисање о раду Библиотеке врши се
редовним обавештавањем јавности о својим програмима
и акцијама путем средстава јавног информисања, својих
пропагандних материјала и објављивањем својих
стручних и научноистраживачких радова.
Јавност рада Библиотеке остварује се
разматрањем програма и извештаја о раду од стране
органа Библиотеке и оснивача.

Члан 60.
Над обављањем делатности Библиотеке врши се
управни и стручни надзор.
Надзор над законитошћу рада врши надлежни
орган управе града Пожаревца, односно Министарство
културе Републике Србије за послове који се Библиотеци
повере из оквира права Републике.
Стручни надзор над радом библиотеке врши
Народна библиотека Србије као матична библиотека за
Републику, као поверени посао.
Надзор над стручним радом јавних и школских
библиотека у Браничевском округу врши стручно лице
Народне библиотеке „Илија М. Петровић“ Пожаревац,
којој је поверено вршење матичних функција, као
поверени посао. Начин вршења надзора над стручним
радом уређује Народна библиотека Србије, као поверени
посао.
Члан 61.
Примена одредби овог статута обавезна је за све
органе и раднике библиотеке.

06.10.2016.
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На питања која нису уређена овим Статутом,
непосредно се примењује закон.
Члан 62.
Овај Статут, по добивању сагласности
Скупштине Града Пожаревца, ступа на снагу осмог
дана од објављивања у „Службеном гласнику“ Града
Пожаревца.
Члан 63.
Даном ступања на снагу овог Статута, престају
да важе одредбе Статута Народне библиотеке ‘’Илија М.
Петровић’’ Пожаревац, број 215/1 од 16.06.2016 године.
УПРАВНИ ОДБОР НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ
‘’ИЛИЈА М. ПЕТРОВИЋ’’ ПОЖАРЕВАЦ
Председник Управног одбора
Урош Јовановић, с.р.
Пожаревац, 11. aвгуст 2016.
48
На основу члана 69. став 1. тачка 3) Закона о
јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/16),
члана 28. став 2. Закона о комуналним делатностима
(„Службени гласник РС“, бр. 88/11) и члана 32. став 1.
тачка 9) Статута града Пожаревца („Службени гласник
града Пожаревца“, бр. 4/13 – пречишћени текст),
Скупштина Града Пожаревца на седници од 6.10.2016.
године, доноси
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на цене услуга ЈП
„Топлификација“ Пожаревац
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку о ценама
топлотне енергије за купце прикључене на систем
даљинског грејања – грејна сезона 2016/2017, бр. 5993-2
коју је донео Надзорни одбор предузећа на седници од
30.08.2016. године.
Нови ценовник услуга ЈП „Топлификација“
Пожаревац примењиваће се почев од 1. октобра 2016.
године.
II
Ово решење и ценовник услуга ЈП
„Топлификација“ Пожаревац објавити у Службеном
гласнику Града Пожаревца.
У Пожаревцу, 6.10.2016. године Број: 01-06-156/22
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бојан Илић, с.р.
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Скупштина Града Пожаревца, на седници
одржаној дана 6.10.2016. године, разматрала је
Информацију о техничкој припремљености основних
и средњих школа на територији Града Пожаревца за
школску 2016/2017. годину, па је на основу члана 32.
став 1. тачка 6) Статута Града Пожаревца („Службени
гласник Града Пожаревца“, бр. 4/13- пречишћен текст),
донела

Скупштина Града Пожаревца, на седници
одржаној дана 6.10.2016. године, разматрала је
Информацију о упису ученика у основне и средње школе
на територији Града Пожаревца, за школску 2016/2017.
годину, па је на основу члана 32. став 1. тачка 6)
Статута Града Пожаревца („Службени гласник Града
Пожаревца“, бр. 4/13- пречишћен текст), донела

РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ

I
Усваја
се
Информација
о
техничкој
припремљености основних и средњих школа на
територији Града Пожаревца за школску 2016/2017.
годину.

I
Усваја се Информација о упису ученика у
основне и средње школе на територији Града Пожаревца,
за школску 2016/2017. годину.

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

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

У Пожаревцу, 6.10. 2016. године Број: 01-06-156/12

У Пожаревцу, 6.10.2016. године Број:01-06-156/13

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

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

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Милић Јовановић, с.р.
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На основу члана 32. став 1. тачка 9) Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број
129/2007 и 83/14 – др. закон), члана 32. став 1. тачка 10)
Статута Града Пожаревца („Службени гласник Града
Пожаревца“, број 4/13 – пречишћен текст), Скупштина
Града Пожаревца, на седници одржаној дана 6.10.2016.
године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
o разрешeњу вршиоца дужности директора Јавног
радио – дифузног предузећа „Радио Пожаревац“
Пожаревац
I
Светомир Мирковић разрешава се вршиоца
дужности директора Јавног радио – дифузног предузећа
„Радио Пожаревац“ Пожаревац, закључно са 6.10.2016.
године.
II
Ово решење ступа на снагу наредног дана од
дана доношења и објавиће се у „Службеном гласнику
Града Пожаревца“
У Пожаревцу, 6.10.2016. године Број: 01-06-156/19.1.
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бојан Илић, с.р.
53
На основу члана 39. ст. 1. и 2. тачка 1) Закона о
култури („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 13/16 и 30/16
– исправка), члана 32. став 1. тач. 6) и 9) у вези члана
66. ст. 1. и 3. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник РС“, бр. 129/07 и 83/14 – др. закон), члана
22. став 1. алинеја пета Статута Фондације Миленин
Дом Галерија Милене Павловић Барили („Службени
гласник Града Пожаревца“, бр. 4/09 и 4/14) 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 6.10.2016.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
I
Даје се сагласност на Одлуку којом се Радослав
Станојевић разрешава дужности управника Фондације
Миленин дом – Галерија Милене Павловић – Барили
Пожаревац, на лични захтев, због стицања права на
старосну пензију, коју је донео Управни одбор Фондације
Миленин дом – Галерија Милене Павловић - Барили
Пожаревац на седници од 22. августа 2016. године.

06.10.2016.

II
Ово решење ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику Града
Пожаревца“.
У Пожаревцу, 6.10.2016. године Број: 01-06-156/15д
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бојан Илић, с.р.
54
На основу члана 37. став 2. Закона о култури
(„Службени гласник РС“, бр. 72/09, 13/16 и 30/16
– исправка), члана 32. став 1. тач. 6) и 9) у вези члана
66. ст 1. и 3. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник РС“, бр. 129/07 и 83/14 – др. закон), члана 18.
Одлуке о оснивању Фондације „Милена Павловић
- Барили“ („Службени гласник Града Пожаревца“,
бр. 3/09 – пречишћен текст), члана 24. став 3. Статута
Фондације Миленин дом Галерија Милене Павловић
Барили („Службени гласник Града Пожаревца“, бр.
4/09 и 4/14) 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 6.10.2016. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о именовању вршиоца дужности управника
Фондације Миленин дом - Галерија Милене
Павловић - Барили Пожаревац
I.
Именује се Љиљана Дабић, дипломирани
економиста, за вршиоца дужности управника Фондације
Миленин дом – Галерија Милене Павловић – Барили
Пожаревац, на период од три месеца, почев од 14.
октобра 2016. године.
II.
Диспозитив овог решења објавити у „Службеном
гласнику Града Пожаревца“.
Образложење
Правни основ за доношење решења о
именовању вршиоца дужности управника Фондације
Миленин дом – Галерија Милене Павловић – Барили
Пожаревац, садржан је у члану 37. став 2. Закона о
култури („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 13/16 и 30/16
– исправка), члану 32. став 1. тач. 6) и 9) у вези са чланом
66. ст 1. и 3. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник РС“, бр. 129/07 и 83/14 – др. закон), члану 18.
Одлуке о оснивању Фондације „Милена Павловић –
Барили“ („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 3/09
- пречишћен текст), члану 24. став 3. Статута Фондације
Миленин дом Галерија Милене Павловић („Службени

06.10.2016.
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гласник Града Пожаревца“, бр. 4/09 и 4/14) и члану 32.
став 1. тачка 10) Статута Града Пожаревца („Службени
гласник Града Пожаревца“, бр. 4/13 - пречишћен текст).
Чланом 37. став 2. Закона о култури прописано
је да вршилац дужности директора може обављати ту
функцију најдуже једну годину.
Чланом 32. став 1. тачка 6) Закона о локалној
самоуправи је прописано да Скупштина општине, у
складу са законом доноси прописе и друге опште акте.
Чланом 32. став 1. тачка 9) Закона о локалној
самоуправи је прописано да Скупштина општине
именује и разрешава управни и надзорни одбор, именује
и разрешава директоре јавних предузећа, установа,
организација и служби, чији је оснивач и даје сагласност
на њихове статуте, у складу са законом.
Чланом 66. став 1. Закона о локалној самоуправи
прописано је да органи града обављају послове
предвиђене овим законом за органе општине, као и
друге послове утврђене законом и статутом града, а став
3. истог члана прописује да одредбе овог закона које се
односе на Скупштину општине примењују се на Градску
скупштину.
Чланом 18. Одлуке о оснивању Фондације
„Милена Павловић – Барили“ прописано је да ће до
избора управника, Скупштина Града именовати вд
управника Фондације.
Чланом 24. став 3. Статута Фондације Миленин
дом Галерија Милене Павловић Барили прописано је да
до избора управника Скупштина Града именује вршиоца
дужности управника Фондације.
Чланом 32. став 1. тачка 10) Статута Града
Пожаревца прописано је да Скупштина Града, у складу са
законом именује и разрешава управне и надзорне одборе
и директоре јавних предузећа, установа, организација
и служби, чији је оснивач и даје сагласност на њихове
статуте, у складу са законом.
У циљу организовања несметаног процеса рада
и пословања Фондације Миленин Дом – Галерија Милена
Павловић Барили - Пожаревац, имајући у виду да је
управник Фондације Миленин дом – Галерија Павловић
– Барили Пожаревац на лични захтев, разрешен пре
истека мандата, због стицања права на старосну пензију,
Скупштина Града Пожаревца донела је решење као у
диспозитиву.
Процена финансијских средстава потребних за
спровођење одлуке
Процењујући финансијске ефекте предлога
Решења на буџет Града Пожаревца утврђено је да
спровођење предлога овог Решења не изискује посебна
средства нити има финансијског ефекта на буџет Града
Пожаревца.
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Упутство о правном средству: Против овог
решења може се поднети тужба Вишем суду у Пожаревцу
у року од 30 дана од дана пријема овог решења.
У Пожаревцу, 6.10.2016. године Број: 01-06-156/15ђ
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бојан Илић, с.р.
55
На основу члана 18. и 21. Закона о јавним
предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/16) 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 6.10.2016.
године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу председника и члана и именовању
председнице и члана Надзорног одбора Јавног
предузећа „Љубичево“ у Пожаревцу
I
Разрешавају се у Надзорном одбору Јавног
предузећа „Љубичево“ у Пожаревцу:
1. Нешић Мирослав из Пожаревца, председник
и
2. Адамовић Дејан из Жабара, члан.
II
Именују се у Надзорни одбор Јавног предузећа
„Љубичево“ у Пожаревцу:
1. Паповић Марија из Пожаревца,
председница и
2. Стојковић Александар из Пожаревца члан.
III
Мандат новоименованих у Надзорном одбору
Јавног предузећа „Љубичево“ у Пожаревцу траје до
истека мандата Надзорног одбора.
IV
Ово решење објавити у “Службеном гласнику
Града Пожаревца”.
Образложење
Именовани/именована председник/председница
и члан Надзорног одбора се разрешавају и именују по
предлогу овлашћеног предлагача.

Страна 276 - Број 12

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Упутство о правном средству: Против овог
решења може се поднети тужба Вишем суду у Пожаревцу
у року од 15 дана од дана пријема истог.

У Пожаревцу, 6.10.2016. године Број: 01-06-156/15е

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бојан Илић, с.р.

56
На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број
129/07 и 83/14) и члана 32. став 1. тачка 10. Статута
Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“
број 4/2013), Скупштина Града Пожаревца, на седници
одржаној дана 6.10.2016. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
о престанку дужности председнику и члану
Надзорног одбора Јавног радио – дифузног
предузећа „Радио Пожаревац“ Пожаревац

I
Престаје дужност у Надзорном одбору Јавно
радио – дифузног предузећа „Радио Пожаревац“
Пожаревац и то:
1. Зорану Јоњићу из Пожаревца, председнику и
2. Љубиши Голубовићу из Пожаревца, члану.

II
Ово Решење ступа на снагу наредног дана
од дана објављивања у „Службеном гласнику Града
Пожаревца“.

У Пожаревцу, 6.10.2016. године Број: 01-06-156/15ж

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бојан Илић, с.р.

06.10.2016.

57
На основу члана 41. и 42. Закона о култури
(„Службени гласник РС“, бр. 72/09, 13/16 и 30/16), члана
9. и 11. Одлуке о оснивању установе Центар за културу
у Пожаревцу (“Службени гласник Града Пожаревца”,
бр. 3/09 - пречишћен текст) и на основу члана 32. став
1. тачка 10) Статута Града Пожаревца („Службени
гласник Града Пожаревца“, бр. 4/13 - пречишћен текст),
Скупштина Града Пожаревца, на седници од 6.10.2016.
године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
о именовању члана Управног одбора Центра за
културу у Пожаревцу
I
У Управни одбор Центра за културу у Пожаревцу
именујe се:
1. Лукић Александар из Пожаревца, Центар за
културу у Пожаревцу, члан.
II
Ово решење објавити у “Службеном гласнику
Града Пожаревца”.
У Пожаревцу, 6.10.2016. године Број: 01-06-156/15a
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бојан Илић, с.р.
58
На основу члана 41, 42. и 46. Закона о култури
(„Службени гласник РС“, бр. 72/09, 13/16 и 30/16),
члана 13. и 15. Одлуке о подели Установе Центар за
културу Пожаревац и оснивању три установе у области
културе (“Службени гласник Града Пожаревца”, бр. 3/09
– пречишћен текст) и на основу члана 32. став 1. тачка
10) Статута Града Пожаревца („Службени гласник Града
Пожаревца“, бр. 4/13 - пречишћен текст), Скупштина
Града Пожаревца, на седници од 6.10.2016. године,
донела је
Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу и именовању члана Управног одбора
Народног музеја у Пожаревцу
I
Разрешава се дужности члана Управног одбора
Народног музеја у Пожаревцу:
1. Стојановић Данијел из Лучице, члан.

06.10.2016.
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II
У управни одбор Народног музеја у Пожаревцу
именује се:
1. Ђорђевић Миодраг из Пожаревца, члан.

32. тачка 10) Статута Града Пожаревца (,,Службени
гласник Града Пожаревца”, бр. 4/13 - пречишћен текст),
Скупштина Града Пожаревца, на седници одржаној
6.10.2016. године, донела је

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

РЕШЕЊЕ
о разрешењу члана и чланице и именовању две
чланице Школског одбора Основне школе „Краљ
Александар I“ у Пожаревцу

У Пожаревцу, 6.10.2016. године Број: 01-06-156/15о
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бојан Илић, с.р.
59
На основу члана 45. и 46. Закона о култури
(„Службени гласник РС“, бр. 72/09, 13/16 и 30/16),
члана 13. и 15. Одлуке о подели установе Центар за
културу Пожаревац и оснивању три установе у области
културе (“Службени гласник Града Пожаревца”, бр.
3/09 - пречишћен текст) 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 6.10.2016. године,
донела је
Р Е Ш Е Њ Е
о именовању члана Надзорног одбора Историјског
архива у Пожаревцу
I
У Надзорни одбор
Историјског архива у
Пожаревцу именује се:
1. Станковић Милан из Пожаревца, Историјски
архив у Пожаревцу, члан.
II
Ово решење објавити у “Службеном гласнику
Града Пожаревца”.
У Пожаревцу, 6.10.2016. године Број: 01-06-156/15б
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бојан Илић, с.р.
60
На основу члана 53. став 2. члана 54. ст. 1, 2, 3. и
12. и члана 55. став 3. тачка 4) Закона о основама система
образовања и васпитања (,,Службени гласник РС”, бр.
72/09, 52/11, 55/13, 35/15 - аут. тумачење и 68/15) и члана

I
Разрешавају се дужности члана/чланице
Школског одбора Основне школе „Краљ Александар I“
у Пожаревцу:
1. Радосављевић Славољуб из Пожаревца,
представник Савета родитеља и
2. Николић Јелена из Пожаревца, представница
Савета родитеља.
II
Именују се за чланицу Школског одбора Основне
школе „Краљ Александар I“ у Пожаревцу:
1. Нађфеји Ана из Пожаревца, представница
Савета родитеља и
2. Лончар Тања из Пожаревца, представница
Савета родитеља.
III
Изборни период новоименованих чланица траје
до истека мандата школског одбора Основне школе
„Краљ Александар I“ у Пожаревцу.
IV
Ово решење је коначно.
V
Ово решење ступа на снагу даном објављивања
у ,,Службеном гласнику Града Пожаревца”.
Образложење
Чланом 53. Закона о основама система
образовања и васпитања предвиђено је да је орган
управљања у школи Школски одбор.
Чланом 54. Закона о основама система образовања
и васпитања предвиђено је да орган управљања има девет
чланова, укључујући и председника.
Такође, овим чланом предвиђено је да чланове
органа управљања установе именује и разрешава
Скупштина јединице локалне самоуправе, а председника
бирају чланови већином гласова од укупног броја чланова
органа управљања.
Орган управљања установе чине по три
представника запослених, родитеља и јединице локалне
самоуправе.
Чланове органа управљања из реда запослених
предлаже Васпитно образовано, односно Наставничко
веће, а из реда родитеља Савет родитеља, тајним
изјашњавањем.
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Такође чланом 54. предвиђено је да за члана
органа управљања не може да буде предложено ни
именовано лице у случајевима прописаним наведеним
чланом.
Чланом 55. Закона о основама система
образовања и васпитања предвиђено је да мандат органа
управљања траје 4 године, а Скупштина јединице локалне
самоуправе може да разреши и пре истека мандата,
поједине чланове укључујући и председника или орган
управљања установе.
Славољубу Радосављевићу и Јелени Николић,
као представницима Савета родитеља у Школском одбору
Основне школе „Краљ Александар I“ у Пожаревцу,
престао је основ по којем су именовани, из разлога што
су њихова деца завршила основно образовање у овој
Школи. Од стране овлашћеног предлагача, дописом број
01-06-173 од 23.9.2016. године за представнице Савета
родитеља у Школском одбору Основне школе „Краљ
Александар I“ у Пожаревцу предложене су Ана Нађфеји
из Пожаревца и Тања Лончар из Пожаревца.
На основу гope наведеног Комисија за избор и
именовања налази да су испуњени услови за разрешење и
именовање два члана/чланице Школског одбора Основне
школе „Краљ Александар I“ у Пожаревцу, те предлаже
Скупштини Града Пожаревца да донесе решење како је
предложено.
Процена финансијских ефеката утицаја акта на
буџет Града Пожаревца
За спровођење овог акта није потребно
обезбедити финансијска средства у буџету Града
Пожаревца за 2016. годину.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против
овог решења може се поднети тужба Вишем суду у
Пожаревцу у року од 15 дана од дана пријема овог
решења.
У Пожаревцу, 6.10.2016. године Број: 01-06-156/15в
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бојан Илић, с.р.
61
На основу члана 53. став 2. члана 54. ст. 1, 2, 3. и
12. и члана 55. став 3. тачка 4) Закона о основама система
образовања и васпитања (,,Службени гласник РС”, бр.
72/09, 52/11, 55/13, 35/15 - аут. тумачење и 68/15) и члана
32. тачка 10) Статута Града Пожаревца (,,Службени
гласник Града Пожаревца”, бр. 4/13 - пречишћен текст),

06.10.2016.

