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ПОЖАРЕВАЦ

22. мај 2018.

СКУПШТИНA ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

1
На основу члана 43. став 1, члана 47. ст. 2. и 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,
103/15, 99/16 и 113/17) и члана 33. став 1. тачка 2) Статута Града Пожаревца („Службени гласник Града
Пожаревца”, бр. 17/16 – пречишћен текст и 15/17), Скупштина Града Пожаревца, на седници одржаној
22. маја 2018. године, донела је

ОДЛУКУ
о изменама Одлуке о буџету Града Пожаревца за 2018. годину – ребаланс 1
Члан 1.

У Одлуци о буџету Града Пожаревца за 2018. годину („Службени гласник Града Пожаревца”, бр. 15/17),
у члану 1. мења се став 2. и гласи:
„Приходи и примања, расходи и издаци буџета Града Пожаревца за 2018. годину састоје се од:
А. РАЧУН ПРИХОДА И РАСХОДА

Економска класификација

у динарима

1.

Укупни приходи и примања остварени по основу продаје
нефинансијске имовине

7+8

3.692.493.792

2.

Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине

4+5

5.097.562.416

3.

Буџетски суфицит/дефицит

(7+8) - (4+5)

-1.405.068.624

4.

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

5.

Укупан фискални суфицит/дефицит

Б.

РАЧУН ФИНАНСИРАЊА

1.

Примања од задуживања

91

0

2.

Примања од продаје финансијске имовине

92

0

3.

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

6211

0

4.

Издаци за отплату главнице дуга

5.

Нето финансирање

6.

Укупан фискални суфицит/дефицит плус нето финансирање

В. В. ДОДАТНИ ПРИХОДИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА



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

887.689.858
-2.292.758.482

61

650.000

(91+92) - (61+6211)

-650.000

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

-2.293.408.482
345.044.628

“
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Члан 2.

Члан 2. мења се и гласи:

„Члан 2.

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

ОПИС

Шифра
економске
класификације

Износ – укупна
јавна средства

1

2

3

4

I

УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ
НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

7+8

3.692.493.792,00

1.

Порески приходи

71

2.570.066.656,00

711

1.379.051.699,00

1.1. Порез на доходак, добит и капиталне добитке (осим самодоприноса)
1.2. Самодопринос
1.3. Порез на имовину

711180
713

1.4. Остали порески приходи
2.

0,00
398.100.000,00
792.914.957,00

Непорески приходи

74

775.677.850,00

2.1 Приходи од имовине

741

233.655.000,00

2.2 Приходи од продаје добара и услуга

742

222.762.091,00

2.3 Новчане казне и одузета имовинска корист

743

19.600.000,00

2.4 Мешовити и неодређени приходи

745

70.722.256,00
228.938.503,00

2.5 Остали непорески приходи
3.

Донације

731+732

30.718.301,00

4.

Трансфери

733

170.142.866,00

5.

Меморандумске ставке за рефундацију расхода

770

577.000,00

6.

Примања од продаје нефинансијске имовине

II

УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ
НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

1.

8

145.311.119,00

4+5

5.097.562.416,00

Текући расходи

4 (без 46)

2.501.058.671,00

1.1. Расходи за запослене

41

623.983.510,00

1.2. Коришћење роба и услуга

42

1.342.966.016,00

1.3. Употреба основних средстава

43

0,00

1.4. Отплата камата

44

0,00

1.5. Субвенције

45

116.859.647,00

1.6. Социјална заштита из буџета

47

110.508.796,00

48+49

306.740.702,00

46

682.462.631,00

2.1. Трансфери осталим нивоима власти

463

574.873.596,00

2.2. Трансфери организацијама за обавезно социјално осигурање

464

44.811.300,00

1.7. Остали расходи
2.

Трансфери
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2.3. Остале дотације и трансфери

4

465

62.777.735,00

3.

Издаци за набавку нефинансијске имовине

5

1.914.041.114,00

III

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
И ЗАДУЖИВАЊА

9

0,00

1.

Задуживање

91

0,00

911

0,00

1.1. Задуживање код домаћих кредитора
2.

Примања по основу отплате кредита и продаје финансијске имовине

92

0,00

IV

ОТПЛАТА ДУГА И НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

6

888.339.858,00

1.