Скупштина Града Пожаревца, на седници одржаној
6.10.2016. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о разрешењу два члана и чланице и именовању три
чланице Школског одбора Техничке школе са домом
ученика „Никола Тесла“ у Костолцу
I
Разрешавају се дужности члана Школског
одбора Техничке школе са домом ученика „Никола
Тесла“ у Костолцу:
1. Алексић Нела из Пожаревца, представница
запослених;
2. Ђорић Небојша из Костолца, представник
Савета родитеља и
3. Турудић Ненад из Петровца, представник
Савета родитеља.
II
Именују се за чланицу Школског одбора
Техничке школе са домом ученика „Никола Тесла“ у
Костолцу:
1. Стојковић Јасна из Костолца, представница
запослених,
2. Јанковић Ивана из Кличевца, представница
Савета родитеља и
3. Нешић Млађана из Пожаревца, представница
Савета родитеља.
III
Изборни период новоименованих чланица траје
до истека мандата школског одбора Техничке школе са
домом ученика „Никола Тесла“ у Костолцу.
IV
Ово решење је коначно.
V
Ово решење ступа на снагу даном објављивања
у ,,Службеном гласнику Града Пожаревца”.
Образложење
Чланом 53. Закона о основама система
образовања и васпитања предвиђено је да је орган
управљања у школи Школски одбор.
Чланом 54. Закона о основама система образовања
и васпитања предвиђено је да орган управљања има девет
чланова, укључујући и председника.
Такође, овим чланом предвиђено је да чланове
органа управљања установе именује и разрешава
Скупштина јединице локалне самоуправе, а председника
бирају чланови већином гласова од укупног броја чланова
органа управљања.
Орган управљања установе чине по три
представника запослених, родитеља и јединице локалне
самоуправе.

06.10.2016.
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Чланове органа управљања из реда запослених
предлаже Васпитно образовано, односно Наставничко
веће, а из реда родитеља Савет родитеља, тајним
изјашњавањем.
Такође чланом 54. предвиђено је да за члана
органа управљања не може да буде предложено ни
именовано лице у случајевима прописаним наведеним
чланом.
Чланом 55. Закона о основама система
образовања и васпитања предвиђено је да мандат органа
управљања траје 4 године, а Скупштина јединице локалне
самоуправе може да разреши и пре истека мандата,
поједине чланове укључујући и председника или орган
управљања установе.
Алексић Нела из Пожаревца, као представница
запослених у Школском одбору Техничке школе са
домом ученика „Никола Тесла“ у Костолцу, поднела је
Школи оставку из личних разлога. Од стране овлашћеног
предлагача, дописом број 01-06-162 од 1.9.2016. године за
представника запослених у Школском одбору Техничке
школе са домом ученика „Никола Тесла“ у Костолцу
предложена је Стојковић Јасна из Костолца.
Ђорић Небојши и Туридић Ненаду, као
представницима Савета родитеља у Школском одбору
Техничке школе са домом ученика „Никола Тесла“ у
Костолцу, престао је основ по којем су именовани,
из разлога што су њихова деца завршила основно
образовање у овој Школи. Од стране овлашћеног
предлагача, дописом број 2108/1 од 26.9.2016. године
за представнице Савета родитеља у Школском одбору
Техничке школе са домом ученика „Никола Тесла“ у
Костолцу предложене су Јанковић Ивана из Кличевца и
Нешић Млађана из Пожаревца.
На основу гope наведеног Комисија за избор и
именовања налази да су испуњени услови за разрешење
два члана и чланице и именовање три чланице Школског
одбора Техничке школе са домом ученика у Костолцу,
те предлаже Скупштини Града Пожаревца да донесе
решење како је предложено.
Процена финансијских ефеката утицаја акта
на буџет Града Пожаревца
За спровођење овог акта није потребно
обезбедити финансијска средства у буџету Града
Пожаревца за 2016. годину.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против
овог решења може се поднети тужба Вишем суду у
Пожаревцу у року од 15 дана од дана пријема овог
решења.
У Пожаревцу, 6.10.2016. године Број: 01-06-156/15г
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бојан Илић, с.р.
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На основу члана 53. став 2. члана 54. ст. 1, 2, 3. и
12. и члана 55. став 3. тачка 4) Закона о основама система
образовања и васпитања (,,Службени гласник РС”, бр.
72/09, 52/11, 55/13, 35/15 - аут. тумачење и 68/15) и члана
32. тачка 10) Статута Града Пожаревца (,,Службени
гласник Града Пожаревца”, бр. 4/13 - пречишћен текст),
Скупштина Града Пожаревца, на седници одржаној
6.10.2016. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању чланице Школског
одбора Економско-трговинске школе у Пожаревцу
I
Разрешава се дужности чланице Школског
одбора Економско-трговинске школе у Пожаревцу:
1. Дракулић
Данијела
из
Пожаревца,
представница Савета родитеља.
II
Именује се за чланицу Школског одбора
Економско-трговинске школе у Пожаревцу:
1. Гаврић Анкица из Пожаревца, представница
Савета родитеља.
III
Изборни период новоименованe чланицe траје до
истека мандата школског одбора Економско-трговинске
школе у Пожаревцу.
IV
Ово решење је коначно.
V
Ово решење ступа на снагу даном објављивања
у ,,Службеном гласнику Града Пожаревца”.
Образложење
Чланом 53. Закона о основама система
образовања и васпитања предвиђено је да је орган
управљања у школи Школски одбор.
Чланом 54. Закона о основама система образовања
и васпитања предвиђено је да орган управљања има
девет чланова, укључујући и председника.
Такође, овим чланом предвиђено је да чланове
органа управљања установе именује и разрешава
Скупштина јединице локалне самоуправе, а председника
бирају чланови већином гласова од укупног броја
чланова органа управљања.
Орган управљања установе чине по три
представника запослених, родитеља и јединице локалне
самоуправе.
Чланове органа управљања из реда запослених
предлаже Васпитно образовано, односно Наставничко
веће, а из реда родитеља Савет родитеља, тајним
изјашњавањем.
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Такође чланом 54. предвиђено је да за члана
органа управљања не може да буде предложено ни
именовано лице у случајевима прописаним наведеним
чланом.
Чланом 55. Закона о основама система
образовања и васпитања предвиђено је да мандат органа
управљања траје 4 године, а Скупштина јединице локалне
самоуправе може да разреши и пре истека мандата,
поједине чланове укључујући и председника или орган
управљања установе.
Дракулић Данијели, као представници Савета
родитеља у Школском одбору Економско-трговинске
школе у Пожаревцу, престао је основ по којем је
именована, због завршетка школовања детета у овој
школи. Од стране овлашћеног предлагача, дописом број
01-2594/1 од 4.10.2016. године за представницу Савета
родитеља у Школском одбору Економско-трговинске
школе у Пожаревцу предложена је Гаврић Анкица из
Пожаревца.
На основу гope наведеног Комисија за избор и
именовања налази да су испуњени услови за разрешење
и именовање чланице Школског одбора Економскотрговинске школе у Пожаревцу, те предлаже Скупштини
Града Пожаревца да донесе решење како је предложено.

06.10.2016.

1. Спасовић Бане, градоначелник Града
Пожаревца, председник,
2. Савић Дејан из Пожаревца, ЕД «Електроморава» у Пожаревцу, заменик председника,
3. Марковић Ненад из Костолца, члан,
4. Ћурчија Драган, помоћник градоначелника
Града Пожаревца, члан,
5. Ђорђевић Александра из Пожаревца,
чланица,
6. Савић Иван, председник Градске општине
Костолац, члан,
7. Костић Драган, члан Градског већа Града
Пожаревца, члан,
8. Савић Марко, помоћник Градоначелника
Града Пожаревца, члан и
9. Никодијевић-Рачић Данијела из Пожаревца,
члан.
II
Стручне и административно – техничке послове
за потребе Савета за одрживи развој Града Пожаревца
обављаће надлежна служба за стручне послове
градоначелника и Градског већа Града Пожаревца.

Процена финансијских ефеката утицаја акта
на буџет Града Пожаревца
За спровођење овог акта није потребно
обезбедити финансијска средства у буџету Града
Пожаревца за 2016. годину.

III
Доношењем овог решења престаје да важи
Решење о разрешењу и именовању председника, заменика
председника и чланова Савета за одрживи развој Града
Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр.
4/13 и 7/14).

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против
овог решења може се поднети тужба Вишем суду у
Пожаревцу у року од 15 дана од дана пријема овог
решења.

IV
Ово решење објавити у “Службеном гласнику
Града Пожаревца”.

У Пожаревцу, 6.10.2016. године Број: 01-06-156/15з

У Пожаревцу, 6.10.2016. године Број: 01-06-156/15и
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бојан Илић, с.р

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бојан Илић, с.р.
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На основу члана 4. Одлуке о образовању Савета
за одрживи развој града Пожаревца („Службени гласник
града Пожаревца“, бр. 9/09) и члана 32. и 39. Статута Града
Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр.
4/13 - пречишћен текст), Скупштина Града Пожаревца,
на седници од 6.10.2016. године, донела је

На основу тачке I Одлуке о образовању Савета за
приватно предузетништво („Службени гласник Oпштине
Пожаревца“, бр. 1/97) и члана 32. и 39. Статута Града
Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр.
4/13 - пречишћен текст), Скупштина Града Пожаревца,
на седници од 6.10.2016. године, донела је

РЕШЕЊЕ
о именовању председника, заменика председника и
чланова/чланица Савета за одрживи развој Града
Пожаревца

РЕШЕЊЕ
о именовању председника, заменика председника
и чланова/чланица Савета за приватно
предузетништво Скупштине Града Пожаревца

I
Именују се у Савет за одрживи развој Града
Пожаревца:

I
Именују се у Савет за приватно предузетништво
Скупштине Града Пожаревца:

06.10.2016.
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1. Виторовић Марко из Пожаревца, председник,
2. Крстић Игор из Пожаревца, заменик
председника,
3. Јанковић Драгољуб из Пожаревца, члан,
4. Јанковић Ивана из Пожаревца, чланица,
5. Обрадовић Радиша из Братинца, члан,
6. Грујић Невена из Кленовника, чланица и
7. Спасовић Бошко из Пожаревца, члан.
II
Стручне и административно – техничке послове
за потребе Савета за приватно предузетништво обављаће
одељење за послове привреде Градске управе Града
Пожаревца.
III
Доношењем овог решења престаје да важи
Решење о разрешењу и именовању председника,
заменика председника и чланова Савета за приватно
предузетништво
Скупштине
Града
Пожаревца
(„Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 4/13, 8/13,
18/13 и 6/15).
IV
Ово решење објавити у “Службеном гласнику
Града Пожаревца”.

7.
8.
9.

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бојан Илић, с.р.
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На основу члана тачке I Одлуке о образовању
Савета за равноправност полова („Службени гласник
општине Пожаревца“, бр. 5/05) и члана 32. и 39. Статута
Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“,
бр. 4/13 - пречишћен текст), Скупштина Града Пожаревца,
на седници од 6.10.2016. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о именовању председнице, заменице председнице и
чланова/чланица Савета за равноправност полова
I
Именују се у Савет за равноправност полова:
1. Николић
Јелена
из
Ћириковца,
председница,
2. Марковић Драгана из Пожаревца, заменица
председнице,
3. Савић Александра из Пожаревца, чланица,
4. Марковић Јована из Набрђа, чланица,
5. Јовановић Марија из Пожаревца, чланица,
6. Гавриловић Ивана из Кленовника, чланица,

Вучетић Ивана из Пожаревца, чланица,
Премческа Катарина из Пожаревца, чланица
и
Плављановић Јована из Пожаревца, члан.

II
Стручне и административно – техничке послове
за потребе Савета за равноправност полова обављаће
надлежно одељење за послове друштвених делатности
Градске управе Града Пожаревца.
III
Доношењем овог Решења престаје да важи
Решење о разрешењу и именовању председника, заменика
председника и чланова Савета за равноправност полова
Скупштине Града Пожаревца („Службени гласник Града
Пожаревца“, бр. 4/13, 10/13, 13/13 и 18/13).
IV
Ово решење објавити у “Службеном гласнику
Града Пожаревца”.
У Пожаревцу, 6.10.2016. године Број: 01-06-156/15к
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бојан Илић, с.р.

У Пожаревцу, 6.10.2016. године Број: 01-06-156/15j
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
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На основу тачке 3. и 5. Одлуке о образовању
Комисије за давање мишљења о остваривању права
из области борачко-инвалидске заштите („Службени
гласник општине Пожаревац“, бр. 11/05), члана 32. и
39. Статута Града Пожаревца („Службени гласник Града
Пожаревца“, бр. 4/13 - пречишћен текст), Скупштина
Града Пожаревца, на седници од 6.10.2016. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
о именовању председника, заменика председника и
чланова/чланица Комисије за давање мишљења о
остваривању права из области борачко-инвалидске
заштите
I
Именују се у Комисију за давање мишљења
о остваривању права из области борачко-инвалидске
заштите:
1. Ваштаг Золтан из Пожаревца, председник,
2. Најдановић Саша, Градска управа Града
Пожаревца, заменик председника,
3. Раденковић Миливоје из Пожаревца, члан,
4. Несторовић Милена из Пожаревца, Градска
управа Града Пожаревца, чланица и
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5. Драјић Љиљана из Пожаревца, Градска
управа Града Пожаревца, чланица.
II
Стручне и административно – техничке послове
за потребе Комисије за давање мишљења о остваривању
права из области борачко-инвалидске заштите обављаће
одељење за послове друштвених делатности Градске
управе Града Пожаревца.
III
Ово решење објавити у “Службеном гласнику
Града Пожаревца”.
У Пожаревцу, 6.10.2016. године Број: 01-06-156/151љ
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бојан Илић, с.р.

06.10.2016.

III
Ово решење објавити у “Службеном гласнику
Града Пожаревца”.
У Пожаревцу, 6.10.2016. године Број: 01-06-156/15м
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бојан Илић, с.р.
68

На основу члана 3. Одлуке о одређивању
надлежног органа за спровођење поступка давања у
закуп пољопривредног земљишта у државној својини
(“Службени гласник града Пожаревца” бр. 9/09) и
члана 27. и 34. Статута града Пожаревца (“Службени
гласник града Пожаревца” бр. 4/13 - пречишћен текст),
Скупштина Града Пожаревца на седници од 6.10.2016.
године, донела је

67
На основу члана 34. Закона о јавним предузећима
(„Службени гласник РС“, бр. 15/16) и члана 32. и 39.
Статута Града Пожаревца („Службени гласник Града
Пожаревца“, бр. 4/13 - пречишћен текст), Скупштина
Града Пожаревца, на седници од 6.10.2016. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
о именовању председника и чланова/чланица
Комисије за спровођење конкурса за избор јавних
предузећа и јавних комуналних предузећа Града
Пожаревца
I
Именују се у Комисију за спровођење конкурса
за избор директора јавних предузећа и јавних комуналних
предузећа Града Пожаревца:
1. Петровић Владан из Пожаревца, председник,
2. Млакар Иван из Костолца, члан,
3. Несторовић Милена из Пожаревца, Градска
управа Града Пожаревца, чланица,
4. Алексић Дарко из Пожаревца, члан и
5. Несторовић др Горан из Пожаревца, члан.
II
Стручне и административно – техничке послове
за потребе ове Комисије обављаће надлежно одељење за
послове привреде Градске управе Града Пожаревца.

РЕШЕЊЕ
о именовању члана Комисије за спровођење
поступка јавног надметања за давање у закуп
пољопривредног земљишта у државној својини
I
У Комисију за спровођење поступка јавног
надметања за давање у закуп пољопривредног земљишта
у државној својини, именује се:
1. Пауновић Милош из Пожаревца, геометар
Службе за катастар непокретности у
Пожаревцу, члан.
II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику
Града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 6.10.2016. године Број: 01-06-156/15н
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бојан Илић, с.р.
69
На основу члана 17. Одлуке о грађевинском
земљишту („Службени гласник Града Пожаревца“,
бр. 4/11), члана 32. став 1. тачка 6) Статута Града
Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр.

06.10.2016.
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4/13 - пречишћен текст), Скупштина Града Пожаревца,
на седници од 6.10.2016. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању заменика председнице
Комисије за грађевинско земљиште Града
Пожаревца
I
Разрешава се у Комисији за грађевинско
земљиште Града Пожаревца, на лични захтев:
1. Стојадиновић Александар из Пожаревца,
заменик председнице.
II
Именује се у Комисију за грађевинско земљиште
Града Пожаревца:
1. Стојковић Славиша из Пожаревца, заменик
председнице.
III
Ово решење објавити у “Службеном гласнику
Града Пожаревца”.
У Пожаревцу, 6.10.2016. године Број: 01-06-156/15п
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бојан Илић, с.р.
70
На основу члана 209. Закона о општем управном
поступку („Службени лист СРЈ“, бр. 33/97 и 31/01 и
„Службени гласник РС“, бр. 30/10) и члана 67. Статута
Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“,
бр. 4/13 - пречишћен текст), Председник Скупштине
Града Пожаревца, дана 17.8.2016. године донео је
ЗАКЉУЧАК
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III
Оваj закључак објавити у „Службеном гласнику
Града Пожаревца“.
Образложење
Приликом израде наведеног решења учињена
је техничка грешка настала од стране предлагача у
навођењу презимена члана Комисије за прописе.
Из горе изнетих разлога ваљало је исправити
насталу грешку као у изреци овог закључка.
У Пожаревцу, 17.8.2016. године Број: 01-06-90/16д
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ШЕФ ОДСЕКА ЗА
СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ
Небојша Трајковић, дипл. правник, с.р.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Бојан Илић, с.р.
71
На основу члана 209. Закона о општем управном
поступку („Службени лист СРЈ“, бр. 33/97 и 31/01 и
„Службени гласник РС“, бр. 30/10) и члана 67. Статута
Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“,
бр. 4/13 - пречишћен текст), Председник Скупштине
Града Пожаревца, дана 3.10.2016. године донео је
ЗАКЉУЧАК
I
Исправља се техничка грешка у тачки I, редни
број 6. Решења о образовању Савета за запошљавање
Града Пожаревца и именовању председника, заменика
председника и његових чланова/чланица бр. 01-06-121/8т
од 8.7.2016. године, тако да уместо речи: „Медовић“,
треба да стоји реч: „Медојевић“.
II
Ова исправка производи правно дејство од дана
од којег производи решење наведено у ставу I изреке
овог закључка.

I
Исправља се техничка грешка у тачки I, редни
број 4. Решења о именовању председника/председнице,
заменика/заменица
председника/председница
и
чланова/чланица сталних радних тела Скупштине Града
Пожаревца бр. 01-06-90/16д од 31.5.2016. године, тако да
уместо речи: „Васић“, треба да стоји реч: „Весић“.

III
Оваj закључак објавити у „Службеном гласнику
Града Пожаревца“.

II
Ова исправка производи правно дејство од дана
од којег производи решење наведено у ставу I изреке
овог закључка.

Образложење
Приликом израде наведеног решења учињена
је техничка грешка настала од стране предлагача у
навођењу презимена чланице Савета за запошљавање
Града Пожаревца.
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Из горе изнетих разлога ваљало је исправити
насталу грешку као у изреци овог закључка.
У Пожаревцу, 3.10.2016. године Број: 01-06-121/8т-1
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ШЕФ СЛУЖБЕ ЗА
СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ
Небојша Трајковић, дипл. правник, с.р.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Бојан Илић, с.р.

06.10.2016.

06.10.2016.
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ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПOЖАРЕВЦА
1
На основу члана 91. став 1. тачка 1) Статута
Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца”,
бр. 4/13 - пречишћен текст), члана 2. Правилника о
критеријумима и условима за избор програма и пројеката
удружења која су од јавног интереса за Град Пожаревац
(„Службени гласник Града Пожаревца“, број 1/16 и
9/16), члана 26. став 1. и 3. Пословника о раду Градског
већа Града Пожаревца („Службени гласник Града
Пожаревца“, бр. 1/15, 7/15 и 7/16), Програма коришћења
средстава за финансирање унапређења безбедности
саобраћаја на путевима на територији Града Пожаревца
за 2016.годину, број 01-06-260/2015-7 од 14. децембра
2015. године и број 01-06-31/2016-8 од 22. фебруара
2016. године и Закључка Савета за безедност саобраћаја
на путевима на подручју Града Пожаревца број 07-344340/16 од 29. јуна 2016. године, Градско веће Града
Пожаревца на седници одржаној дана 27. септембра
2016. године донело је следећу
ОДЛУКУ
о утврђивању суфинансирања програма удружења
од јавног интереса за Град Пожаревац из области
,,Безбедност саобраћаја и едукација младих“ у
2016. години и расписивању Јавног конкурса за
суфинансирање програма/пројеката удружења која
су од јавног интереса за Град Пожаревац из области
,,Безбедност саобраћаја и едукација младих“ у 2016.
години
Члан 1.
Овом Одлуком утврђује се да ће Град Пожаревац
суфинансирати програме удружења од јавног интереса
за Град Пожаревац из области ,,Безбедност саобраћаја
и едукација младих“ у 2016. години, а у складу са
Програмом коришћења средстава за финансирање
унапређења безбедности саобраћаја на путевима на
територији Града Пожаревца за 2016. годину, број 01-06260/2015-7 од 14. децембра 2015. године и број 01-0631/2016-8 од 22. фебруара 2016. године
Члан 2.
Одлуком о буџету Града Пожаревца за 2016.
годину (,,Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 13/15 и
7/16), у оквиру Раздела 5. Градска управа, Глави 1. Градска
управа, Програм 15. Локална самоуправа, Програмска
класификација 0602-0001, ПА: Функционисање локалне
самоуправе и градских општина, Програм унапређења
безбедности саобраћаја на путевима на територији Града
Пожаревца, Функција 451-Друмски саобраћај, Позиција
114, Економска класификација 481-Дотације невладиним
организацијама, Конкурс за суфинансирање пројеката из
области ,,Bезбедност саобраћаја и едукација младих“,
планирана су средства у укупном износу од 200.000,00
динара.

Члан 3.
Средства из члана 2. ове одлуке расподелиће
се путем Јавног конкурса за суфинансирање програма/
пројеката удружења која су од јавног интереса за
Град Пожаревац из области ,,Безбедност саобраћаја и
едукација младих“ у 2016. години.
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Пожаревца“ .
Образложење
Правни основ за доношење Одлуке о утврђивању
суфинансирања програма удружења од јавног интереса
за Град Пожаревац из области ,,Безбедност саобраћаја
и едукација младих“ у 2016. години и расписивању
Јавног конкурса за суфинансирање програма/пројеката
удружења која су од јавног интереса за Град Пожаревац
из области ,,Безбедност саобраћаја и едукација младих“
у 2016. години, садржан је у члану 91. став 1. тачка 1)
Статута Града Пожаревца („Службени гласник Града
Пожаревца”, бр. 4/13 - пречишћен текст), члану 26. став
1. и 3. Пословника о раду Градског већа Града Пожаревца
(„Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 1/15, 7/15 и
7/16) и члану 2. Правилника о критеријумима и условима
за избор програма и пројеката удружења која су од јавног
интереса за Град Пожаревац („Службени гласник Града
Пожаревца“, број 1/16 и 9/16).
Чланом 91. став 1. тачка 1) Статута Града
Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца”,
бр. 4/13 - пречишћен текст) утврђене су надлежности
Градског већа Града Пожаревца.
Чланом 26. став 1. Пословника о раду Градског
већа Града Пожаревца („Службени гласник Града
Пожаревца“, бр. 1/15, 7/15 и 7/16) утврђено је да Градско
веће у вршењу својих послова из делокруга утврђује
предлог одлуке о буџету града, доноси одлуке, решења,
закључке, препоруке, пословнике, правилнике, упутства,
планове, програме, смернице и друга акта у складу са
законом и статутом Града и даје мишљења, док је ставом
3. истог члана утврђено да се Одлуком на општи начин
уређују питања из надлежности Градског већа.
Чланом 2. став 1. Правилника о критеријумима
и условима за избор програма и пројеката удружења која
су од јавног интереса за Град Пожаревац („Службени
гласник Града Пожаревца“, број 1/16 и 9/16) предвиђено
је да се додела средстава за подстицање програма или
недостајућег дела средстава за финансирање програма
врши се на основу Јавног конкурса за финансирање или
суфинансирање програма/појеката НВО и удружења
која су од јавног интереса за Град Пожаревац и Јавног
конкурса за финансирање или суфинансирање програма/
пројеката удружења која су од јавног интереса за Град
Пожаревац у области заштите лица са инвалидитетом,
које расписује Градско веће Града Пожаревца. Ставом
2. истог члана предвиђено је да ће Град Пожаревац
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финансирати и суфинансирати програме удружења
од јавног интереса у области: социјалне и здравствене
заштите, борачко инвалидске заштите, заштите лица
са инвалидитетом, брига о деци и младима, помоћи
старима, заштите и промовисања људских и мањинских
права, хуманитарних програма и одрживог развоја, док
је у ставу 3. предвиђено да Градско веће Града Пожаревца
може својом одлуком о расписивању конкурса, утврдити
и друге области од јавног интереса сем наведених
у претходном ставу овог члана, уколико су средства
обезбеђена у буџету Града Пожаревца.
Градско веће Града Пожаревца донело је
Програм коришћења средстава за финансирање
унапређења безбедности саобраћаја на путевима на
територији града Пожаревца за 2016. годину, број 0106-260/2015-7 од 14. децембра 2015. године и број 0106-31/2016-8 од 22. фебруара 2016. године, којим су на
позицији 2.7 „Суфинансирање пројеката и програма из
области „Безбедности саобраћаја и едукација младих“,
носилац активности: Градска управа Града Пожаревца,
предвиђена средства у износу од 200.000,00 динара.
Одлуком о буџету Града Пожаревца за 2016.
годину (,,Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 13/15 и
7/16), у оквиру Раздела 5. Градска управа, Глави 1. Градска
управа, Програм 15. Локална самоуправа, Програмска
класификација 0602-0001, ПА: Функционисање локалне
самоуправе и градских општина, Програм унапређења
безбедности саобраћаја на путевима на територији Града
Пожаревца, Функција 451-Друмски саобраћај, Позиција
114, Економска класификација 481-Дотације невладиним
организацијама, Конкурс за суфинансирање пројеката из
области ,,Bезбедност саобраћаја и едукација младих“,
планирану су средства у укупном износу од 200.000,00
динара.
Сходно свему напред наведеном Градско веће
Града Пожаревца донело је Одлуку као у диспозитиву.
Процена финансијских ефеката потребних за
спровођење закључка
Процењујући финансијске ефекте одлуке на
буџет Града Пожаревца утврђено је да су за реализацију
ове одлуке средства обезбеђена у буџету Града
Пожаревца за 2016. годину.
У Пожаревцу, 27. септембра 2016. године
Број: 01-06-176/2016-18
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ШЕФ ОДСЕКА
ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ
ГРАДОНАЧЕЛНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА
Александар Симоновић, дипл. правник, с.р.
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Бане Спасовић, дипл. правник, с.р.

06.10.2016.

Доставити:
- Драгану Станојевићу,председнику Савета
за безбедност саобраћаја на путевима на
подручју Града Пожаревца
- Ивану Тирнанићу, секретару Савета Савета
за безбедност саобраћаја на путевима на
подручју Града Пожаревца
- Милану Дабићу, начелнику Одељења за
финансије и јавне набавке
- Драгани Живановић, начелници Одељења
за имовинско-правне, комуналне послове и
саобраћај
- Небојши Трајковићу, Шефу Одсека за
скупштинске послове
2
На основу члана 91. став. 1. Статута Града
Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“,
пречишћен текст 4/13) и члана 26. став 7. Пословника
о раду Градског већа Града Пожаревца (‘’Службени
гласник Града Пожаревца број 1/15, 7/15 и 7/16), Градско
веће Града Пожаревца на седници одржаној дана 6. јула
2016. године, донело је:
ПРАВИЛНИК О КОРИШЋЕЊУ СЛУЖБЕНИХ
МОБИЛНИХ ТЕЛЕФОНА У ОРГАНИМА ГРАДА
ПОЖАРЕВЦА
Члан 1.
Правилником о коришћењу службених мобилних
телефона у органима Града Пожаревца (у даљем тексту:
Правилник), уређује се право на коришћење, начин и
време коришћења службених мобилних телефона са
припадајућом картицом и претплатничким (post paid)
бројем - (у даљем тексту: службени телефон) изабраних,
постављених лица у органима Града Пожаревца (у даљем
тексту: Град) и запослених у Градској управи Града
Пожаревца (у даљем тексту: Градска управа), у циљу
благовременог и ефикасног извршавања службених
послова из оквира права и дужности Градске управе,
поверених послова Републике и доступности корисника
мобилног телефона у свако време за службене потребе.
Право на коришћење службеног мобилног
телефона је право корисника на доделу мобилног
телефона са припадајућом картицом и претплатничким
(post paid) бројем, одржавање мобилног телефона у
исправном стању и обавеза Градске управе плаћања
месечног рачуна за коришћење мобилног телефона у
прописаној висини.
Службена картица са претплатничким бројем за
приватни мобилни телефон (у даљем тексту: службена
картица), може се доделити запосленом на основу
одобрења начелника одељења и Начелника Градске
управе.
Члан 2.
Право на коришћење службеног мобилног
телефона и службене картице, под условима прописаним

06.10.2016.
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овим Правилником имају изабрана, постављена лица у
органима Града и запослени у Градској управи.
Члан 3.
Право на коришћење службеног мобилног
телефона имају изабрана лица у органима Града и то:
- Градоначелник,
- председник Скупштине града,
- заменик председника Скупштине града,
- заменик Градоначелника и
- чланови Градског већа.
Члан 4.
Право на коришћење службеног мобилног
телефона имају постављена лица:
-

Начелник Градске управе,
секретар Скупштине града,
помоћник Градоначелника
заменик начелника
саветник Градоначелника – председника
Скупштине.

Члан 5.
Право на коришћење службеног мобилног
телефона / службене картице у Градској управи имају
руководилац унутрашње организационе јединице,
запослени који ради на терену, запослени чија је природа
посла таква да постоји потреба да је у свако време
доступан грађанима и другим сарадницима у Градској
управи.
Члан 6.
Лица из члана 3., 4. и 5. овог Правилника су
обавезна да у року од три дана након престанка функције,
односно након престанка обављања послова радних
места на која су распоређена, врате службени мобилни
телефон / службену картицу Одељењу за општу управу
и скупштинске послове Градске управе - Служби за
информисање и протокол.
Члан 7.
Службени мобилни телефон може се дати
на коришћење и посебној организационој јединици у
оквиру Градске управе.
Члан 8.
Пре давања на коришћење службеног мобилног
телефона /службене картице, изабрано, именовано,
постављено и запослено лице је дужно:
-

да поптпише потврду о примљеном
службеном мобилном телефону;
да да писмену изјаву, којом се саглашава да
му се износ који прелази дозвољени месечни
рачун за службени мобилни телефон /
службену картицу наплати обуставом од
плате.
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Члан 9.
Службени мобилни телефон користи се
искључиво за службене потребе.
Корисник службеног мобилног телефона је
дужан да буде доступан на службени мобилни телефон
у свако доба.
Члан 10.
Забрањено је давање на коришћење и послугу
службеног мобилног телефона који је одређеном лицу
додељен у складу са овим Правилником.
Члан 11.
Нестанак мобилног телефона или квар на
мобилном телефону, корисник мобилног телефона је
дужан да без одлагања писмено пријави Одељењу за
општу управу и скупштинске послове Градске управе Служби за протокол и информисање.
Члан 12.
Корисник службеног мобилног телефона
је дужан да без одлагања врати или плати утврђену
вредност службеног мобилног телефона престанком
правног основа по коме му је додељен на коришћење.
Члан 13.
Свим корисницима који имају право на
коришћење службеног мобилног телефона / службене
картице на начин предвиђен овим Правилником,
ограничен је месечни износ који се плаћа на терет
Градске управе.
Кориснике службеног мобилног телефона/
службене картице у Градској управи Града Пожаревца
уз сагласност руководиоца одређује Начелник Градске
управе.
Висину дозвољеног месечног износа за
коришћење службеног мобилног телефона за запослене
одређује Начелник Градске управе, о чему се доноси
посебна одлука.
Висину дозвољеног месечног износа за
коришћење службеног мобилног телефона за чланове
Градског већа и помоћнике Градоначелника одређује
Градоначелник Града, о чему се доноси посебна одлука.
Списак корисника и висина појединачног
месечног износа без ПДВ-а за коришћење службеног
мобилног телефона који се плаћа на терет Градске
управе, месечно ажуриран и оверен од Одељења за
општу управу и скупштинске послове Градске управе Службе за протокол и информисање, доставља се ради
реализације Одељењу за привреду и финансије Градске
управе - Служби финансијске оперативе.
На одобрене појединачне износе по поменутом
списку плаћа се порез на додату вредност на терет
Градске управе.
Члан 14.
Изузетно, из оправданих разлога због ванредних
службених околности поједини месечни рачун за
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коришћење службеног мобилног телефона одређеног
лица може бити виши од месечног ограничења из
претходног става.
Оправданост разлога цени и о плаћању већег
износа рачуна од прописаног, одлучује Начелник Градске
управе, на образложени писани захтев корисника.
Члан 15.
Евиденцију о службеним мобилним телефонима
у складу са овим Правилником обавља Одељење за
општу управу и скупштинске послове Градске управе
– Служба за протокол и информисање, која је дужна
да уреди сву потребну документацију, листу задужења,
реверсе о датим телефонима на коришћење и службеним
бројевима и да о сваком новом кориснику службеног
броја обавести Одељење за финансије и јавне набавке
Градске управе - Службу финансијске оперативе.
Члан 16.
Табеларни приказ корисника службених
мобилних телефона на начин предвиђен овим
Правилником и одобрени новчани износ:

III У Градској управи Града Пожаревца следећим
корисницима даје се на коришћење службени мобилни
телефони са одобреним лимитом и то:
НАЧЕЛНИЦИ ОДЕЉЕЊА
ред.
бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

I Изабраним лицима у органима града утврђују се
лимити за коришћење мобилног телефона и то:
ред.
бр.

Функција

износ у
динарима
без ПДВ-а

1.

1.000,00

6.

Шеф одсека за заједничке послове

1.500,00

7.

Шеф службе јавне набавке

1.000,00

8.

Фонд за заштиту животне средине

1.000,00

9.

Шеф службе угоститељства

1.000,00
1.000,00

11.

Шеф службе за ЛЕР,инвестиције и
пројекте
Координатор за ЛЕР

12.

Аналитички план за ЛЕР

1.000,00

13.

Шеф одсека за буџет

1.000,00

14.

Шеф службе за ванредне ситуације

1.000,00

15.

Служба обезбеђења (ПОРТИРНИЦА)

500,00

16.

500,00

17.

Комунални,грађевински,саобраћајни,
просветни и буџетски инспектор
Шеф возног парка

2.000,00

18.

Заштитник пацијената

1.000,00

19.

Сниматељ-оператер

500,00

20.

План одбране

500,00

21.

Референт за ванредне ситуације

500,00

22.

Фонд за заштиту животне средине

500,00

23.

Комунални полицајац

500,00

10.

1.500,00

3.

Заменик начелника Градске управе

2.000,00

4.

Помоћник Градоначелника

1.500,00

5.

Саветник градоначелникапредседника Скупштине

1.500,00

износ у
динарима
без ПДВ-а
2.000,00

1.500,00

1.500,00

2.

Корисник

Шеф комуналне инспекције

ЧЛАН ГРАДСКОГ ВЕЋА

Секретар Скупштине града
Пожаревца

1.000,00

Сарадник протокола

5.

2.000,00

1.000,00

5.

4.000,00

Начелник Градске управе

1.000,00

4.

4.

1.

1.000,00

1.500,00

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
СКУПШТИНЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Корисник

1.000,00

Шеф службе ФТО, ППЗ и БЗР

4.000,00

ред.
бр.

1.000,00

2.

ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

износ у
динарима
без ПДВ-а

1.500,00

3.
5.000,00

II Постављеним лицима у органима града утврђују се
лимити за коришћење мобилног телефона и то:

1.500,00

Шеф одсека протокола и
информисања
Градски јавни правобранилац

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

3.

Начелник Одељења за инспекцијске
послове и комуналне полиције
Начелник Одељења за финансије и јавне
набавке
Начелник Одељења за привреду,
локални економски развој и заштиту
животне средине
Начелник Одељења за општу управу и
скупштинске послове
Начелник Одељења за урбанизам и
грађевинске послове
Начелник Одељења за имовинскоправне, комуналне послове и саобраћај
Начелник Одељења за друштвене
делатности
Начелник Одељења за послове локалне
пореске администрације

износ у
динарима
без ПДВ-а

ОСТАЛИ КОРИСНИЦИ

5.000,00

2.

назив радног места

ред.
бр.

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА
ПОЖАРЕВЦА

1.

06.10.2016.

1.000,00

1.000,00

06.10.2016.
24.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
500,00

25.

Стручни сарадник за скупштинске
послове
Одржавање информационог система

26.

Штаб за ванредне ситуације

500,00

27.

Пословни секретар

500,00

28.

Курир

500,00

29.

Интерни ревизор

1.500,00

30.

1.000,00

31.

Шеф одсека за имовинско правне
послове
Шеф Одсека за утв.кон.прихода

32.

Шеф службе финансија

1.000,00

33.

Информације од значаја

1.000,00

34.

Возач

2.000,00

35.

Шеф грађевинске инспекције

1.500,00

36.

Шеф Одсека за градско веће

1.000,00

500,00

IV У органима града Пожаревца следећим корисницима
даје се на коришћење таблет - рачунар са фиксним
износом по тарифном пакету из уговора и то :
ред.
бр.
1.
3.
4.
5.
6.
7.

износ у
динарима

корисник
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
ПОЖАРЕВЦА / ТАБЛЕТ
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА
ПОЖАРЕВЦА / ТАБЛЕТ
ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА / ТАБЛЕТ
ШЕФ ОДСЕКА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
/ ТАБЛЕТ
РЕФЕРЕНТ ЗА ОДРЖАВАЊЕ
И ПРОЈЕКТОВАЊЕ
ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА
СИСТЕМ АДМИНИСТРАТОР У
ОДЕЉЕЊУ ЗА ПОСЛОВЕ ЛОКАЛНЕ
ПОРЕСКЕ АДМИНИСТРАЦИЈЕ

Овај
доношења.