Отплата дуга

61

650.000,00

611

650.000,00

Набавка финансијске имовине

62

887.689.858,00

2.1. Набавка домаће финансијске имовине

621

887.689.858,00

1.1. Отплата дуга домаћим кредиторима
2.

V

НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА

2.293.408.482,00

3



“

Члан 3. мења се и гласи:

Члан 3.
„Члан 3.

Буџет Града Пожаревца за 2018. годину састоји се од:
1. Прихода и примања у износу од 3.692.493.792,00 динара;
2. Расхода и издатака у износу од 5.097.562.416,00 динара;
3. Буџетског дефицита у износу од 1.405.068.624,00 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 1.405.068.624,00 динара.
Финансирање утврђеног буџетског дефицита обезбедиће се из неутрошених средстава из претходних година.”
Члан 5. мења се и гласи:

Члан 4.
„Члан 5.

Планирани капитални издаци буџетских корисника за 2018, 2019. и 2020. годину исказују се у следећем
прегледу:

Укупна вредност
пројекта

Реализовано закључно
са 31.12.2016. године

2017 –
план

2

3

4

5

6

7

2017
– процена
извршења

2018

2019

2020

8

9

10

11

12

Након 2020

Година завршетка
финансирања пројекта

1

Назив капиталног пројекта

Година почетка
финансирања пројекта

Приоритет

у дин (заокружено на 000)

1

Индустријска зона – улица Нова 1

2015 2018

22.554

3.420

14.358

6.966

7.391

0

0

0

2

Индустријска зона – улица Нова 2

2015 2018

9.522

36

10.886

18

10.868

0

0

0
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3

Индустријска зона – улица Нова 3

2015 2018

6.759

36

7.783

18

7.765

0

0

0

4

Индустријска зона – улица Илије Гојковића

2015 2018

20.280

36

23.340

18

23.322

0

0

0

5

Асфалтирање улице „Нова 1“

2017 2018

18.989

0

19.000

0

19.000

0

0

0

6

Реконструкција Водоизворишта у Летњиковцу

2016 2018

6.986

5.326

1.673

343

1.330

0

0

0

7

Санација, адаптација и ревитализација фасаде зграде
здања Старог Начелства у Пожаревцу – Сепарат Фаза 1.
Централни брод објекта

2017 2018

23.488

0

27.588

1.677

25.911

0

0

0

8

Радови на спортској хали у Пожаревцу

2018 2018

21.500

0

21.500

0

21.500

0

0

0

9

Еколошки дом – санација кровног покривача

2017 2018

4.677

0

5.250

0

5.250

0

0

0

10

Радови на ојачавању коловозне конструкције –
асфалтирање улице Косте Стаменковића, дужине 354 м
у МЗ „Булевар“

2017 2017

6.126

0

6.170

1.838

559

0

0

0

11

Рехабилитација, обнављање, замена и ојачавање
дотрајалог коловоза и тротоара у улици Југовићевој
(од Булевара до пруге) у МЗ „Булевар”

2017 2017

18.835

0

18.884

11.877

953

0

0

0

12

Радови на ојачавању коловозне конструкције
– асфалтирање улице Хајдучке дужине 332 м
у МЗ „Чачалица“

2017 2018

7.974

0

7.974

0

7.974

0

0

0

13

Рехабилитација, обнављање, замена и ојачавање дотрајале
подлоге тротоара са леве стране у улици Лоле Рибара
2017 2017
од Шумадијске улице до Партизанске улице
у МЗ „Васа Пелагић”

6.659

0

6.766

6.494

27

0

0

0

14

Рехабилитација, обнављање, замена и ојачавање дотрајале
подлоге поплочавањем тротоара у улици Боже
2017 2018
Димитријевића до улице „Ђуре Јакшића” у Костолцу

5.020

0

5.020

0

5.020

0

0

0

15

Партерно уређење јавне површине испред стадиона,
ОШ „Јован Цвијић” и Дома омладине у Костолцу

2017 2017

29.961

0

30.000

25.112

2.853

0

0

0

16

Чеде Васовића – радови на ојачавању коловозне
конструкције – асфалтирање улице – поплочавање
тротоара – лева страна – МЗ Горња Мала