на

У Пожаревцу, дана 6. јула 2016. године
Број: 01-06-127/2016-4
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

снагу

НАЧЕЛНИЦА
ОДЕЉЕЊА ЗА ОПШТУ УПРАВУ
И СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ
Слађана Петрушић, дипл. правник, с.р.
ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Бане Спасовић, дипл. правник, с.р.
ИЗЈАВА
Ја
__________________________________
________, корисник службеног мобилног телефона
број _________________________, сагласан сам да ми
се од плате обустави износ прекорачења дозвољених
месечних трошкова коришћења службених мобилних
телефона, у колико исти износ не уплатим на жиро рачун
Градске управе, у року од 3 (три) дана од дана пријема
обавештења о износу телефонског рачуна.
У Пожаревцу, _________________ 2016. године.
Потпис корисника
мобилног телефона
______________________

2.490,77
2.490,77
2.490,77
2.490,77
2.490,77
2.490,77

Члан 17.
Даном ступања на снагу овог Правилника
престаје да важи Правилник о коришћењу службених
мобилних телефона у органима града Пожаревца, бр.
01-06-38/2013-5-1 од 25. марта 2013. године са свим
изменама и допунама.
Члан 18.
Правилник ступа

Члан 19.
Правилник објавити у „Службеном гласнику
Града Пожаревца“ и на огласној табли Градске управе
Града Пожаревца.

1.000,00

Сваки корисник мобилног телефона у случају
прекорачења износа наведеног у ставу 3. овог члана
сам сноси трошкове изнад одобреног износа. У циљу
обезбеђења плаћања корисник потписује изјаву о
обустављању дела плате на име измирења износа
трошкова рачуна за мобилни телефон изнад одобреног
износа.
Образац изјаве је саставни део овог
Правилника.

даном
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3
Градско веће Града Пожаревца, решавајући по
закључку Савета за безбедност саобраћаја на путевима
на подручју Града Пожаревац са 42. седнице одржане
5.12.2014. године, на предлог Одељења за имовинско
– правне, комуналне послове и саобраћаја и захтеву ЈП
“Дирекције за изградњу Града Пожаревца“ бр. 07-344296/15 од 23.7.2015. године за реализацију „Саобраћајног
пројекта измене режима саобраћаја у једном делу улице
Прилепске у Пожаревцу ради формирања улице са
једносмерним саобраћајем“, на основу члана 6. Одлуке
о техничком регулисању саобраћаја на подручју Града
Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр.
6/11), члана 91. став 1. тачка 2) Статута Града Пожаревца
(„Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 4/13 –
пречишћен текст) и члана 26. став 1. Пословника о раду
Градског већа Града Пожаревца („Службени гласник
Града Пожаревца“, бр. 1/15, 7/15 и 7/16), на седници
одржаној дана 27. септембра 2016. године, донело је
следеће:
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РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕЖИМА САОБРАЋАЈА У ДЕЛУ
УЛИЦЕ ПРИЛЕПСКЕ У ПОЖАРЕВЦУ
I
Овим решењем се утврђује привремени режим
саобраћаја у делу улице Прилепске у Пожаревцу од
укрштања са улицом Косовском до укрштања са улицом
Скопљанском.
II
Нов начин техничког регулисања саобраћаја у
делу улице Прилепске подразумева увођење једносмерног
режима саобраћаја из правца улице Косовске.
III
Режим
саобраћаја
одвијаће
се
према
„Саобраћајном пројекту измене режима саобраћаја
у једном делу улице Прилепске у Пожаревцу ради
формирања улице са једносмерним саобраћајем“,
одговорног пројектанта Аце Павловића, дипл. инг. саоб,
који саставни део овог решења.
IV
У складу са новим утврђеним режимом
саобраћаја у тачкама I, II и III овог решења и у складу са
Правилником о саобраћајној сигнализацији („Службени
гласник Републике Србије“, бр.134/14 ) ЈП “Дирекција
за изградњу Града Пожаревца“ извршиће постављање
саобраћајне сигнализације у року од 30 (тридесет) дана
од ступања на снагу овог решења.
V
Koнтролу спровођења режима утврђеног овим
решењем вршиће МУП – ПУ Пожаревац - Одељењe
саобраћајне полиције.
VI
Решење ступа на снагу 8 дана од дана
доношења.
VII
Ово решење објавити у „Службеном гласнику
Града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 27. септембра 2016. године
Број:01-06-176/2016-15
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ШЕФ ОДСЕКА
ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ
ГРАДОНАЧЕЛНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА
Александар Симоновић, дипл. правник, с.р.
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Бане Спасовић, дипл. правник, с.р.

06.10.2016.

Доставити:
- шефу одсека за скупштинске послове
- МУП – ПУ Пожаревац - Одељењe
саобраћајне полиције
- Директору ЈП “Дирекција за изградњу Града
Пожаревца“
- начелници Одељења за имовинско правне,
комуналне послове и саобраћај
- Секретару Савета за безбедност саобраћаја
на путевима на подручју Града Пожаревац
4
Градско веће Града Пожаревца на седници
одржаној дана 22. јула 2016. године, разматрало је захтев
ОШ „Вук Караџић“ Пожаревац број 01-40-1255/2016 од
15.07.2016. године, за одобрење додатних финансијских
средства, са мишљењем Одељења за финансије и јавне
набавке од 19.07.2016. године, те је на основу члана 91.
став 1. тачка 1. Статута Града Пожаревца („Службени
гласник Града Пожаревца”, бр. 4/13 - пречишћен текст),
члана 26. став 4. Пословника о раду Градског већа Града
Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр.
1/15, 7/15 и 7/16), и члана 21. Одлуке о буџету Града
Пожаревца за 2016. годину („Службени гласник Града
Пожаревца“ бр. 13/15 и 7/16), донело
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве
I
ПРИХВАТА СЕ захтев ОШ „Вук Караџић“
Пожаревац, број 01-40-1255/2016 од 15.07.2016. године,
са мишљењем Одељења за финансије и јавне набавке
Градске управе Града Пожаревца од 19.07.2016. године,
за издвајање додатних финансијских средстава и
одобравају се средства у износу од 150.000,00 динара, за
израду елабората о енергетској ефикасности за издвојено
одељење у Забели.
II
Средства из тачке I овог Решења обезбедити
из средства предвиђених Одлуком о буџету Града
Пожаревца за 2016. годину („Службени гласник Града
Пожаревца“ бр. 13/15 и 7/16), са Раздела 5 – Градска
управа, Глава 1 - Градска управа, Програм 15 – Локална
самоуправа, Програмска класификација 0602-0001,
ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских
општина, Функција 130 – Опште јавне услуге, Позиција
108, Економска класификација 49912 – Текућа резерва,
и иста распоредити у оквиру Раздела 5 – Градска
управа, Глава 8 – Основне школе, Програм 9 – Основно
образовање, Програмска класификација 2002-0001
ПА: Функционисање основних школа, Функција 912
- Основно образовање, Позиција 344/1, Економска
класификација 4632 - Капитални трансфери осталим
нивоима власти (У оквиру Финансијског плана ОШ
„Вук Караџић“ Пожаревац за 2016. годину, у износу од

06.10.2016.
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150.000,00 динара на Економску класификацију 5114
– Пројектно планирање).
III
Средства из тачке I овог Решења исплатити
са Раздела 5 – Градска управа, Глава 8 – Основне
школе, Програм 9 – Основно образовање, Програмска
класификација 2002-0001 ПА: Функционисање основних
школа, Функција 912 - Основно образовање, Позиција
344/1, Економска класификација 4632 - Капитални
трансфери осталим нивоима власти (У оквиру
Финансијског плана ОШ „Вук Караџић“ Пожаревац за
2016. годину, у износу од 150.000,00 динара на Економску
класификацију 5114 – Пројектно планирање).
IV
За реализацију Решења задужује се Одељење за
финансије и јавне набавке
V
Ово Решење објавити у „Службеном гласнику
Града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 22. јула 2016. године
Број:01-06-140/2016-5
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
НАЧЕЛНИЦА ОДЕЉЕЊА ЗА ОПШТУ УПРАВУ
И СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ
Слађана Петрушић, дипл.правник, с.р.
ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Саша Павловић, дипл.инж.електротехнике, с.р.
Доставити:
1. Милану Дабићу, начелнику Одељења за
финансије и јавне набавке
2. Ристић Лидији, директорки ОШ „Вук
Караџић“ Пожаревац
3. Шефу Одсека за скупштинске послове
5
Градско веће Града Пожаревца на седници
одржаној дана 22. јула 2016. године, разматрало је захтев
ОШ „Вук Караџић“ Пожаревац број 01-40-1032/2016 од
07.06.2016. године, за одобрење додатних финансијских
средства, са мишљењем Одељења за финансије и јавне
набавке од 14.07.2016. године, те је на основу члана 91.
став 1. тачка 1. Статута Града Пожаревца („Службени
гласник Града Пожаревца”, бр. 4/13 - пречишћен текст),
члана 26. став 4. Пословника о раду Градског већа Града
Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр.
1/15, 7/15 и 7/16), и члана 21. Одлуке о буџету Града
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Пожаревца за 2016. годину („Службени гласник Града
Пожаревца“ бр. 13/15 и 7/16), донело

РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве
I
ПРИХВАТА СЕ захтев ОШ „Вук Караџић“
Пожаревац, број 01-40-1032/2016 од 07.06.2016. године,
са мишљењем Одељења за финансије и јавне набавке
Градске управе Града Пожаревца од 14.07.2016. године, за
издвајање додатних финансијских средстава и одобравају
се средства у износу од 354.000,00 динара, за отклањање
санитарно - техничких и санитарно - хигијенских
недостатака по Решењу Сектора за инспекцијске послове,
Одељење за санитарну инспекцију.
II
Средства из тачке I овог Решења обезбедити
из средства предвиђених Одлуком о буџету Града
Пожаревца за 2016. годину („Службени гласник Града
Пожаревца“ бр. 13/15 и 7/16), са Раздела 5 – Градска
управа, Глава 1 - Градска управа, Програм 15 – Локална
самоуправа, Програмска класификација 0602-0001,
ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских
општина, Функција 130 – Опште јавне услуге, Позиција
108, Економска класификација 49912 – Текућа резерва,
и иста распоредити у оквиру Раздела 5 – Градска
управа, Глава 8 – Основне школе, Програм 9 – Основно
образовање, Програмска класификација 2002-0001
ПА: Функционисање основних школа, Функција
912 - Основно образовање, Позиција 344, Економска
класификација 4631 - Текући трансфери осталим
нивоима власти (у оквиру Финансијског плана ОШ
„Вук Караџић“ Пожаревац за 2016. годину, у износу од
354.000,00 динара на Економску класификацију 4251
– Текуће поправке и одржавање зграда и објеката).
III
Средства из тачке I овог Решења исплатити
са Раздела 5 – Градска управа, Глава 8 – Основне
школе, Програм 9 – Основно образовање, Програмска
класификација 2002-0001 ПА: Функционисање основних
школа, Функција 912 - Основно образовање, Позиција
344, Економска класификација 4631 - Текући трансфери
осталим нивоима власти (у оквиру Финансијског плана
ОШ „Вук Караџић“ Пожаревац за 2016. годину, у износу
од 354.000,00 динара на Економску класификацију 4251
– Текуће поправке и одржавање зграда и објеката).
IV
За реализацију Решења задужује се Одељење за
финансије и јавне набавке
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V
Ово Решење објавити у „Службеном гласнику
Града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 22. јула 2016. године
Број: 01-06-140/2016-6
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
НАЧЕЛНИЦА
ОДЕЉЕЊА ЗА ОПШТУ УПРАВУ
И СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ
Слађана Петрушић, дипл.правник, с.р.
ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Саша Павловић, дипл.инж.електротехнике, с.р.
Доставити:
1. Милану Дабићу, начелнику Одељења за
финансије и јавне набавке
2. Ристић Лидији, директорки ОШ „Вук
Караџић“ Пожаревац
3. Шефу Одсека за скупштинске послове
6
Градско веће Града Пожаревца на седници
одржаној дана 22. јула 2016. године, разматрало је захтев
ОШ „Десанка Максимовић“ Пожаревац број 01-401071/2016 од 09.06.2016. године, за одобрење додатних
финансијских средства, са мишљењем Одељења за
финансије и јавне набавке од 14.07.2016. године, те
је на основу члана 91. став 1. тачка 1. Статута Града
Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца”, бр.
4/13 - пречишћен текст), члана 26. став 4. Пословника
о раду Градског већа Града Пожаревца („Службени
гласник Града Пожаревца“, бр. 1/15, 7/15 и 7/16), и члана
21. Одлуке о буџету Града Пожаревца за 2016. годину
(„Службени гласник Града Пожаревца“ бр. 13/15 и 7/16),
донело
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве
I
ПРИХВАТА СЕ захтев ОШ „Десанка
Максимовић“ Пожаревац, број 01-40-1071/2016 од
09.06.2016. године, са мишљењем Одељења за финансије
и јавне набавке Градске управе Града Пожаревца од
14.07.2016. године, за издвајање додатних финансијских
средстава и одобравају се средства у износу од 105.000,00
динара, за комуналне услуге – утрошак воде.

06.10.2016.

II
Средства из тачке I овог Решења обезбедити
из средства предвиђених Одлуком о буџету Града
Пожаревца за 2016. годину („Службени гласник Града
Пожаревца“ бр. 13/15 и 7/16), са Раздела 5 – Градска
управа, Глава 1 - Градска управа, Програм 15 – Локална
самоуправа, Програмска класификација 0602-0001,
ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских
општина, Функција 130 – Опште јавне услуге, Позиција
108, Економска класификација 49912 – Текућа резерва,
и иста распоредити у оквиру Раздела 5 – Градска
управа, Глава 8 – Основне школе, Програм 9 – Основно
образовање, Програмска класификација 2002-0001 ПА:
Функционисање основних школа, Функција 912 - Основно
образовање, Позиција 344, Економска класификација
4631 - Текући трансфери осталим нивоима власти (у
оквиру Финансијског плана ОШ „Десанка Максимовић“
Пожаревац за 2016. годину, у износу од 105.000,00 динара
на Економску класификацију 4213 – Комуналне услуге).
III
Средства из тачке I овог Решења исплатити
са Раздела 5 – Градска управа, Глава 8 – Основне
школе, Програм 9 – Основно образовање, Програмска
класификација 2002-0001 ПА: Функционисање основних
школа, Функција 912 - Основно образовање, Позиција
344, Економска класификација 4631 - Текући трансфери
осталим нивоима власти (у оквиру Финансијског
плана ОШ „Десанка Максимовић“ Пожаревац за 2016.
годину, у износу од 105.000,00 динара на Економску
класификацију 4213 – Комуналне услуге).
IV
За реализацију Решења задужује се Одељење за
финансије и јавне набавке
V
Ово Решење објавити у „Службеном гласнику
Града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 22. јула 2016. године
Број: 01-06-140/2016-7
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
НАЧЕЛНИЦА
ОДЕЉЕЊА ЗА ОПШТУ УПРАВУ
И СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ
Слађана Петрушић, дипл.правник, с.р.
ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Саша Павловић, дипл.инж.електротехнике, с.р.
Доставити:
1. Милану Дабићу, начелнику Одељења за
финансије и јавне набавке
2. Златану Радовановићу, директору ОШ
„Десанка Максимовић“ Пожаревац
3. Шефу Одсека за скупштинске послове

06.10.2016.
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7
Градско веће Града Пожаревца на седници
одржаној дана 22. јула 2016. године, разматрало је
захтев Предшколске установе „Љубица Вребалов“
Пожаревац број 01-40-1108/2016 од 16.06.2016. године,
за одобрење додатних финансијских средства, са
мишљењем Одељења за финансије и јавне набавке од
14.07.2016. године, те је на основу члана 91. став 1. тачка
1. Статута Града Пожаревца („Службени гласник Града
Пожаревца”, бр. 4/13 - пречишћен текст), члана 26. став
4. Пословника о раду Градског већа Града Пожаревца
(„Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 1/15, 7/15 и
7/16), и члана 21. Одлуке о буџету Града Пожаревца за
2016. годину („Службени гласник Града Пожаревца“ бр.
13/15 и 7/16), донело

образовање, Програмска класификација 2001-0001 ПА:
Функционисање предшколских установа, Функција
911-Предшколско образовање, Позиција 337, Економска
класификација 425 – Текуће поправке и одржавање (У
оквиру Финансијског плана Предшколске установе
„Љубица Вребалов“ Пожаревац за 2016. годину, у износу
од 176.000,00 динара на Економску класификацију 4251
– Текуће поправке и одржавање зграда и објеката).
IV
За реализацију Решења задужује се Одељење за
финансије и јавне набавке
V
Ово Решење објавити у „Службеном гласнику
Града Пожаревца“.

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

У Пожаревцу, 22. јула 2016. године
Број: 01-06-140/2016-8

I
ПРИХВАТА СЕ захтев Предшколске установе
„Љубица Вребалов“ Пожаревац, број 01-40-1108/2016 од
16.06.2016. године, са мишљењем Одељења за финансије
и јавне набавке Градске управе Града Пожаревца од
14.07.2016. године, за издвајање додатних финансијских
средстава и одобравају се средства у износу од
176.000,00 динара, за отклањање недостатака на
електроинсталацијама у објекту „Даница Радосављевић“
у Пожаревцу по налогу МУП-а Србије, Сектора за
ванредне ситуације.
II
Средства из тачке I овог Решења обезбедити
из средства предвиђених Одлуком о буџету Града
Пожаревца за 2016. годину („Службени гласник Града
Пожаревца“ бр. 13/15 и 7/16), са Раздела 5 – Градска
управа, Глава 1 - Градска управа, Програм 15 – Локална
самоуправа, Програмска класификација 0602-0001,
ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских
општина, Функција 130 – Опште јавне услуге, Позиција
108, Економска класификација 49912 – Текућа резерва, и
иста распоредити у оквиру Раздела 5 – Градска управа,
Глава 7 – Предшколска установа „Љубица Вребалов“,
Програм 8 – Предшколско образовање, Програмска
класификација
2001-0001
ПА:
Функционисање
предшколских установа, Функција 911-Предшколско
образовање, Позиција 337, Економска класификација 425
– Текуће поправке и одржавање (У оквиру Финансијског
плана Предшколске установе „Љубица Вребалов“
Пожаревац за 2016. годину, у износу од 176.000,00 динара
на Економску класификацију 4251 – Текуће поправке и
одржавање зграда и објеката).
III
Средства из тачке I овог Решења исплатити
са Раздела 5 – Градска управа, Глава 7 – Предшколска
установа „Љубица Вребалов“, Програм 8 – Предшколско
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ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
НАЧЕЛНИЦА
ОДЕЉЕЊА ЗА ОПШТУ УПРАВУ
И СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ
Слађана Петрушић, дипл.правник, с.р.
ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Саша Павловић, дипл.инж.електротехнике, с.р.
Доставити:
1. Милану Дабићу, начелнику Одељења за
финансије и јавне набавке
2. Марији Бајић, в.д. директора Предшколске
установе „Љубица Вребалов“ Пожаревац
3. Шефу Одсека за скупштинске послове
8
Градско веће Града Пожаревца на седници
одржаној дана 22. јула 2016. године, разматрало је захтев
ОШ „Свети Сава“ Пожаревац број 01-40-1208/2016 од
07.07.2016. године, за одобрење додатних финансијских
средства, са мишљењем Одељења за финансије и јавне
набавке од 14.07.2016. године, те је на основу члана 91.
став 1. тачка 1. Статута Града Пожаревца („Службени
гласник Града Пожаревца”, бр. 4/13 - пречишћен текст),
члана 26. став 4. Пословника о раду Градског већа Града
Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр.
1/15, 7/15 и 7/16), и члана 21. Одлуке о буџету Града
Пожаревца за 2016. годину („Службени гласник Града
Пожаревца“ бр. 13/15 и 7/16), донело

Страна 294 - Број 12

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

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

V
Ово Решење објавити у „Службеном гласнику
Града Пожаревца“.