2017 2017

16.488

0

16.600

14.671

1.273

0

0

0

17

Израда Плана генералне регулације

2016 2018

30.720

12.288

18.512

0

18.512

0

0

0

18

Вишегодишњи засади – Програм пошумљавања на терену
2015 2017
Г.О. Костолац

5.149

5.056

2.516

92

3.961

0

0

0

19

Индустријска зона – изградња фекалне канализације
1. фаза

2013 2018

12.607

12.306

9.693

0

9.693

0

0

0

20

Индустријска зона – изградња кишне канализације
1. фаза

2013 2018

25.551

223.331

10.669

0

10.669

0

0

0

21

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

2016 2018

28.242

14.367

18.093

9.588

8.505

0

0

0
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Израда фекалне канализације у ул. Шестој (Тенковски
пут), поред Чачалице

2016 2018

7.776

34

12.704

0

8.616

0

0

0

23

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

2018 2018

5.000

0

0

0

5.000

0

0

0

24

ТПС 3/59 МЗ „Радна мала” – опремање ТПС и израда
дистрибутивне мреже и прикључних топловода

2017 2018

19.820

0

19.820

0

11.943

0

0

0

25

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

2017 2018

13.512

0

13.512

4.843

8.668

0

0

0

26

Изградња ТПС 3/76 на Чачалици, наставак радова из 2015.
године, на реализацији изградње секундарне топловодне 2017 2018
мреже за ТПС 8/76-1, локација у ул. Цане Бабовић

7.000

0

7.000

608

6.391

0

0

0

27

Изградња система сакупљања отпадних вода у улицама
Радована Драговића и Милана Ајваза

2017 2017

14.245

0

14.600

4.296

7.386

0

0

0

28

Изградња система сакупљања отпадних вода у улици
Моше Пијаде од Шесте улице до пруге са две бочне
улице и изградња црпне станице код истражног затвора

2017 2018

23.842

0

27.500

30

27.469

0

0

0

29

Изградња примарног вода система сакупљања отпадних
вода у насељима Лучица, Пругово, Пољана – наставак
изградње из 2015. и 2016. године

2017 2018

36.264

0

37.000

0

27.934

0

0

0

30

Изградња система сакупљања отпадних вода у улици
Милешевској

2017 2017

10.148

0

12.500

3.063

9.437

0

0

0

31

Изградња система сакупљања отпадних вода у улици
Јована Шербановића

2017 2017

9.297

0

12.500

2.789

7.255

0

0

0

32

Изградња система сакупљања отпадних вода у улицама
Блаже Јовановића, С.Ђорђевића крак, Ослободиоци
2017 2017
Пожаревца, као и изградња црпне станице у улици Вељка
Влаховића

17.486

0

18.000

24

13.604

0

0

0

33

Изградња система сакупљања отпадних вода у улицама
Народној, Н. Богдановића Пљуце, С. Новаковића и Узун
Мирковој

2017 2017

16.294

0

18.300

23

18.276

0

0

0

34

Заштита површинских вода од загађења (Санација улива
Брежанског канала са санацијом бетонских кинета у делу
канала)

2017 2017

7.934

0

7.950

6.153

278

0

0

0

35

Заштита површинских вода у насeљу Кленовник
(Изградња 1. фазе кишне канализације)

2017 2018

13.000

0

13.000

0

13.000

0

0

0

36

Заштита површинских вода од загађења – Брежанског
канала (Изградња 1. фазе јужног слива кишне
канализације од улива у Брежански канал до шахта
РО.42 иза мегамаркета „Рода“)

2017 2018

95.982

0 114.500

7

90.437

0

0

0

37

Замена азбестно-цементних водоводних цеви,
реконструкција водоводне мреже у улици Невесињској

2017 2017

8.325

0

0

0

8.644

0

0

0

38

Замена азбестно-цементних водоводних цеви,
реконструкција водоводне мреже у улици Краљевића
Марка

2017 2017

4.380

0

5.590

0

4.495

0

0

0

39

Замена азбестно-цементних водоводних цеви,
реконструкција водоводне мреже у улици Партизанској
(од улице Далматинске до улице Лоле Рибара)

2017 2018

7.159

0

7.159

0

7.159

0

0

0

40

Ремедијација подземних вода и седимената на периферији
Града Пожаревца – уклањање штетних нутријената
технологијом реверсне осмозе коришћењем и доградњом
постојеће инфраструктуре

2017 2018

48.000

0

48.000

0

48.000

0

0

0
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Мониторинг, математичко моделирање инфилтрације
воде из дистрибутивне мреже у подземље, смањење
могућности мешања са канализационом отпадном водом
а све у циљу смањења укупне отпадне воде у подземљу
као последица мешања пијаће и отпадне воде.