I
ПРИХВАТА СЕ захтев ОШ „Свети Сава“
Пожаревац, број 01-40-1208/2016 од 07.07.2016. године,
са мишљењем Одељења за финансије и јавне набавке
Градске управе Града Пожаревца од 14.07.2016. године,
за издвајање додатних финансијских средстава и
одобравају се средства у износу од 175.216,00 динара,
за санацију дела простора санитарног чвора за ученике и
зида у кабинету историје и географије који се граничи са
санитарним чвором.
II
Средства из тачке I овог Решења обезбедити
из средства предвиђених Одлуком о буџету Града
Пожаревца за 2016. годину („Службени гласник Града
Пожаревца“ бр. 13/15 и 7/16), са Раздела 5 – Градска
управа, Глава 1 - Градска управа, Програм 15 – Локална
самоуправа, Програмска класификација 0602-0001,
ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских
општина, Функција 130 – Опште јавне услуге, Позиција
108, Економска класификација 49912 – Текућа резерва,
и иста распоредити у оквиру Раздела 5 – Градска
управа, Глава 8 – Основне школе, Програм 9 – Основно
образовање, Програмска класификација 2002-0001
ПА: Функционисање основних школа, Функција
912 - Основно образовање, Позиција 344, Економска
класификација 4631 - Текући трансфери осталим нивоима
власти (у оквиру Финансијског плана ОШ „Свети Сава“
Пожаревац за 2016. годину, у износу од 175.216,00 динара
на Економску класификацију 4251 – Текуће поправке и
одржавање зграда и објеката).
III
Средства из тачке I овог Решења исплатити
са Раздела 5 – Градска управа, Глава 8 – Основне
школе, Програм 9 – Основно образовање, Програмска
класификација 2002-0001 ПА: Функционисање основних
школа, Функција 912 - Основно образовање, Позиција
344, Економска класификација 4631 - Текући трансфери
осталим нивоима власти (у оквиру Финансијског плана
ОШ „Свети Сава“ Пожаревац за 2016. годину, у износу
од 175.216,00 динара на Економску класификацију 4251
– Текуће поправке и одржавање зграда и објеката).
IV
За реализацију Решења задужује се Одељење за
финансије и јавне набавке

06.10.2016.

У Пожаревцу, 22. јула 2016. године
Број: 01-06-140/2016-9
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
НАЧЕЛНИЦА
ОДЕЉЕЊА ЗА ОПШТУ УПРАВУ
И СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ
Слађана Петрушић, дипл.правник, с.р.
ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Саша Павловић, дипл.инж.електротехнике, с.р.
Доставити:
1. Милану Дабићу, начелнику Одељења за
финансије и јавне набавке
2. Маргарети Секуловић, директорки ОШ
„Свети Сава“ Пожаревац
3. Шефу Одсека за скупштинске послове
9
Градско веће Града Пожаревца на седници
одржаној дана 22. јула 2016. године разматрало је захтев
Туристичке организације Града Пожаревца број 01-401248/2016 од 14.07.2016. године за одобрење додатних
средстава са мишљењем Одељења за финансије и
јавне набавке, те је на основу члана 91. став 1. тачка 1.
Статута Града Пожаревца („Службени гласник Града
Пожаревца“ број 4/13 – пречишћен текст) и члана 26. став
4. Пословника о раду Градског већа Града Пожаревца
(„Службени гласник Града Пожаревца“, број 1/15, 7/15
и 7/16) и члана 21. Одлуке о буџету Града Пожаревца
за 2016. годину („Службени гласник Града Пожаревца“
број 13/15 и 7/16), донело:
Р Е Ш Е Њ Е
о употреби средстава текуће буџетске резерве
I
ПРИХВАТА СЕ захтев Туристичке организације
Града Пожаревца број 01-40-1248/2016 од 14.07.2016.
године за издвајање додатних финансијских средстава
у укупном износу од 238.250,00 динара за услуге
ангажовања стручног лица по основу Уговора о
привремено повременим пословима.
II
Средства из тачке I овог Решења обезбедити
из средстава предвиђених Одлуком о буџету Града
Пожаревца за 2016. годину („Службени гласник Града

06.10.2016.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Пожаревца“ број 13/15 и 7/16), са: Раздела 5 - Градска
управа, Глава 1 – Градска управа, Програм 15 - Локална
самоуправа, Програмска класификација 0602-0001,
ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских
општина, Функција 130 - Опште јавне услуге, Позиција
108, Економска класификација 49912 – Текућа резерва,
и иста распоредити у оквиру Раздела 5 - Градска управа,
Глава 6 – Туристичка организација Града Пожаревца,
Програм 4 – Развој туризма, Програмска класификација
1502-0001, ПА: Управљање развојем туризма, Функција
473 – Туризам и то на:
- Позицију 297/1, Економска класификација 415
– Накнаде трошкова за запослене у износу од 13.150,00
динара (У оквиру Финансијског плана Туристичке
организације Града Пожаревца за 2016. годину, на
Економску класификацију 4151 - Накнаде трошкова за
запослене у износу од 13.150,00 динара) и
- Позицију 300, Економска класификација 423
– Услуге по уговору у износу од 225.100,00 динара (У
оквиру Финансијског плана Туристичке организације
Града Пожаревца за 2016. годину, на Економску
класификацију 4239 - остале опште услуге у износу од
225.100,00 динара).
III
Средства из тачке I овог Решења исплатити
из средстава предвиђених Одлуком о буџету Града
Пожаревца за 2016. годину („Службени гласник Града
Пожаревца“ број 13/15 и 7/16), са Раздела 5 - Градска
управа, Глава 6 – Туристичка организација Града
Пожаревца, Програм 4 – Развој туризма, Програмска
класификација 1502-0001, ПА: Управљање развојем
туризма, Функција 473 – Туризам, и то са:
- Позиције 297/1, Економска класификација 415
– Накнаде трошкова за запослене у износу од 13.150,00
динара и
- Позиције 300, Економска класификација 423
– Услуге по уговору у износу од 225.100,00 динара.
IV
За реализацију овог Решења задужује се
Одељење за финансије и јавне набавке Градске управе
Града Пожаревца.
V
Ово Решење објавити у „Службеном гласнику
Града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 22. јула 2016. године
Број: 01-06-140/2016-10
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
НАЧЕЛНИЦА
ОДЕЉЕЊА ЗА ОПШТУ УПРАВУ
И СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ
Слађана Петрушић, дипл.правник, с.р.
ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Саша Павловић, дипл.инж.електротехнике, с.р.
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Доставити:
1. Милану Дабићу, начелнику Одељења за
финансије и јавне набавке
2. Туристичкој организацији Града Пожаревца
- директорки
3. Шефу Одсека за скупштинске послове
10
Градско веће Града Пожаревца на седници
одржаној дана 22. јула 2016. године разматрало је
захтев ЈП „Дирекције за изградњу града Пожаревца“
број 03-40-1268/2016 од 20.07.2016. године (њихов број
2948 од 20.07.2016. године), за додатним средствима у
износу од 7.500.000,00 динара за реализацију пројеката,
те је на основу члана 91. став 1. тачка 1. Статута Града
Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“ број
4/13 – пречишћен текст), члана 26. став 4. Пословника о
раду Градског већа Града Пожаревца („Службени гласник
Града Пожаревца“, број 1/15, 7/15 и 7/16), члана 61. став
2. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“, број
54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013,
63/2013 – испр. 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. закон и
103/2015) и члана 21. Одлуке о буџету Града Пожаревца
за 2016. годину („Службени гласник Града Пожаревца“
број 13/15 и 7/16), донело:
Р Е Ш Е Њ Е
о употреби средстава текуће буџетске резерве
I
ПРИХВАТА СЕ захтев ЈП „Дирекције за
изградњу града Пожаревца број 03-40-1268/2016 од
20.07.2016. године (њихов број 2948 од 20.07.2016.
године), за додатним средствима за реализацију пројеката
и ОДОБРАВАЈУ се средства у укупном износу од
7.500.000,00 динара;
II
Средства из тачке I овог Решења у износу
од 7.500.000,00 динара обезбедити из средстава
предвиђених Одлуком о буџету Града Пожаревца за 2016.
годину („Службени гласник Града Пожаревца“ број 13/15
и 7/16), са Раздела 5 – Градска управа, Глава 1 - Градска
управа, Програм 15 – Локална самоуправа, Програмска
класификација 0602-0001, ПА: Функционисање локалне
самоуправе и градских општина, Функција 130 – Опште
јавне услуге, Позиција 108, Економска класификација
49912 – Текућа резерва, и износ од 6.700.000,00 динара
распоредити у оквиру Раздела 5 – Градска управа, Глава
4 – ЈП „Дирекција за изградњу града Пожаревца“,
Програм 7 – Путна инфраструктура, Програмска
класификација 0701-0002 ПА: Одржавање путева,
Функција 451- Друмски саобраћај , Позиција 194,
Економска класификација 511– Зграде и грађевински
објекти за реализацију следећих пројеката:

извор

опис

7

0002 620

01

буџет

194

7

0002 620

01

буџет

194

7

0002 620

01

буџет

194

7

0002 620

01

буџет

194

7

0002 620

01

буџет

конто

функција

194

активност

програм
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апропријација
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назив позиције

Шумадијска са израдом тротоара са обе
511331 стране улице-инвестиционог одржавања
асфалтирање
Бате Булића 3. део -инвестиционо
511331
одржавање- асфалтирање улице
511331 Воје Вујовића - асфалтирање крака улице
Виктора Игоа-инвестиционо одржавање511331
асфалтирање
Лоле Рибара први и други део, МЗ Острово
511331
ГО Костолац - асфалтирање ул.

УСВОЈЕН
ПЛАН
2016.

Додатна
средства

Износ после
измене

25.000.000

5.000.000

30.000.000

3.400.000

400.000

3.800.000

2.000.000

400.000

2.400.000

2.560.000

600.000

3.160.000

2.400.000

300.000

2.700.000

35.360.000

УКУПНО

06.10.2016.

6.700.000

42.060.000

активност

функција

извор

7

0002

620

01

конто

програм

179

опис

апропријација

Износ од 800.000,00 динара распоредити у оквиру Раздела 5 – Градска управа, Глава 4 – ЈП „Дирекција за
изградњу града Пожаревца“, Програм 2 – Комунална делатност, Програмска класификација 0601-0002 ПА: Управљање
отпадним водама, Функција 520 - Управљање отпадним водама, Позиција 179, Економска класификација 511– Зграде и
грађевински објекти за реализацију следећег пројекта:

НМС 511242

назив позиције

УСВОЈЕН
ПЛАН
2016.

Филипа Вишњића – изградња фекалне
канализације

Додатна
средства

800.000
800.000

УКУПНО

Износ после
измене

800.000
800.000

програм

активност

функција

извор

опис

194

7

0002

620

01

буџет

194

7

0002

620

01

буџет

194

7

0002

620

01

буџет

194

7

0002

620

01

буџет

194

7

0002

620

01

буџет

конто

апропријација

III
Средства из тачке I и II овог Решења исплатити са Раздела 5 – Градска управа, Глава 4 – ЈП „Дирекција за
изградњу града Пожаревца“, Програм 7 – Путна инфраструктура, Програмска класификација 0701-0002 ПА: Одржавање
путева, Функција 451- Друмски саобраћај , Позиција 194, Економска класификација 511– Зграде и грађевински објекти
за реализацију следећих пројеката:

назив позиције

Шумадијска са израдом тротоара са обе
511331 стране улице-инвестиционог одржавања
асфалтирање
Бате Булића 3. део -инвестиционо
511331
одржавање- асфалтирање улице
Воје Вујовића - асфалтирање крака
511331
улице
Виктора Игоа-инвестиционо одржавање511331
асфалтирање
Лоле Рибара први и други део, МЗ
511331
Острово ГО Костолац - асфалтирање ул.
УКУПНО

УСВОЈЕН
ПЛАН
2016.

Додатна
средства

25.000.000 5.000.000

Износ после
измене

30.000.000

3.400.000

400.000

3.800.000

2.000.000

400.000

2.400.000

2.560.000

600.000

3.160.000

2.400.000

300.000

2.700.000

6.700.000

42.060.000

35.360.000

06.10.2016.
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апропријација

програм

активност

функција

извор

опис

конто

И Раздела 5 – Градска управа, Глава 4 – ЈП „Дирекција за изградњу града Пожаревца“, Програм 2 – Комунална
делатност, Програмска класификација 0601-0002 ПА: Управљање отпадним водама, Функција 520 - Управљање отпадним
водама, Позиција 179, Економска класификација 511– Зграде и грађевински објекти за реализацију следећег пројекта:

179

7

0002

620

01

НМС

511242

УСВОЈЕН
ПЛАН
2016.

назив позиције

Филипа Вишњића – изградња фекалне
канализације

Додатна
средства

800.000
800.000

УКУПНО

Износ
после
измене
800.000
800.000

IV
За реализацију овог Решења задужује се Одељење за финансије и јавне набавке Градске управе Града Пожаревца
и ЈП „Дирекција за изградњу Града Пожаревца“;
V
Ово Решење објавити у „Службеном гласнику Града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 22. јула 2016. године Број: 01-06-140/2016-13
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
НАЧЕЛНИЦА
ОДЕЉЕЊА ЗА ОПШТУ УПРАВУ
И СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ
Слађана Петрушић, дипл.правник, с.р.
ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Саша Павловић, дипл.инж.електротехнике, с.р.
Доставити:
1. Милану Дабићу, начелнику Одељења за финансије и јавне набавке
2. ЈП „Дирекцији за изградњу града Пожаревца“ - директору
3. Небојши Трајковићу, шефу Одсека за скупштинске послове
11
Градско веће Града Пожаревца на седници
одржаној дана 22. јула 2016. године разматрало је захтев
ЈП „Дирекције за изградњу Града Пожаревца“ број 0140-1154/2016 од 29.06.2016. године (њихов број 3547 од
28.06.2016. године), за додатним средствима у износу од
25.000.000,00 динара за одржавање коловоза и враћање
у првобитно стање после интервенције других јавних
предузећа, те је на основу члана 91. став 1. тачка 1.
Статута Града Пожаревца („Службени гласник Града
Пожаревца“ број 4/13 – пречишћен текст), члана 26. став
4. Пословника о раду Градског већа Града Пожаревца
(„Службени гласник Града Пожаревца“, број 1/15, 7/15 и
7/16), члана 61. став 2. Закона о буџетском систему („Сл.
гласник РС“, број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011,

93/2012, 62/2013, 63/2013 – испр. 108/2013, 142/2014,
68/2015 – др. закон и 103/2015) и члана 21. Одлуке о
буџету Града Пожаревца за 2016. годину („Службени
гласник Града Пожаревца“ број 13/15 и 7/16), донело:
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве
I
ДЕЛИМИЧНО СЕ ПРИХВАТА захтев ЈП
„Дирекције за изградњу Града Пожаревца“ број 0140-1154/2016 од 29.06.2016. године (њихов број 3547
од 28.06.2016. године), за обезбеђење средстава за
одржавање коловоза и враћање у првобитно стање после
интервенције других јавних предузећа и ОДОБРАВАЈУ
се средства у укупном износу од 10.000.000,00 динара;
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II
Средства из тачке I овог Решења у износу
од 10.000.000,00 динара обезбедити из средстава
предвиђених Одлуком о буџету Града Пожаревца за 2016.
годину („Службени гласник Града Пожаревца“ број 13/15
и 7/16), са Раздела 5 – Градска управа, Глава 1 - Градска
управа, Програм 15 – Локална самоуправа, Програмска
класификација 0602-0001, ПА: Функционисање локалне
самоуправе и градских општина, Функција 130 – Опште
јавне услуге, Позиција 108, Економска класификација
49912 – Текућа резерва, и иста распоредити у оквиру
Раздела 5 – Градска управа, Глава 4 – ЈП „Дирекција
за изградњу града Пожаревца“, Програм 7 – Путна
инфраструктура, Програмска класификација 07010002 ПА: Одржавање путева, Функција 451- Друмски
саобраћај , Позиција 192, Економска класификација 425
– Текуће поправке и одржавање (425191 – Одржавање
коловоза и тротоара и враћање у првобитно стање после
интервенција других јавних предузећа);
III
Средства из тачке I и II овог Решења исплатити
са Раздела 5 – Градска управа, Глава 4 – ЈП „Дирекција
за изградњу града Пожаревца“, Програм 7 – Путна
инфраструктура, Програмска класификација 0701-0002
ПА: Одржавање путева, Функција 451- Друмски саобраћај
, Позиција 192, Економска класификација 425 – Текуће
поправке и одржавање ( у оквиру финансијског плана ЈП
„Дирекције за изградњу града Пожаревца“ са економске
класификације 425191 – Одржавање коловоза и тротоара
и враћање у првобитно стање после интервенција других
јавних предузећа);
IV
За реализацију овог Решења задужује се
Одељење за финансије и јавне набавке Градске управе
Града Пожаревца и ЈП „Дирекција за изградњу Града
Пожаревца“;
V
Ово Решење објавити у „Службеном гласнику
Града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 22. јула 2016. године
Број: 01-06-140/2016-14
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
НАЧЕЛНИЦА
ОДЕЉЕЊА ЗА ОПШТУ УПРАВУ
И СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ
Слађана Петрушић, дипл.правник , с.р.
ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Саша Павловић, дипл.инж.електротехнике, с.р.

06.10.2016.

Доставити:
1. Милану Дабићу, начелнику Одељења за
финансије и јавне набавке
2. ЈП „Дирекцији за изградњу града Пожаревца“
– директору
3. Шефу Одсека за скупштинске послове
12
Градско веће Града Пожаревца на седници одржаној дана 22. јула 2016. године разматрало је захтев месних
заједница „Чачалица“, „Радна мала“, „Васа Пелагић“,
„Горња мала“, „Љубичево“, „Булевар“, „Браћа Вујовић“,
„Забела“ број 01-40-1207/2016 од 07.07.2016. године за
одобрење додатних средстава са мишљењем Одељења за
финансије и јавне набавке, те је на основу члана 91. став
1. тачка 1. Статута Града Пожаревца („Службени гласник
Града Пожаревца“ број 4/13 – пречишћен текст) и члана
26. став 4. Пословника о раду Градског већа Града
Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, број
1/15, 7/15 и 7/16) и члана 21. Одлуке о буџету Града
Пожаревца за 2016. годину („Службени гласник Града
Пожаревца“ број 13/15 и 7/16), донело:
Р Е Ш Е Њ Е
о употреби средстава текуће буџетске резерве
I
ПРИХВАТА СЕ захтев месних заједница
„Чачалица“, „Радна мала“, „Васа Пелагић“, „Горња мала“,
„Љубичево“, „Булевар“, „Браћа Вујовић“, „Забела“ број
01-40-1207/2016 од 07.07.2016. године за издвајање
додатних финансијских средстава у укупном износу
од 6.000,00 динара за трошкове промене здравствених
књижица радника на електронско учитавање.
II
Средства из тачке I овог Решења обезбедити
из средстава предвиђених Одлуком о буџету Града
Пожаревца за 2016. годину („Службени гласник Града
Пожаревца“ број 13/15 и 7/16), са: Раздела 5 - Градска
управа, Глава 1 – Градска управа, Програм 15 - Локална
самоуправа, Програмска класификација 0602-0001,
ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских
општина, Функција 130 - Опште јавне услуге, Позиција
108, Економска класификација 49912 – Текућа резерва,
и иста распоредити у оквиру Раздела 5- Градска управа,
Глава 3. – Месне заједнице, Програм 15 – Локална
самоуправа, Програмска класификација 0602-0002,
ПА: Месне заједнице, Функција 160 – Опште јавне
услуге некласификоване на другом месту, позиција 142,
Економска класификација 423 – Услуге по уговору на
следећи начин:
1.Месна заједница „Чачалица“- у оквиру
Финансијског плана обезбедити средства на економској
класификацији 4231-Административне услуге; 423191Остале административне услуге у износу од 400,00
динара.