2017 2018

15.000

0

15.000

0

15.000

0

0

0

42

Санација деградираног терена услед појаве клизишта,
подземних и бујичних вода у улици Кнеза Милоша у
Костолцу – изградња потпорног зида у насељу Канал

2017 2018

6.356

0

6.356

0

4.864

0

0

0

43

Уређење јавних зелених површина на територији Града
Пожаревца

2017 2018

12.182

0

12.182

0

12.182

0

0

0

44

Ширење топлификационе мреже – дистрибутивне мреже
и прикључних топловода на локацији ТПС 15/41 и 16/41
ТПС „Стевана Мокрањца 1” у МЗ „Сопот” – 2

2017 2018

57.000

0

57.000

12.289

44.710

0

0

0

45

Ширење топлификационе мреже у насељу Ћириковац
– 3. етапа 1. фазе, 4.1 етапа 1. фазе, 4.2 етапа 1. фазе
и 4.3. етапа 1. фазе

2017 2018

79.000

0

79.000

37.313

27.045

0

0

0

46

Реконструкција јавне расвете инсталацијом ЛЕД расвете
на територији Града Пожаревца у функцији заштите
животне средине у виду елиминисања еколошки
неприхватљивих извора светлости и индиректног
смањења емисије штетних гасова.

2017 2018

172.000

0 172.000

0

0

0

47

Пројекат санације депоније комуналног отпада
„Јеремино поље“

2017 2018

38.729

0

38.729

2.299

34.600

0

0

0

48

Санација и адаптација мокрих чворова у објектима
„Невен”, „Лептирић”, и „Бубамара” ПУ „Љубица
Вребалов” Пожаревац

2017 2018

19.703

0

19.703

0

19.703

0

0

0

49

Радови на ојачавању коловозне конструкције
– асфалтирање улице Хајдук Вељкова – од Поречке до
раскрснице са Југовићевом дужине 1324 m у МЗ „Парк“

2018 2018

65.000

0

0

0

65.000

0

0

0

50

Радови на ојачавању коловозне конструкције – асфалтирање
улице Јована Шербановића (од Поречке до Његошеве)
2018 2018
дужине 375 м у МЗ „Парк“

32.500

0

0

0

32.500

0

0

0

51

Рехабилитација, обнављање, замена и ојачавање дотрајале
подлоге тротоара са леве стране у улици Карађорђева у
2018 2018
Костолцу (од улаза у Костолац до Надвожњака) дужине
1030 м.

13.000

0

0

0

13.000

0

0

0

52

Радови на ојачавању коловозне конструкције – асфалтирање
улице Десанке Максимовић дужине 457 м – Насеље Канал 2018 2018
у Костолцу

6.500

0

0

0

6.500

0

0

0

53

Набавка специјалног возила ауто-смећара у оквиру
реализације плана управљања комуналним отпадом на
територији Града Пожаревца

2018 2018

15.000

0

0

0

15.000

0

0

0

54

Набавка специјалног возила ауто-чистилице у оквиру
реализације плана управљања комуналним отпадом на
територији Града Пожаревца – 2 комада

2018 2018

17.000

0

0

0

17.000

0

0

0

55

Набавка специјалног возила ауто-цистерна у оквиру
реализације плана управљања комуналним отпадом и
одржавања чистоће на територији Града Пожаревца
– 2 комада

2018 2018

23.000

0

0

0

23.000

0

0

0

56

Набавка специјалног возила за прање контејнера у оквиру
реализације плана управљања комуналним отпадом на
2018 2018
територији Града Пожаревца

22.000

0

0

0

22.000

0

0

0

57

Изградња система сакупљања отпадних вода у улици
Железничка – преко пруге ка улици Баје Секулића

26.211

0

0

0

26.211

0

0

0

2018 2018

5

6

7
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58

Изградња IV фазe примарног вода-система сакупљања
отпадних вода у насељима Лучица, Пругово и Пољана
– наставак фазне изградње из 2015 и 2016. године
– фекалне канализације са црпном станицом 6

2018 2018

28.200

0

0

0

28.200

0

0

0

59

Реконструкција црпне станице ЦС-3 у склопу система
сакупљања отпадних вода у улици Стишкој у Пожаревцу

2018 2018

49.377

0

0

0

49.377

0

0

0

60

Изградња секундарног система за сакупљање отпадних
вода – фекална канализација у ул. Милице Српкиње
(од улице ПП Одред до улива у улици Цане Бабовић 640 м
– обухваћен и део Стевана Јаковљевића 80 м)

2018 2018

8.852

0

0

0

8.852

0

0

0

61

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

2018 2018

133.729

0

0

0 133.729

0

0

0

62

Замена азбестно-цементних водоводних цеви,
реконструкција водоводне мреже у улицама Хајдук
Вељкова и Поречка

2018 2018

21.600

0

0

0

21.600

0

0

0

63

Замена азбестно-цементних водоводних цеви,
реконструкција водоводне мреже у улици ПП одред

2018 2018

10.832

0

0

0

10.832

0

0

0

64

Замена азбестно-цементних водоводних цеви,
реконструкција водоводне мреже у улици Црногорска

2018 2018

5.605

0

0

0

5.605

0

0

0

65

Замена азбестно-цементних водоводних цеви,
реконструкција водоводне мреже у улици Шесте Личке
дивизије

2018 2018

9.165

0

0

0

9.165

0

0

0

66

Израда Студије оправданости са Идејним пројектом
ППОВ-а Пожаревца

2018 2018

25.000

0

0

0

25.000

0

0

0

67

Мониторинг на систему каналисања отпадних вода а све
у циљу смањења отпадних вода у подземљу као последица мешања пијаће и отпадне воде

2018 2018

7.200

0

0

0

7.200

0

0

0

68

Извођење санационих радова и чишћење регулационог
корита реке Стара Млава, а у циљу заштите земљишта од
деградација и снижавања високих подземних вода у зони
угрожених насеља Братинац и Набрђе – ФЗЖС

2018 2018

10.352

0

0

0

10.352

0

0

0

69

Извођење санационих радова и чишћење регулационог
корита реке Стара Млава, а у циљу заштите земљишта од
деградација и снижавања високих подземних вода у зони
угрожених насеља Братинац и Набрђе 2

2018 2018

62.332

0

0

0

62.332

0

0

0

70

Редовно одржавање и чишћење речног канала „Стара
Млава” у циљу нормалног функционисања канала од
црпне станице „Срећно” до Летњиковца

2018 2018

10.550

0

0

0

10.550

0

0

0

71

Редовно одржавање и чишћење Брежанског канала од
градског хиподрома до улива у Велику Мораву у смислу
несметане евакуације површинских и отпадних вода

2018 2018

6.560

0

0

0

6.560

0

0

0

72

Систематско уклањање амброзије на територији Града
Пожаревца у 2018. години.

2018 2018

5.000

0

0

0

5.000

0

0

0

73

Замена, реконструкција и формирање новог дрвореда на
подручју града Костолца као и реконструкција дрвореда
и уређење зелене површине у централном парку у
Костолцу – Прва фаза

2018 2018

15.000

0

0

0

15.000

0

0

0

74

Ширење топлификационе мреже – дистрибутивна мрежа
и прикључни топловоди на локацији ТПС 1/60, 2/60 и
10/60 – ТПС „Mилоша Обилића 36” у Пожаревцу

2018 2018

69.383

0

0

0

62.582

0

0

0

75

Ширење топлификационе мреже – дистрибутивне мреже
и прикључних топловода на локацији ТПС 01/84+03/84
„Кучевачка” за објекте на адресама Иве Маринковића,
Жагубичка, Кучевачка, Зајечарска и Црнотравска