06.10.2016.
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2.Месна заједница „Радна мала“- у оквиру
Финансијског плана обезбедити средства на економској
класификацији 4231-Административне услуге; 423191Остале административне услуге у износу од 400,00
динара.
3.Месна заједница „Васа Пелагић“- у оквиру
Финансијског плана обезбедити средства на економској
класификацији 4231-Административне услуге; 423191Остале административне услуге у износу од 1.200,00
динара.
4.Месна заједница „Горња мала“- у оквиру
Финансијског плана обезбедити средства на економској
класификацији 4231-Административне услуге; 423191Остале административне услуге у износу од 800,00
динара.
5.Месна заједница „Љубичево“- у оквиру
Финансијског плана обезбедити средства на економској
класификацији 4231-Административне услуге; 423191Остале административне услуге у износу од 400,00
динара.
6.Месна заједница „Булевар“- у оквиру
Финансијског плана обезбедити средства на економској
класификацији 4231-Административне услуге; 423191Остале административне услуге у износу од 800,00
динара.
7.Месна заједница „Браћа Вујовић“- у оквиру
Финансијског плана обезбедити средства на економској
класификацији 4231-Административне услуге; 423191Остале административне услуге у износу од 1.200,00
динара.
8.Месна заједница „Забела“- у оквиру
Финансијског плана обезбедити средства на економској
класификацији 4231 - Административне услуге; 423191
- Остале административне услуге у износу од 800,00
динара.
III
Средства из тачке I овог Решења исплатити
из средстава предвиђених Одлуком о буџету Града
Пожаревца за 2016. годину („Службени гласник Града
Пожаревца“ број 13/15 и 7/16), са Раздела 5- Градска
управа, Глава 3. – Месне заједнице, Програм 15 – Локална
самоуправа, Програмска класификација 0602-0002, ПА:
Месне заједнице, Функција 160 – Опште јавне услуге
некласификоване на другом месту, и то са:
- Позиције 142, Економска класификација 423
– Услуге по уговору; 4231 - Административне услуге :
423191 - Остале административне услуге у износу од
6.000,00 динара.
IV
За реализацију овог Решења задужује се
Одељење за финансије и јавне набавке Градске управе
Града Пожаревца.

Број 12 - Страна 299

V
Ово Решење објавити у „Службеном гласнику
Града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 22. јула 2016. године
Број: 01-06-140/2016-15
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
НАЧЕЛНИЦА
ОДЕЉЕЊА ЗА ОПШТУ УПРАВУ
И СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ
Слађана Петрушић, дипл.правник, с.р.
ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Саша Павловић, дипл.инж.електротехнике, с.р.
Доставити:
1. Месним заједницама („Чачалица“, „Радна
мала“, „Васа Пелагић“, „Горња мала“,
„Љубичево“, „Булевар“, „Браћа Вујовић“,
„Забела“)
2. Милану Дабићу, начелнику Одељења за
финансије и јавне набавке;
3. Шефу Одсека за скупштинске послове
13
Градско веће Града Пожаревца на седници
одржаној дана 16. августа 2016. године разматрало је
захтев Туристичке организације Града Пожаревца број
01-40-1407/2016 од 16.08.2016. године за одобрење
додатних средстава са мишљењем Одељења за финансије
и јавне набавке, те је на основу члана 91. став 1. тачка
1. Статута Града Пожаревца („Службени гласник Града
Пожаревца“ број 4/13 – пречишћен текст) и члана 26. став
4. Пословника о раду Градског већа Града Пожаревца
(„Службени гласник Града Пожаревца“, број 1/15, 7/15
и 7/16) и члана 21. Одлуке о буџету Града Пожаревца
за 2016. годину („Службени гласник Града Пожаревца“
број 13/15 и 7/16), донело:
Р Е Ш Е Њ Е
о употреби средстава текуће буџетске резерве
I
ПРИХВАТА СЕ захтев Туристичке организације
Града Пожаревца број 01-40-1407/2016 од 16.08.2016.
године за издвајање додатних финансијских средстава
у укупном износу од 286.000,00 динара за организацију
53. ЉКИ.
II
Средства из тачке I овог Решења обезбедити
из средстава предвиђених Одлуком о буџету Града
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Пожаревца за 2016. годину („Службени гласник Града
Пожаревца“ број 13/15 и 7/16), са: Раздела 5 - Градска
управа, Глава 1 – Градска управа, Програм 15 - Локална
самоуправа, Програмска класификација 0602-0001,
ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских
општина, Функција 130 - Опште јавне услуге, Позиција
108, Економска класификација 49912 – Текућа резерва,
и иста распоредити у оквиру Раздела 5 - Градска управа,
Глава 6 – Туристичка организација Града Пожаревца,
Програм 4 – Развој туризма, Програмска класификација
1502-П1, Пројекат: Љубичевске коњичке игре, Функција
473 – Туризам и то на:
- Позицију 311, Економска класификација 421 –
Стални трошкови у износу од 55.000,00 динара (У оквиру
Финансијског плана Туристичке организације Града
Пожаревца за 2016. годину, на Економску класификацију
4213 – Комуналне услуге у износу од 55.000 динара)
- Позицију 313, Економска класификација 423
– Услуге по уговору у износу од 80.000,00 динара (У
оквиру Финансијског плана Туристичке организације
Града Пожаревца за 2016. годину, на Економску
класификацију 4239 - Остале опште услуге у износу од
80.000,00 динара) и
- Позицију 315, Економска класификација 426
– Материјал у износу од 151.000,00 динара (У оквиру
Финансијског плана Туристичке организације Града
Пожаревца за 2016. годину, на Економску класификацију
4266 – Материјали за образовање, културу и спорт у
износу од 151.000,00 динара
III
Средства из тачке I овог Решења исплатити
из средстава предвиђених Одлуком о буџету Града
Пожаревца за 2016. годину („Службени гласник Града
Пожаревца“ број 13/15 и 7/16), са Раздела 5 - Градска
управа, Глава 6 – Туристичка организација Града
Пожаревца, Програм 4 – Развој туризма, Програмска
класификација 1502-П1, Пројекат: Љубичевске коњичке
игре, Функција 473 – Туризам, и то са:
- Позиције 311, Економска класификација 421 –
Стални трошкови у износу од 55.000,00 динара (У оквиру
Финансијског плана Туристичке организације Града
Пожаревца за 2016. годину, на Економску класификацију
4213 – Комуналне услуге у износу од 55.000 динара)
- Позиције 313, Економска класификација 423
– Услуге по уговору у износу од 80.000,00 динара (У
оквиру Финансијског плана Туристичке организације
Града Пожаревца за 2016. годину, на Економску
класификацију 4239 - Остале опште услуге у износу од
80.000,00 динара) и
- Позиције 315, Економска класификација 426
– Материјал у износу од 151.000,00 динара (У оквиру
Финансијског плана Туристичке организације Града
Пожаревца за 2016. годину, на Економску класификацију
4266 – Материјали за образовање, културу и спорт у
износу од 151.000,00 динара

06.10.2016.

IV
За реализацију овог Решења задужује се
Одељење за финансије и јавне набавке Градске управе
Града Пожаревца.
V
Ово Решење објавити у „Службеном гласнику
Града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 16. августа 2016. године
Број: 01-06-154/2016-13
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ШЕФ ОДСЕКА
ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ
ГРАДОНАЧЕЛНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА
Александар Симоновић, дипл. правник, с.р.
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Бане Спасовић, дипл. правник, с.р.
Доставити:
1. Туристичкој организацији Града Пожаревца
- директорки;
2. Милану Дабићу, начелнику Одељења за
финансије и јавне набавке;
14
Градско веће Града Пожаревца на седници
одржаној дана 26.августа 2016. године разматрало је
захтев Туристичке организације Града Пожаревца број
01-40-1499/2016 од 23.08.2016. године за одобрење
додатних средстава са мишљењем Одељења за финансије
и јавне набавке, те је на основу члана 91. став 1. тачка
1. Статута Града Пожаревца („Службени гласник Града
Пожаревца“ број 4/13 – пречишћен текст) и члана 26. став
4. Пословника о раду Градског већа Града Пожаревца
(„Службени гласник Града Пожаревца“, број 1/15, 7/15
и 7/16) и члана 21. Одлуке о буџету Града Пожаревца
за 2016. годину („Службени гласник Града Пожаревца“
број 13/15 и 7/16), донело:
Р Е Ш Е Њ Е
о употреби средстава текуће буџетске резерве
I
ПРИХВАТА СЕ захтев Туристичке организације
Града Пожаревца број 01-40-1499/2016 од 23.08.2016.
године за издвајање додатних финансијских средстава у
укупном износу од 1.006.340,00 динара за организацију
53. ЉКИ.
II
Средства из тачке I овог Решења обезбедити
из средстава предвиђених Одлуком о буџету Града
Пожаревца за 2016. годину („Службени гласник Града

06.10.2016.
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Пожаревца“ број 13/15 и 7/16), са: Раздела 5 - Градска
управа, Глава 1 – Градска управа, Програм 15 - Локална
самоуправа, Програмска класификација 0602-0001,
ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских
општина, Функција 130 - Опште јавне услуге, Позиција
108, Економска класификација 49912 – Текућа резерва,
и иста распоредити у оквиру Раздела 5 - Градска управа,
Глава 6 – Туристичка организација Града Пожаревца,
Програм 4 – Развој туризма, Програмска класификација
1502-П1, Пројекат: Љубичевске коњичке игре, Функција
473 – Туризам и то на:
- Позицију 313, Економска класификација 423
– Услуге по уговору у износу од 420.000,00 динара (У
оквиру Финансијског плана Туристичке организације
Града Пожаревца за 2016. годину, на Економске
класификације:
- 4234 – Услуге информисања у износу од
105.000,00 динара
- 4237 – Репрезентација у износу од 205.000,00
динара
- 4239 – Остале опште услуге у износу од
110.000,00 динара).
- Позицију 315, Економска класификација
426 – Материјал у износу од 586.340,00 динара (У
оквиру Финансијског плана Туристичке организације
Града Пожаревца за 2016. годину, на Економске
класификације
- 4261 – Административни материјал у износу
од 376.340,00 динара
- 4266 – Материјали за образовање, културу и
спорт у износу од 210.000,00 динара).
III
Средства из тачке I овог Решења исплатити
из средстава предвиђених Одлуком о буџету Града
Пожаревца за 2016. годину („Службени гласник Града
Пожаревца“ број 13/15 и 7/16), са Раздела 5 - Градска
управа, Глава 6 – Туристичка организација Града
Пожаревца, Програм 4 – Развој туризма, Програмска
класификација 1502-П1, Пројекат: Љубичевске коњичке
игре, Функција 473 – Туризам, и то са:
- Позиције 313, Економска класификација 423
– Услуге по уговору у износу од 420.000,00 динара (У
оквиру Финансијског плана Туристичке организације
Града Пожаревца за 2016. годину, са Економске
класификације:
- 4234 – Услуге информисања у износу од
105.000,00 динара
- 4237 – Репрезентација у износу од 205.000,00
динара
- 4239 – Остале опште услуге у износу од
110.000,00 динара).
- Позиције 315, Економска класификација 426
– Материјал у износу од 586.340,00 динара (У оквиру
Финансијског плана Туристичке организације Града
Пожаревца за 2016. годину, са Економске класификације
- 4261 – Административни материјал у износу
од 376.340,00 динара
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- 4266 – Материјали за образовање, културу и
спорт у износу од 210.000,00 динара).
IV
За реализацију овог Решења задужује се
Одељење за финансије и јавне набавке Градске управе
Града Пожаревца.
V
Ово Решење објавити у „Службеном гласнику
Града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 26. августа 2016. године
Број: 01-06-160/2016-1
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
НАЧЕЛНИЦА
ОДЕЉЕЊА ЗА ОПШТУ УПРАВУ
И СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ
Слађана Петрушић, дипл. правник, с.р.
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Бане Спасовић, дипл. правник, с.р.
Доставити:
1. Туристичкој организацији Града Пожаревца
- директорки;
2. Милану Дабићу, начелнику Одељења за
финансије и јавне набавке;
3. Шефу одсека за скупштинске послове
15
Градско веће Града Пожаревца на седници
одржаној дана 26. августа 2016. године разматрало
је захтев Центра за културу Пожаревац број 03-401473/2016 од 22.08.2016. године године за одобрење
додатних средстава, са мишљењем Одељења за финансије
и јавне набавке, те је на основу члана 91. став 1. тачка
1. Статута Града Пожаревца („Службени гласник Града
Пожаревца“ број 4/13 – пречишћен текст) и члана 26. став
4. Пословника о раду Градског већа Града Пожаревца
(„Службени гласник Града Пожаревца“, број 1/15, 7/15
и 7/16) и члана 21. Одлуке о буџету Града Пожаревца
за 2016. годину („Службени гласник Града Пожаревца“
број 13/15 и 7/16), донело:
Р Е Ш Е Њ Е
о употреби средстава текуће буџетске резерве
I
ПРИХВАТА СЕ захтев Центра за културу
Пожаревац број 03-40-1473/2016 од 22.08.2016. године за
издвајање додатних финансијских средстава у укупном
износу од 435.000,00 динара на име исплате хонорара
и трошкова чланова Градског синфонијског оркестра
„ГВАРДИЈА“ поводом наступа на отварању 53. ЉКИ.
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II
Средства из тачке I овог Решења обезбедити
из средстава предвиђених Одлуком о буџету Града
Пожаревца за 2016. годину („Службени гласник Града
Пожаревца“ број 13/15 и 7/16), са: Раздела 5 - Градска
управа, Глава 1 – Градска управа, Програм 15 - Локална
самоуправа, Програмска класификација 0602-0001,
ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских
општина, Функција 130 - Опште јавне услуге, Позиција
108, Економска класификација 49912 – Текућа резерва,
и иста распоредити у оквиру Раздела 5 - Градска управа,
Глава 5 – Установе у култури, Програм 13 – Развој
културе, Програмска класификација 1201-П2, Пројекат:
Одржавање концерта, мјузикла и представа, Функција
820 – Услуге културе и то на:
- Позицију 231, Економска класификација
424 – Специјализоване услуге у износу од 435.000,00
динара (У оквиру Финансијског плана Центра за културу
Пожаревац за 2016. годину, на Економску класификацију
4242 – услуге образовања, културе и спорта у износу од
435.000 динара).
III
Средства из тачке I овог Решења исплатити
из средстава предвиђених Одлуком о буџету Града
Пожаревца за 2016. годину („Службени гласник Града
Пожаревца“ број 13/15 и 7/16), са Раздела 5 - Градска
управа, Глава 5 – Установе у култури, Програм 13 – Развој
културе, Програмска класификација 1201-П2, Пројекат:
Одржавање концерта, мјузикла и представа, Функција
820 – Услуге културе и то са:
- Позиције 231, Економска класификација
424 – Специјализоване услуге у износу од 435.000,00
динара (У оквиру Финансијског плана Центра за културу
Пожаревац за 2016. годину, са Економске класификације
4242 – услуге образовања, културе и спорта у износу од
435.000 динара).
IV
За реализацију овог Решења задужује се
Одељење за финансије и јавне набавке Градске управе
Града Пожаревца.
V
Ово Решење објавити у „Службеном гласнику
Града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 26. августа 2016. године
Број:01-06-160/2016-2
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
НАЧЕЛНИЦА
ОДЕЉЕЊА ЗА ОПШТУ УПРАВУ
И СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ
Слађана Петрушић, дипл. правник, с.р.
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Бане Спасовић, дипл. правник, с.р.

06.10.2016.

Доставити:
1. Центру за културу Пожаревац - директору
2. Милану Дабићу, начелнику Одељења
финансије и јавне набавке;
3. Шефу Одсека за скупштинске послове

за
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Градско веће Града Пожаревца на седници
одржаној дана 26.августа 2016. године разматрало је
захтев ЈП „Дирекције за изградњу града Пожаревца“
број: 01-40-1519/2016 од 25.08.2016. године (њихов број
3526 од 24.08.2016. године), за додатним средствима
у износу од 200.000,00 динара за обављање послова
техничких пријема, те је на основу члана 91. став 1. тачка
1. Статута Града Пожаревца („Службени гласник Града
Пожаревца“ број 4/13 – пречишћен текст), члана 26. став
4. Пословника о раду Градског већа Града Пожаревца
(„Службени гласник Града Пожаревца“, број 1/15, 7/15 и
7/16), члана 61. став 2. Закона о буџетском систему („Сл.
гласник РС“, број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011,
93/2012, 62/2013, 63/2013 – испр. 108/2013, 142/2014,
68/2015 – др. закон и 103/2015) и члана 21. Одлуке о
буџету Града Пожаревца за 2016. годину („Службени
гласник Града Пожаревца“ број 13/15 и 7/16), донело:
Р Е Ш Е Њ Е
о употреби средстава текуће буџетске резерве
I
ПРИХВАТА СЕ захтев ЈП „Дирекције за
изградњу града Пожаревца“ 01-40-1519/2016
од
25.08.2016. године (њихов број 3526 од 24.08.2016.
године), за додатним средствима за обављање послова
техничких пријема, и ОДОБРАВАЈУ се средства у
укупном износу од 200.000,00 динара;
II
Средства из тачке I овог Решења у износу од
200.000,00 динара обезбедити из средстава предвиђених
Одлуком о буџету Града Пожаревца за 2016. годину
(„Службени гласник Града Пожаревца“ број 13/15 и
7/16), са Раздела 5 – Градска управа, Глава 1 - Градска
управа, Програм 15 – Локална самоуправа, Програмска
класификација 0602-0001, ПА: Функционисање локалне
самоуправе и градских општина, Функција 130 – Опште
јавне услуге, Позиција 108, Економска класификација
49912 – Текућа резерва, и иста распоредити у оквиру
Раздела 5 – Градска управа, Глава 4 – ЈП“Дирекција за
изградњу града Пожаревца“, Програм 1 – Локални развој
и просторно планирање, Програмска класификација 11010002 ПА: Уређивање грађевинског земљишта, Функција
620 - Развој заједнице, Позиција 162, Економска
класификација 423 – Услуге по уговору (423599 – Остале
стручне услуге);
III
Средства из тачке I и II овог Решења исплатити
са Раздела 5 – Градска управа, Глава 4 – ЈП“Дирекција за

06.10.2016.
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изградњу града Пожаревца“, Програм 1 – Локални развој
и просторно планирање, Програмска класификација
1101-0002 ПА: Уређивање грађевинског земљишта,
Функција 620 Развој заједнице, Позиција 162,
Економска класификација 423 – Услуге по уговору ( у
оквиру финансијског плана ЈП „Дирекције за изградњу
града Пожаревца“ са економске класификације 423599
– Остале стручне услуге);
IV
ЗАДУЖУЈЕ СЕ:
- Одељење за финансије и јавне набавке
Градске управе града Пожаревца,
да
спроведе измене из тачака I. II. и III. овог
Решења;
- ЈП „Дирекција за изградњу града
Пожаревца“, да у складу са тачкама I. и
III. овог Решења изврши измене у свом
Финансијском плану за 2016. годину;
V
Ово Решење објавити у „Службеном гласнику
Града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 26. августа 2016. године
Број: 01-06-160/2016-3
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
НАЧЕЛНИЦА
ОДЕЉЕЊА ЗА ОПШТУ УПРАВУ
И СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ
Слађана Петрушић, дипл. правник, с.р.
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Бане Спасовић, дипл. правник, с.р.
Доставити:
1. Милану Дабићу, начелнику Одељења за
финансије и јавне набавке
2. ЈП „Дирекцији за изградњу града
Пожаревца“ – директору
3. Шефу одсека за скупштине послове
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Градско веће Града Пожаревца на седници
одржаној дана 26. августа 2016. године, разматрало је
захтев ОШ „Доситеј Обрадовић“ Пожаревац број 01-401509/2016 од 24.08.2016. године, за одобрење додатних
финансијских средства, са мишљењем Одељења за
финансије и јавне набавке од 26.08.2016. године, те
је на основу члана 91. став 1. тачка 1. Статута Града
Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца”, бр.
4/13 - пречишћен текст), члана 26. став 4. Пословника
о раду Градског већа Града Пожаревца („Службени
гласник Града Пожаревца“, бр. 1/15, 7/15 и 7/16), и члана
21. Одлуке о буџету Града Пожаревца за 2016. годину
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(„Службени гласник Града Пожаревца“ бр. 13/15 и 7/16),
донело
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве
I
ПРИХВАТА СЕ захтев ОШ „Доситеј Обрадовић“
Пожаревац, број 01-40-1509/2016 од 24.08.2016. године,
са мишљењем Одељења за финансије и јавне набавке
Градске управе Града Пожаревца од 26.08.2016. године,
за издвајање додатних финансијских средстава и
одобравају се средства у износу од 184.080,00 динара за
набавку лака за лакирање паркета у фискултурној сали.
II
Средства из тачке I овог Решења обезбедити
из средства предвиђених Одлуком о буџету Града
Пожаревца за 2016. годину („Службени гласник Града
Пожаревца“ бр. 13/15 и 7/16), са Раздела 5 – Градска
управа, Глава 1 - Градска управа, Програм 15 – Локална
самоуправа, Програмска класификација 0602-0001,
ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских
општина, Функција 130 – Опште јавне услуге, Позиција
108, Економска класификација 49912 – Текућа резерва,
и иста распоредити у оквиру Раздела 5 – Градска
управа, Глава 8 – Основне школе, Програм 9 – Основно
образовање, Програмска класификација 2002-0001 ПА:
Функционисање основних школа, Функција 912 - Основно
образовање, Позиција 344, Економска класификација
4631 - Текући трансфери осталим нивоима власти (у
оквиру Финансијског плана ОШ „Доситеј Обрадовић“
Пожаревац за 2016. годину, на Економску класификацију
4251 – Текуће поправке и одржавање зграда и објеката).
III
Средства из тачке I овог Решења исплатити
са Раздела 5 – Градска управа, Глава 8 – Основне
школе, Програм 9 – Основно образовање, Програмска
класификација 2002-0001 ПА: Функционисање основних
школа, Функција 912 - Основно образовање, Позиција
344, Економска класификација 4631 - Текући трансфери
осталим нивоима власти (у оквиру Финансијског плана
ОШ „Доситеј Обрадовић“ Пожаревац за 2016. годину,
на Економску класификацију 4251 – Текуће поправке и
одржавање зграда и објеката).

IV
За реализацију Решења задужује се Одељење за
финансије и јавне набавке.
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V
Ово Решење објавити у „Службеном гласнику
Града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 26. августа 2016. године
Број:01-06-160/2016-4
НАЧЕЛНИЦА
ОДЕЉЕЊА ЗА ОПШТУ УПРАВУ
И СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ
Слађана Петрушић, дипл. правник, с.р.
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Бане Спасовић, дипл. правник, с.р.

за обезбеђењем додатних средстава у 2016. години за
израду пројектно техничке документације за санацију
и адаптацију 4 објекта у оквиру Предшколске установе
‘’Љубица Вребалов’’(‘’Бамби’’ и ‘’Пчелица’’) и две
основне школе (ОШ ‘’Доситеј Обрадовић’’ и ОШ
‘’Вук Караџић’’- објекат у Забели) на територији Града
Пожаревца број: 01-40-1376/2016 од 10.08.2016. године
у износу од 4.000.000,00 динара.’’
II
Остале тачке Решења о употреби средстава
текуће буџетске резерве Градског већа Града Пожаревца
број: 01-06-152/2016-1 од 10. 08. 2016. године остају
непромењене.
III
Ово решење ступа на снагу даном доношења.
У Пожаревцу, 26. августа 2016. године
Број: 01-06-160/2016-5

Доставити:
1. Милану Дабићу, начелнику Одељења за
финансије и јавне набавке
2. Војину Миланковићу, директору ОШ
„Доситеј Обрадовић“ Пожаревац
3. Шефу Одсека за скупштинске послове

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА
ЗА ОПШТУ УПРАВУ
И СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ
Слађана Петрушић, дипл. правник, с.р.
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Бане Спасовић, дипл. правник, с.р.
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Градско веће Града Пожаревца на седници
одржаној дана 26. августа 2016. године, разматрало је
Предлог решења о измени Решења о употреби средстава
текуће буџетске резерве Градског већа Града Пожаревца
број 01-06-152/2016-1 од 10.08.2016. године, па је на
основу члана 69. став 2. и 4. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11,
93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 108/13, 142/14, 68/15 – др.
закон и 103/15), члана 91. став 1. тачка 1. Статута Града
Пожаревца (“Службени гласник Града Пожаревца”,
бр. 4/13 - пречишћен текст), члана 26. став 1. и став 4.
Пословника о раду Градског већа Града Пожаревца
(„Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 1/15, 7/15
и 7/16) и члана 21. Одлуке о буџету Града Пожаревца
за 2016. годину („Службени гласник Града Пожаревца“
13/15 и 7/16), донело следеће
Р Е Ш Е Њ Е
о измени Решења о употреби средстава текуће
буџетске резерве број: 01-06-152/2016-1 од 10. 08.
2016. године
I
У Решењу о употреби средстава текуће буџетске
резерве Градског већа Града Пожаревца број: 01-06152/2016-1 од 10. 08. 2016. године, врши се измена тачке
I тако да иста сада има гласити:
‘’ПРИХВАТА СЕ захтев Одељења за привреду,
локални економски развој и заштиту животне средине

06.10.2016.

Доставити:
1. Милану Дабићу, начелнику Одељења за
финансије и јавне набавке
2. Милутину Васићу, начелнику Одељења
за привреду, локални економски развој и
заштиту животне средине
3. Шефу Одсека за скупштинске послове
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Градско веће Града Пожаревца на седници
одржаној дана 30. августа 2016. године разматрало је
захтев Туристичке организације Града Пожаревца број
03-40-1545/2016 од 29.08.2016. године за одобрење
додатних средстава са мишљењем Одељења за финансије
и јавне набавке, те је на основу члана 91. став 1. тачка
1. Статута Града Пожаревца („Службени гласник Града
Пожаревца“ број 4/13 – пречишћен текст) и члана 26. став
4. Пословника о раду Градског већа Града Пожаревца
(„Службени гласник Града Пожаревца“, број 1/15, 7/15
и 7/16) и члана 21. Одлуке о буџету Града Пожаревца
за 2016. годину („Службени гласник Града Пожаревца“
број 13/15 и 7/16), донело:
Р Е Ш Е Њ Е
о употреби средстава текуће буџетске резерве
I
ПРИХВАТА СЕ захтев Туристичке организације
Града Пожаревца број 03-40-1545/2016 од 29.08.2016.

06.10.2016.
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године за издвајање додатних финансијских средстава
у укупном износу од 585.000,00 динара за организацију
53. ЉКИ.
II
Средства из тачке I овог Решења обезбедити
из средстава предвиђених Одлуком о буџету Града
Пожаревца за 2016. годину („Службени гласник Града
Пожаревца“ број 13/15 и 7/16), са: Раздела 5 - Градска
управа, Глава 1 – Градска управа, Програм 15 - Локална
самоуправа, Програмска класификација 0602-0001,
ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских
општина, Функција 130 - Опште јавне услуге, Позиција
108, Економска класификација 49912 – Текућа резерва,
и иста распоредити у оквиру Раздела 5 - Градска управа,
Глава 6 – Туристичка организација Града Пожаревца,
Програм 4 – Развој туризма, Програмска класификација
1502-П1, Пројекат: Љубичевске коњичке игре, Функција
473 – Туризам и то на:
- Позицију 313, Економска класификација 423
– Услуге по уговору у износу од 355.000,00 динара (У
оквиру Финансијског плана Туристичке организације
Града Пожаревца за 2016. годину, на Економске
класификације:
- 4237 – Репрезентација у износу од 71.000,00
динара
- 4239 – Остале опште услуге у износу од
284.000,00 динара).
- Позицију 315, Економска класификација
426 – Материјал у износу од 230.000,00 динара (У
оквиру Финансијског плана Туристичке организације
Града Пожаревца за 2016. годину, на Економску
класификацију
- 4266 – Материјали за образовање, културу и
спорт у износу од 230.000,00 динара).
III
Средства из тачке I овог Решења исплатити
из средстава предвиђених Одлуком о буџету Града
Пожаревца за 2016. годину („Службени гласник Града
Пожаревца“ број 13/15 и 7/16), са Раздела 5 - Градска
управа, Глава 6 – Туристичка организација Града
Пожаревца, Програм 4 – Развој туризма, Програмска
класификација 1502-П1, Пројекат: Љубичевске коњичке
игре, Функција 473 – Туризам, и то са:
- Позиције 313, Економска класификација 423
– Услуге по уговору у износу од 355.000,00 динара (У
оквиру Финансијског плана Туристичке организације
Града Пожаревца за 2016. годину, са Економских
класификација:
- 4237 – Репрезентација у износу од 71.000,00
динара
- 4239 – Остале опште услуге у износу од
284.000,00 динара).
- Позиције 315, Економска класификација 426
– Материјал у износу од 230.000,00 динара (У оквиру
Финансијског плана Туристичке организације Града
Пожаревца за 2016. годину, са Економске класификације
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- 4266 – Материјали за образовање, културу и
спорт у износу од 230.000,00 динара).
IV
За реализацију овог Решења задужује се
Одељење за финансије и јавне набавке Градске управе
Града Пожаревца.
V
Ово Решење објавити у „Службеном гласнику
Града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 30. августа 2016. године
Број: 01-06-161/16-1
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ШЕФ ОДСЕКА
ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ
ГРАДОНАЧЕЛНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА
Александар Симоновић, дипл. правник, с.р.
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Бане Спасовић, дипл. правник, с.р.
Доставити:
1. Туристичкој организацији Града Пожаревца
- директорки;
2. Милану Дабићу, начелнику Одељења за
финансије и јавне набавке;
3. Шефу Одсека за скупштинске послове
20
Градско веће Града Пожаревца на седници
одржаној дана 01.септембра 2016. године разматрало је
захтев ЈП „Дирекције за изградњу града Пожаревца“ број:
03-40-1571/2016 од 31.08.2016. године (њихов број 3607
од 31.08.2016. године), за додатним средствима у износу
од 500.000,00 динара за трошкове платног промета, те
је на основу члана 91. став 1. тачка 1. Статута Града
Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“ број
4/13 – пречишћен текст), члана 26. став 4. Пословника о
раду Градског већа Града Пожаревца („Службени гласник
Града Пожаревца“, број 1/15, 7/15 и 7/16), члана 61. став
2. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“, број
54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013,
63/2013 – испр. 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. закон и
103/2015) и члана 21. Одлуке о буџету Града Пожаревца
за 2016. годину („Службени гласник Града Пожаревца“
број 13/15 и 7/16), донело:
Р Е Ш Е Њ Е
о употреби средстава текуће буџетске резерве
I
ДЕЛИМИЧНО СЕ ПРИХВАТА захтев ЈП
„Дирекције за изградњу града Пожаревца број: 03-40-
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1571/2016 од 31.08.2016. године (њихов број 3607 од
31.08.2016. године), за додатним средствима за трошкове
платног промета, и ОДОБРАВАЈУ се средства у
укупном износу од 150.000,00 динара.
II
Средства из тачке I овог Решења у износу од
150.000,00 динара обезбедити из средстава предвиђених
Одлуком о буџету Града Пожаревца за 2016. годину
(„Службени гласник Града Пожаревца“ број 13/15 и
7/16), са Раздела 5 – Градска управа, Глава 1 - Градска
управа, Програм 15 – Локална самоуправа, Програмска
класификација 0602-0001, ПА: Функционисање локалне
самоуправе и градских општина, Функција 130 – Опште
јавне услуге, Позиција 108, Економска класификација
49912 – Текућа резерва, и иста распоредити у оквиру
Раздела 5 – Градска управа, Глава 4 – ЈП“Дирекција за
изградњу града Пожаревца“, Програм 1 – Локални развој
и просторно планирање, Програмска класификација 11010002 ПА: Уређивање грађевинског земљишта, Функција
620 - Развој заједнице, Позиција 160, Економска
класификација 421 – Стални трошкови (421111 - Платни
промет).
III
Средства из тачке I и II овог Решења
исплатити са Раздела 5 – Градска управа, Глава 4 –
ЈП“Дирекција за изградњу града Пожаревца“, Програм
1 – Локални развој и просторно планирање, Програмска
класификација 1101-0002 ПА: Уређивање грађевинског
земљишта, Функција 620 - Развој заједнице, Позиција
160, Економска класификација 421 – Стални трошкови (
у оквиру финансијског плана ЈП „Дирекције за изградњу
града Пожаревца“ са економске класификације 421111
- Платни промет).
IV

ЗАДУЖУЈЕ СЕ:
- Одељење за финансије и јавне набавке
Градске управе града Пожаревца,
да
спроведе измене из тачака I. II. и III. овог
Решења;
- ЈП „Дирекција за изградњу града
Пожаревца“, да у складу са тачкама I. и
III. овог Решења изврши измене у свом
Финансијском плану за 2016. годину.
V
Ово Решење објавити у „Службеном гласнику
Града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 01. септембра 2016. године
Број:01-06-163/2016-1
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ШЕФ ОДСЕКА
ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ
ГРАДОНАЧЕЛНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА
Александар Симоновић, дипл. правник, с.р.
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Бане Спасовић, дипл. правник, с.р.

06.10.2016.

Доставити:
1. Милану Дабићу, начелнику Одељења за
финансије и јавне набавке
2. ЈП „Дирекцији за изградњу града
Пожаревца“ - директору
3. Шефу одсека за скупштинске послове
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Градско веће Града Пожаревца на седници
одржаној дана 01.септембра 2016. године разматрало
је захтев Центра за културу Пожаревац број 01-401579/2016 веза 03-40-1579/2016 од 01.09.2016. године за
одобрење додатних средстава, са мишљењем Одељења
за финансије и јавне набавке, те је на основу члана 91.
став 1. тачка 1. Статута Града Пожаревца („Службени
гласник Града Пожаревца“ број 4/13 – пречишћен текст)
и члана 26. став 4. Пословника о раду Градског већа Града
Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, број
1/15, 7/15 и 7/16) и члана 21. Одлуке о буџету Града
Пожаревца за 2016. годину („Службени гласник Града
Пожаревца“ број 13/15 и 7/16), донело:
Р Е Ш Е Њ Е
о употреби средстава текуће буџетске резерве
I
ПРИХВАТА СЕ захтев Центра за културу
Пожаревац број 01-40-1579/2016 веза 03-40-1579/2016 од
01.09.2016. године за издвајање додатних финансијских
средстава у укупном износу од 238.700,00 динара на
име исплате хонорара Тамбурашког оркестра поводом
наступа у оквиру 53. ЉКИ.
II
Средства из тачке I овог Решења обезбедити
из средстава предвиђених Одлуком о буџету Града
Пожаревца за 2016. годину („Службени гласник Града
Пожаревца“ број 13/15 и 7/16), са: Раздела 5 - Градска
управа, Глава 1 – Градска управа, Програм 15 - Локална
самоуправа, Програмска класификација 0602-0001,
ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских
општина, Функција 130 - Опште јавне услуге, Позиција
108, Економска класификација 49912 – Текућа резерва,
и иста распоредити у оквиру Раздела 5 - Градска управа,
Глава 5 – Установе у култури, Програм 13 – Развој
културе, Програмска класификација 1201-П2, Пројекат:
Одржавање концерта, мјузикла и представа, Функција
820 – Услуге културе и то на:
- Позицију 231, Економска класификација
424 – Специјализоване услуге у износу од 238.700,00
динара (У оквиру Финансијског плана Центра за културу
Пожаревац за 2016. годину, на Економску класификацију
4242 – услуге образовања, културе и спорта у износу од
238.700,00 динара).
III
Средства из тачке I овог Решења исплатити
из средстава предвиђених Одлуком о буџету Града
Пожаревца за 2016. годину („Службени гласник Града
Пожаревца“ број 13/15 и 7/16), са Раздела 5 - Градска
управа, Глава 5 – Установе у култури, Програм 13 – Развој
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културе, Програмска класификација 1201-П2, Пројекат:
Одржавање концерта, мјузикла и представа, Функција
820 – Услуге културе и то са:
- Позиције 231, Економска класификација
424 – Специјализоване услуге у износу од 238.700,00
динара (У оквиру Финансијског плана Центра за културу
Пожаревац за 2016. годину, са Економске класификације
4242 – услуге образовања, културе и спорта у износу од
238.700,00 динара).

Број 12 - Страна 307

20.07.2016. године (њихов број 2947 од 20.07.2016.
године), за измену позиције у Плану и програму ЈП
„Дирекције за изградњу града Пожаревца“ – Ребаланс 1
за 2016. годину и ОСЛОБАЂАЈУ СЕ средства у износу
од 18.000.000,00 динара, за Пројекат за грађевинску
дозволу ПГР и пројекат за извођење ПЗИ водоизворишта
“Кључ” у Пожаревцу;

ШЕФ ОДСЕКА
ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ
ГРАДОНАЧЕЛНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА
Александар Симоновић, дипл. правник, с.р.

II
Средства из тачке I овог Решења у износу
од 18.000.000,00 динара ослободити из средстава
предвиђених Одлуком о буџету Града Пожаревца за
2016. годину („Службени гласник Града Пожаревца“ број
13/15 и 7/16), са Раздела 5 – Градска управа, Глава 4 – ЈП
„Дирекција за изградњу града Пожаревца“, Програма 1
– Локални развој и просторно планирање, Програмска
класификација 1101-0001, ПА: Стратешко, просторно
и урбанистичко планирање, , Функција 620 - Развој
заједнице, Позиција - 151, Економска класификација
511 – Зграде и грађевински објекти и иста пренети у
оквиру Раздела 5 – Градска управа, Глава 1 - Градска
управа, Програм 15 – Локална самоуправа, Програмска
класификација 0602-0001, ПА: Функционисање локалне
самоуправе и градских општина, Функција 130 – Опште
јавне услуге, Позиција 108, Економска класификација
49912 – Текућа резерва,

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Бане Спасовић, дипл. правник, с.р.

III
За реализацију овог Решења задужује се
Одељење за финансије и јавне набавке Градске управе
Града Пожаревца;

Доставити:
1. Центру за културу Пожаревац - директору
2. Милану Дабићу, начелнику Одељења за
финансије и јавне набавке;
3. Шефу Одсека за скупштинске послове

IV
Ово Решење објавити у „Службеном гласнику
Града Пожаревца“.