2018 2018

101.202

0

0

0

80.357

0

0

0
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Ширење топлификационе мреже – дистрибутивне
мреже и прикључних топловода на локацији
ТПС 01/65+02/65 „Моравска 56” за објекте
на адресама Моравска 36-66, Петровачка 1-13 и 2-12,
Церска 1-13 и 2-12 и Борска 1-43, 2-36 и 42a-56

2018 2018

59.541

0

0

0

48.912

0

0

0

77

Ширење топлификационе мреже – Наставак топловода
кроз Изворску улицу, изградња преносне топловодне
мреже – наставак изградње градске мреже
у Изворској улици

2018 2018

7.140

0

0

0

7.140

0

0

0

78

Прикључак топловода на локацији која обухвата
објекте на адресама: Радисава Цвејића – непарна страна,
Живана Цвејића,Феникса Канића, Десанке Максимовић,
Виминацијум, Драгољуба Јурића, М. Богдановић,
Пећка део и Војске Југославије део

2018 2018

99.459

0

0

0

55.029

0

0

0

79

Ширење топлификационе мреже – дистрибутивна мрежа
и прикључни топловоди на локацији круга градске пијаце
2018 2018
у Костолцу (набавка опреме, грађевински и машинско
монтажни радови)

40.000

0

0

0

40.000

0

0

0

80

Санација црних тачкака на деоници улице Моше Пијаде
(од раскрснице са улицом 15. октобра до раскрснице
са улицом Поречком) у Пожаревцу.
Програм безбедности саобраћаја

2018 2018

6.850

0

0

0

6.850

0

0

0

81

Обнова фасада у Табачкој Чаршији

2018 2019

10.000

0

0

0

10.000

0

0

0

бр.
7-1

Санација, адаптација и ревитализација фасаде зграде
здања Старог Начелства у Пожаревцу – Сепарат Фаза 1.
Централни брод објекта – додатни радови

2017 2018

0

0

0

5.228

0

0

0

82

Радови на ојачавању коловозне конструкције
– асфалтирање улице Радисава Божића дужине
665 м у МЗ „Петка“

2018

8.900

0

0

0

8.900

0

0

0

83

Изградња система сакупљања отпадних вода у улици
Пожаревачки партизански одред (од улице Кобасове до
улице Цара Душана)

208

7.838

0

0

0

7.838

0

0

0

84

Замена, реконструкција и формирање новог дрвореда на
подручју града Костолца као и реконструкција дрвореда
2018
и уређење зелене површине у централном парку у Костолцу
– друга фаза

46.691

0

0

0

46.691

0

0

0

Пројекат рехабилитације и асфалтирања путева
на територији Месне заједнице „Дрмно“

2018 2018

54.411

0

0

0

54.411

0

0

0

Пројекат рехабилитације и асфалтирања локалних
прилазних путева између села и Виминацијума на
територији Месне заједнице „Стари Костолац”
и Месне заједнице „Дрмно“

2018 2018

32.548

0

0

0

32.548

0

0

0

Пројекат рехабилитације и асфалтирања путева
на територији Месне заједнице „Стари Костолац“

2018 2018

33.906

0

0

0

33.906

0

0

0

Пројекат рехабилитације и асфалтирања путева
на територији Месне заједнице „Кличевац“

2018 2018

23.554

0

0

0

23.554

0

0

0

Пројекат рехабилитације и асфалтирања путева
на територији Месне заједнице „Брадарац“

2018 2018

34.635

0

0

0

34.635

0

0

0

Пројекат рехабилитације и асфалтирања путева
на територији Месне заједнице „Маљуревац“

2018 2018

18.995

0

0

0

18.995

0

0

0

Пројекат рехабилитације и асфалтирања путева
на територији Месне заједнице „Бубушинац“

2018 2018

29.233

0

0

0

29.233

0

0

0
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„Санација и адаптација фасаде зграде здања Старог
Начелства у Пожаревцу, II фаза“

2018 2018

36.067

0

0

0

36.067

0

0

0

„Санација и адаптација фасаде зграде здања Старог
Начелства у Пожаревцу, II фаза“.