IV
За реализацију овог Решења задужује се
Одељење за финансије и јавне набавке Градске управе
Града Пожаревца.
V
Ово Решење објавити у „Службеном гласнику
Града Пожаревца“.
Пожаревцу, 01. септембра 2016. године
Број: 01-06-163/2016-2
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
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Градско веће Града Пожаревца на седници
одржаној дана 22. јула 2016. године разматрало је захтев
ЈП „Дирекције за изградњу града Пожаревца“, број: 0340-1269/2016 од 20.07.2016. годину (њихов број 2947
од 20.07.2016. године), за измену позиције у Плану и
програму ЈП „Дирекције за изградњу града Пожаревца“
– Ребаланс 1 за 2016. године, те је на основу члана 91.
став 1. тачка 1. Статута Града Пожаревца („Службени
гласник Града Пожаревца“ број 4/13 – пречишћен текст),
члана 26. став 5. Пословника о раду Градског већа Града
Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, број
1/15, 7/15 и 7/16), и члана 61. став 12. Закона о буџетском
систему („Сл. гласник РС“, број 54/2009, 73/2010,
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – испр.
108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. закон и 103/2015)
донело следећи:
ЗАКЉУЧАК
о прихватању захтева ЈП „Дирекције за изградњу
града Пожаревца“, број: 03-40-1269/2016 од
20.07.2016. године (њихов број 2947 од 20.07.2016.
године)
I
ПРИХВАТА СЕ захтев ЈП „Дирекције за
изградњу града Пожаревца, број: 03-40-1269/2016 од

У Пожаревцу, 22. јула 2016. године
Број: 01-06-140/2016-12
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
НАЧЕЛНИЦА
ОДЕЉЕЊА ЗА ОПШТУ УПРАВУ
И СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ
Слађана Петрушић, дипл.правник, с.р.
ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Саша Павловић, дипл.инж.електротехнике, с.р.
Доставити:
1. Милану Дабићу, начелнику Одељења за
финансије и јавне набавке
2. Директору ЈП „Дирекција за изградњу града
Пожаревца“
3. Небојиши Трајковићу, шефу Одсека за
скупштинске послове
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ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
1
На члана 33. став 3. Одлуке о организацији
Градске управе Града Пожаревца („Службени гласник
Града Пожаревца“, бр. 10/13), в.д. начелница Градске
управе Града Пожаревца дана 8. јула 2016. године, донела
је
КОДЕКС ПОНАШАЊА ЗАПОСЛЕНИХ У
ГРАДСКОЈ УПРАВИ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Члан 1.
Кодексом понашања запослених у Градској
управи Града Пожаревца (у даљем тексту: Кодекс) се
одређују правила понашања запослених у Градској
управи Града Пожаревца (у даљем тексту: Градска
управа), који су дужни да у свом понашању примењују
стандарде прописане Кодексом.
Члан 2.
Кодексом се утврђују стандарди личног и
професионалног интегритета и понашање запослених у
Градској управи.
Сврха Кодекса је да подстакне и подржи
запослене у поштовању ових стандарда, да упозна
грађане како понашање имају право да захтевају и
очекују од запослених у Градској управи, да доприносе
изградњи поверења грађана у локалну власт и да
допринесе успостављању ефикасније и одговорније
локалне управе.
Члан 3.
У свакодневном понашању на радном месту
запослени у Градско управи дужни су да се понашају
у складу са опште прихваћеним правилима пристојног
опхођења:
-

Тачност доласка на посао и на састанке,
као и поштовање договорених и законом
прописаних рокова;
Коришћење прописаног времена за паузу у
току рада ;
Ненапуштање радног места без потребе и
без најаве;
Ненапуштање радног места пре истека
прописаног радног времена;
Током радног времена не обављају се
приватни разговори и послови;
Коришћење љубазног стила комуникације;
Прикладно пословно одевање, високи
стандарди личне хигијене и уредности;
Чистоћа и уредност радне околине;
Избегавање и активно спречавање сукоба;
Дискреција: избегавање учествовања у
гласинама, оговарању и другим врстама
негативне комуникације и слично.

Сваки запослени у Градској управи дужан је да
за време радног времена носи идентификациону картицу,
којом евидентира своје присуство и одсуство са рада, али
се истом и легитимише у односу на странке.
Запосленом у Градској управи, без претходне
најаве и без одобрења претпостављеног, није допуштен
улаз у радне просторије Градске управе ван радног
времена.
Члан 4.
Сви запослени у Градској управи дужни су да се
придржавају и примењују правила понашања утврђена
овим Кодексом, као у односу са странкама, тако и у
односу према другим запосленима, претпостављенима,
као и према носиоцима законито изабране локалне
власти.
Члан 5.
Запослени своју дужност треба да обављају
у складу са правним прописима и професионалним и
етичком стандардима.
Запослени треба да обавља свој посао политички
непристрасно, без покушаја ометања мера, одлука или
активности јавних власти.
Запослени мора увек да даје предност јавним
над приватним интересом.
Од запосленог се очекује са својим понашањем,
како у професионалном деловању тако и у приватном
животу, ничим не наруши углед Градске управе.
Члан 6.
Од запосленог се очекује:
-

-

Да буде поштен, непристрасан и ефикасан
Да своје послове обавља часно, стручно
и савесно у складу са највишим
професионалним стандардима, прописима
и роковима
Да се стално стручно усавршава
Да буде љубазан и предусретљив у
свим својим службеним опхођењима са
грађанима, колегама и руководиоцима

Члан 7.
У обављању својих дужности, запослени не
сме неоправдано и недозвољено да прави разлику или
неједнако поступа према лицу или групи с обзиром
на њихова лична или стечена својства и припадност
(на пример, раса, боја, пол, национална припадност,
друштвени положај и порекло, рођење, вероисповест,
политичко или друго убеђење, имовно стање, култура,
језик, старост, психички или физички инвалидитет).
Члан 8.
Запослени не сме да делује самовољно или на
штету било ког лица, групе људи или правног лица и
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дужан је да се понаша са уважавањем у односу на њихова
права, дужности и законите интересе.
У обављању послова, запослени је дужан да
се понаша законито и да своја дискрециона овлашћења
примењује непристрасно.
Члан 9.
Запослени не сме да дозволи да његов приватни
интерес дође на било који начин у сукоб са послом који
обавља.
Запослени је дужан да избегне такав сукоб
интереса, без обзира на то да ли је он стваран,
потенцијалан или само привидан.
Запослени ни у ком случају свој положај не сме
да користи за остваривање приватног интереса.
Члан 10.
Од запосленог се очекује да олакша приступ
информацијама у складу са законом.
Запослени је обавезан да чува податке о личности
и друге поверљиве податке и докумената до којих дође у
току обављања посла, односно који настану као резултат
тог посла.
Члан 11.
Запослени у Градској управи који оправдано
верује да је или да ће настати повреда закона или овог
Кодекса, пријавиће ту чињеницу свом надређеном и ако
је то неопходно, другом органу за испитивање таквих
чињеница.
На исти начин, поступиће и запослени који
сматра да се на њега врши притисак од било кога да у
обављању послова поступи супротно закону.
Запослени у Градској управи који у основаном
уверењу пријави наведени случај, не сме због тога трпети
било какве штетне последице.
Члан 12.
Запослени у Градској управи не сме да тражи
нити да прима новац, поклоне, услуге, гостопримство
или било какву другу услугу или другу врсту користи
за себе или друго лице у обављању поверених послова
и вршењу своје дужности, осим протоколарног или
пригодног поклона мање вредности сагласно прописима
којима се уређује спречавање сукоба интереса.
Члан 13.
Запослени у односима са претпостављеним,
подређеним и другим запосленим поступа с дужном
пажњом и поштовањем.
Запослени је дужан да у односу са
претпостављеним, подређеним и другим запосленим
обезбеди потпуну сарадњу, не омета процес рада,
унапређује професионалне односе и радну атмосферу и
да избегава радње које би имале штетне последице по
углед органа.
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Члан 14.
У вршењу својих послова запослени је дужан
да на прописан начин користи информације које су
му доступне и не сме неовлашћено да саопштава
информације до којих је дошао у обављању својих
послова. Запослени је дужан да уколико добије захтев за
слободан приступ информацијама од јавног значаја, исти
одмах проследи овлашћеном лицу.
У обављању приватних послова запослени не сме
да користи информације које су му службено доступне
ради стицања погодности за себе или друго лице.
Члан 15.
У циљу заштите података и приватности,
запослени је дужан да се понаша у складу са одредбама
Закона о заштити података о личности. Запослени не
сме да износи личне податке из евиденција које се
воде у Градској управи, осим у законом предвиђеним
случајевима.
Члан 16.
Запослени је дужан да води рачуна о личној
хигијени и спољном изгледу. Запослени треба да буде
прикладно и уредно одевен, примерено пословима које
обавља и да својим начином одевања на радном месту не
нарушава углед органа.
Неприкладном обућом и одећом сматрају се
нарочито: папуче, непримерено кратке сукње и хаљине
(краће од горње ивице колена), преуске фармерице, блузе
са великим деколтеом и дубоким изрезима позади, блузе
са танким бретелама, изразито кратке или провидне
блузе, одећа од материјала који су провидни и неукусно
припијени уз тело, кратке панталоне, хеланке, тренерке,
атлет мајице и наочаре за сунце.
Запосленог који је неприкладно одевен
непосредни руководилац упозориће на обавезу поштовања
овог Кодекса у погледу одевања на радном месту и на
могућност покретања дисциплинског поступка у случају
поновљене повреде Кодекса.
Члан 17.
Забрањени су сви облици физичког и
емоционалног злостављања који угрожавају сигурност,
интегритет и достојанство особе, а који за последицу
имају трајни негативни учинак на појединца и
његову породицу, као и непосредно радно окружење.
Претње, вулгарно изражавање, испади беса, вређање и
омаловажавање, вербални и физички напади, сексуално
злостављање, као и друга насилничка понашања чине
радно окружење неодговарајућим за квалитетан рад и
озбиљно угрожавају међуљудске односе.
Свако насилно понашање запослених у Градској
управи сматра се тежом повредом радне обавезе.
Члан 18.
У згради Градске управе законом је забрањено
пушење. Запослени пушачи су обавезни да се строго
придржавају забране пушења.
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У радним просторијама није дозвољено
уношење и употреба алкохолних пића, као и конзумирање
алкохола и опијање на радном месту, као и долазак на рад
у припитом или пијаном стању.
Законом је забрањено уношење, ширење и
коришћење свих врста дроге и опојних средстава на
радном месту.

Члан 22.
Запослени је дужан да у телефонском разговору
увек буде професионалан, учтив и кратак. Телефонски
разговор започиње представљањем. На пословну поруку
одговара одмах или у најкраћем могућем року.
Избегавају се приватни разговори телефоном,
посебно у присуству странке.

Члан 19.
Запослени је дужан да се придржава радног
времена.
Запослени је дужан да користи идентификациону
легитимацију.
Паузе у радно време су дозвољене у одређеном
временском интервалу, унапред договореном са
руководиоцем организационе јединице и начелником
Градске управе у трајању од 30 минута.
Пауза из претходног става не може бити на
почетку, нити на крају радног времена.

Члан 23.
На пословним писмима увек откуцати штамбиљ
Градске управе. Писмо или електронска пошта се
потписују пуним именом и презименом, функцијом
у Градској управи, као и свим неопходним контакт
подацима.
На писма и електронску пошту одговара се
одмах или у најкраћем могућем року
Честитке, изразе саучешћа или захвалности увек
треба упућивати у писаној форми, а не телефоном
Сва комуникација електронском поштом може
се у име и за рачун Градске управе вршити искључиво и
једино са електронских пословних адреса.

Члан 20.
Као што својим изгледом запослени треба да
оставља утисак уредности и професионализма, то се
очекује да и простор у коме ради буде уређен и одржаван
у складу са истим правилима.
Канцеларије запослених и остале просторије
(тоалет, ходник, степениште) морају бити чисте и
уредне, о чему треба водити рачуна све време у току
трајања радног времена, као и приликом напуштања
истих. Забрањено је да запослена лица омогућавају
дуже задржавање приватних посетилаца у радним
просторијама.
Приликом напуштања радне просторије,
запослени је дужан да у истој искључи светло, клима
уређај и да затвори прозоре.
Забрањено је у радне просторије уносити робу
ради продаје или омогућавати другом да то чини.

да:

Члан 21.
У опхођењу према странкама запослени је дужан
-

Поступа професионално, љубазно и
пристојно,
Покаже заинтересованост и стрпљење,
посебно са неуком странком,
Благовремено и тачно даје податке и
информације, у складу са законом и другим
прописом;
Пружа помоћ и даје информације за
поступање по захтевима, као и о правним
средствима за заштиту права и интереса;
Руководи се начелом једнакости и не
даје привилегије зависно од било каквих
својстава и личних особина странке;
С посебном пажњом поступа према
особама с инвалидитетом и другим особама
с посебним потребама;
Поштује личност и достојанство странке.

Члан 24.
При заказивању састанка јасно се дефинише
циљ и одређују лица која се позивају.
Одлуку о томе ко присуствује састанку доноси
организатор, а по потреби и начелник Градске управе.
На пословним састанцима никада се не говори о
пословима у којима присутни нису компетентни и који не
спадају у опис радног места. У пословни састанак увек
се укључује најкомпетентнија особа (или више особа)
из појединих области, према нивоу знања која су за тај
састанак потребна.
На састанцима се увек треба држати теме
састанка и не правити дигресија, односно не причати
о темама које немају директне везе са послом који се
обавља. Странке за које се процени да само троше време,
на културан, али јасан начин спречити у томе.
Члан 25.
Сваки запослени мора да се односи према
имовини Градске управе пажљиво и одговорно, а поверене
послове да обавља у складу са принципима ефикасности,
економичности, ефективности и рационализацији.
Запослени је дужан да материјална и финансијска
средства која су му поверена у вршењу послова користи
наменски, у име и за рачун Градске управе и искључиво
за обављање послова и да их не користи у приватне
сврхе.
У имовину Градске управе улазе:
- Службена возила;
- Рачунарска опрема и делови;
- Фото опрема;
- Системи веза и телекомуникациона опрема;
- Алати, прибор и друга опрема;
- Софтвер и други електронски производи;
- Информације и документација;
- Стручна литература.
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Наведену имовину у целини, а ни у деловима,
није дозвољено износити из пословних просторија
Градске управе или из електронских складишта (сервера,
база, цд-а,…), без изричитог одобрења начелника Градске
управе.
Изношење имовине Градске управе, као и
њено коришћење у друге сврхе без изричитог одобрења
начелника Градске управе, сматраће се за поступак који
има за циљ отуђење (крађу) или стицање личних користи,
а резултираће најстрожијим дисциплинским мерама. На
исти начин третираће се и свако намерно уништавање,
оштећење, злоупотреба или скидање инсталираних
уређаја која је имовина Градске управе.
Члан 26.
Запослени је дужан да се придржава одредаба
овог Кодекса.
Понашање запосленог супротно одредбама овог
Кодекса представља повреду радне дужности.
Сви запослени у Градској управи и лица која први
пут заснивају радни однос у Градској управи потврдиће
давањем писане изјаве да су упознати са правилима
понашања из овог Кодекса.
Изјава из става 3. овог члана чини саставни део
персоналног досијеа запосленог.
За спровођење овог Кодекса одговорни су
непосредни руководиоци организационих јединица у
Градској управи.
Члан 27.
Кодекс се истиче на огласној табли у Градској
управи.
Кодекс се објављује на званичној интернет
страници Града Пожаревца.
Члан 28.
Овај Кодекс ступа на снагу осмог дана од дана
објављивање на огласној табли Градске управе и на
званичној интернет адреси Града Пожаревца.
Кодекс објавити у „Службеном гласнику Града
Пожаревца“.
У Пожаревцу, дана 08. јула 2016. године
Број 01-012-84/2016
В. Д. НАЧЕЛНИЦА
ГРАДСКЕ УПРАВЕ
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Сузана Булајић, дипл. правник, с.р.
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАДСКА УПРАВА
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Одељење за имовинско - правне,
комуналне послове и саобраћај
Број: 07-344-549/16
Датум: 28.9.2016. године
ПОЖАРЕВАЦ
Одељење за имовинско - правне, комуналне
послове и саобраћај Градске управе Града Пожаревца, на
основу члана члана 158. Закона о безбедности саобраћаја
(“Службени гласник РС” бр. 41/09, 53/10, 101/11 и 55/14),
члана 8. Одлуке о јавним паркиралиштима („Службени
гласник Града Пожаревца“ бр. 3/15), члана 3. и 4. Одлуке
о техничком регулисању саобраћаја на подручју града
Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“ бр.
6/11), члана 36. Правилник о техничким стандардима
планирања, пројектовања и изградње објеката, којима
се осигурава несметано кретање и приступ особама са
инвалидитетом, деци и старим особама (“Службени
гласник РС” бр. 22/15) и члана 192. Закона о општем
управном поступку (,,Сл. лист СРЈ“ бр. 33/97 и 31/01 и
„Службени гласник РС“ бр. 30/2010) доноси:
РЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ ПАРКИНГ МЕСТА ЗА
ИНВАЛИДЕ
I
Овим Решењем се одређују локације за паркирање
возила особа инвалидитетом и њихових пратиоца у
оквиру јавних паркиралишта у Граду Пожаревцу.
II
Паркинг места за возила особа инвалидитетом
и њихових пратиоца одређују се у оквиру јавних
паркиралишта и то на следећим локацијама:
1. Улица Трг ослобођења, 2 паркинг места,
2. Улица Дринска (између Трга ослобођења и
15. октобра), 1 паркинг места,
3. Улица Воје Дулића (иза укрштања са улицом
Његошевом), 1 паркинг место,
4. Улица Јована Шербановића (иза улаза у Дом
здравља), 2 паркинг места,
5. Улица Таковска (код укрштања са улицом
Драже Марковића, ТЦ „Реч народа“), 1
паркинг место,
6. Улица Моше Пијаде (испред Централне
апотеке), 2 паркинг место,
7. Улица Моше Пијаде (код Аутобуске
станице), 1 паркинг место,
8. Улица Шумадијска (на почетку улице), 1
паркинг место,
9. Улица Чеде Васовића (од Трга Радомира
Вујовића до Вардарске), 2 паркинг места,
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10. Улица Кнеза Лазара, 1 паркинг место,
11. Улица Хајдук Вељкова, 1 паркинг место,
12. Улица Синђелићева (затворено паркиралиште „Робна кућа“), 1 паркинг место,
13. Улица Братства и једниства (испред
болнице), 5 паркинг места
14. Затворено паркиралиште Хотел „Дунав“, 1
паркинг место,
15. Затворено паркиралиште „Пијаца“, 1
паркинг место,
16. Затворено паркиралиште „Начелство“, 1
паркинг место,
17. Затворено паркиралиште „Центар за
културу“, 1 паркинг место.
III
Ово решење објавити у „Службеном гласнику
Града Пожаревца“.
IV
Против овог Решења може се изјавити жалба
Градском већу Града Пожаревца таксирана одговарајућом
административном таксом у року од 15 дана од дана
достављања решења. Жалба се може предати преко овог
Одељења.
стручни сарадник
Иван Тирнанић, дипл. инг. саоб., с.р.
НАЧЕЛНИЦА ОДЕЉЕЊА
Живановић Драгана, дипл. правник, с.р.
Доставити:
- ЈКП „Паркинг сервис“ Пожаревац
- Одсек за скупштинске послове
- Архиви
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