2018 2018

7.663

0

0

0

7.663

0

0

0

87

Изградња монтажно бетонске трафо станице 10/0.4 КV
на простору шећеране

2018 2018

25.000

0

0

0

25.000

0

0

0

88

Радови на простору Ергеле Љубичево-поплочавање

2018 2018

19.000

0

0

0

19.000

0

0

0

89

Радови на простору Ергеле Љубичево-расвета

2018 2018

7.000

0

0

0

7.000

0

0

0

90

Куповина и монтажа паркинга

2018 2019

45.000

0

0

0

45.000

0

0

0

91

Инсталација климе у згради Начелства

2018 2018

29.000

0

0

0

29.000

0

0

0

92

Хиподром Пожаревац – Радови на рехабилитацији
тротоара од улаза из ул. Моравске до трибина и платоа са
паркиралиштем испред трибина

2018 2018

8.461

0

0

0

8.461

0

0

0

93

Набавка филтерске испуне, мерних уређаја и ремонт
ППВ „Млава“

2018 2018

6.000

0

0

0

6.000

0

0

0

94

Изградња водоводне мреже у улици Боже Димитријевића

2018 2018

5.500

0

0

0

5.500

0

0

0

95

Реконструкција водоводне мреже у улици Призренска

2018 2018

5.184

0

0

0

5.184

0

0

0

96

Изградња уличне расвете у улици Ђуре Ђаковића
у Пожаревцу

2018 2018

24.001

0

0

0

24.001

0

0

0

97

Радови на ојачавању коловозне конструкције
– асфалтирање Невесињске улице

2018 2018

23.000

0

0

0

23.000

0

0

0

98

Моше Пијаде – уградња гумених панела на путном
прелазу преко железничке пруге

2018 2018

5.500

0

0

0

5.500

0

0

0

99

Санација црне тачке у улици 27. априла – уградња
гумених панела

2018 2018

5.450

0

0

0

5.450

0

0

0

100

Изградња дистрибутивне топлификационе мреже на локацији ТПС „Цане Бабовић 1” у улицама Цане Бабовић 1-33А
2018 2018
и 2-18, Пожаревачки одред 1-43, Слободарска 2-48, Воје
Богдановића 1-7 и 2-16 и Филипа Вишњића 1-19 г и 8-18

63.238

0

0

0

65.238

0

0

0

101

Изградња дистрибутивне топлификационе мреже на
локацији ТПС „Црногорска” у улицама Црногорска 1-25,
Ловћенска 2-10 и 3-9, Љутице Богдана 2-4 и 3-5, Шесте
Личке 53-65, Пожаревачки партизански одред 50-68 и
Фрушкогорске 1-5

2018 2018

43.254

0

0

0

43.254

0

0

0

102

Изградња дистрибутивне топлификационе мреже
на локацији ТПС „Сокобањска” у улицама Шеста Личка
61-75а, Сокобањска 2-14 и 11-27, Коче Пацина 1-7 и 2-14
и Владе Зечевића 1 и 2-16

2018 2018

15.056

0

0

0

15.056

0

0

0

103

ТПС Алексе Дундића ул. Народног Фронта 1-15, Прва
Пролетерска 16-24, Георги Димитрова 21-29 и 20-26,
2018 2018
Алексе Дундића 19-37 и 22-38, Барска 19-29 и24-38, Ђоке
Пајковића 25-37 и 26-36, Гргура Вујовића 31-39 и 28-34

50.072

0

0

0

50.072

0

0

0

104

ТПС Цане Бабовића 39 изградња ТПС 6/76

2018 2018

6.065

0

0

0

6.065

0

0

0

105

ТПС Моравска 22 и изградња ТПС и прикључног
топловода ТПС 3/65 + 19/58

2018 2018

6.065

0

0

0

6.065

0

0

0

ТПС Илије Гојковића изградња на локацији ИТПС
у Пожаревцу од улице Ђуре Ђаковића

2018 2018

14.441

0

0

0

14.441

0

0

0

ТПС Илије Гојковића изградња на локацији ИТПС
у Пожаревцу од улице Ђуре Ђаковића

2018 2018

7.000

0

0

0

7.000

0

0

0

ТПС Шеста Личка 85 изградња ТПС 9/85

2018 2018

6.065

0

0

0

6.065

0

0

0

86

106

107
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Члан 5.

Члан 6. мења се и гласи:

„Члан 6.

Одлуком о буџету Града Пожаревца за 2018. годину, обезбеђена су средства за пројекте наведене у члану 5. у
укупном износу од 2.547.548.836,00 динара. По изворима финансирања средства се обезбеђују на следећи начин:
из текућих прихода буџета у износу од 843.453.920,00 динара,
из добровољних трансфера од физичких и правних лица у износу од 227.232.503,00 динара
из неутрошених средстава из ранијих година у износу од 1.476.862.413,00 динара.

9

10

11

1

Индустријска зона – улица Нова 1

0701

0002

511 5112

13

3.420

14.358

6.966

7.391

2

Индустријска зона – улица Нова 2

0701

0002

511 5112

13

36

10.886

18

10.868

3

Индустријска зона – улица Нова 3

0701

0002

511 5112

13

36

7.783

18

7.765

4

Индустријска зона – улица Илије Гојковића

0701

0002

511 5112

13

36

23.340

18

23.322

5

Асфалтирање улице „Нова 1“

0701

0002

511 5112

13

6

Реконструкција Водоизворишта у Летњиковцу

1102

0008

511 5112

13

7

Санација, адаптација и ревитализација фасаде
зграде здања Старог Начелства у Пожаревцу –
Сепарат Фаза 1. Централни брод објекта

1201

П19

511 5113

8

Радови на спортској хали у Пожаревцу

1301

П1

9

Еколошки дом – санација кровног покривача

1201

10

Радови на ојачавању коловозне конструкције
– асфалтирање улице Косте Стаменковића,
дужине 354 м у МЗ „Булевар“

19.000
1.673

343

1.330

13

27.588

1.677

25.911

511 5113

13

21.500

21.500

0003

511 5113

13

5.250

5.250

0701

0002

511 5113

13

6.170

1.838

559

11

Рехабилитација, обнављање, замена и ојачавање
дотрајалог коловоза и тротоара у улици Југовиће- 0701
вој (од Булевара до пруге) у МЗ „Булевар”

0002

511 5113

13

18.884

11.877

953

12

Радови на ојачавању коловозне конструкције
– асфалтирање улице Хајдучке дужине 332 м
у МЗ „Чачалица“

0701

0002

511 5113

13

7.974

13

Рехабилитација, обнављање, замена и ојачавање
дотрајале подлоге тротоара са леве стране у
0701
улици Лоле Рибара од Шумадијске улице до
Партизанске улице у МЗ „Васа Пелагић”

0002

511 5113

13

6.766

14

Рехабилитација, обнављање, замена и ојачавање
дотрајале подлоге поплочавањем тротоара у
0701
улици Боже Димитријевића до улице „Ђуре
Јакшића” у Костолцу

0002

511 5113

13

5.020

15

Партерно уређење јавне површине испред
стадиона, ОШ „Јован Цвијић” и Дома омладине
у Костолцу

0701

0002

511 5113

13

30.000

25.112

2.853

16

Чеде Васовића – радови на ојачавању коловозне
конструкције – асфалтирање улице – поплочавање 0701
тротоара – лева страна – МЗ Горња Мала

0002

511 5113

13

16.600

14.671

1.273

17

Израда Плана генералне регулације

П1

511 5114

13

1101

5.326

19.000

12.288

18.512

7.974

6.494

27

5.020

18.512

Након 2020.

8

2020.

7

2019.

6

2018.

5

2017. – процена
реализације

4

2017. – план

3

Реализовано закључно
са 31.12.2016. године

2

Извор

1

Конто 4. ниво

Назив капиталног пројекта

Конто 3. ниво

Р.
бр.

Шифра програмске
активности/ Пројекта

у дин (заокружено на 000)
Шифра програма
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7

8

9

10

514 5141

13

5.056

2.516

92

0002

511 5112

13

12.306

9.693

9.693

0401

0002

511 5112

13

223.331 10.669

10.669

21

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 0401
Милошев венац – 2. фаза од ул. Цане Бабовић до
„Лиона”, наставак радова из 2015. године

0004

511 5112

13

14.367

18.093

22

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

0401

0002

511 5112

13

34

12.704

23

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

1102

0008

621 6219

13

24

ТПС 3/59 МЗ „Радна мала” – опремање ТПС
и израда дистрибутивне мреже и прикључних
топловода

1102

0007

621 6219

13

19.820

25

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

1102

0007

621 6219

13

13.512

4.843

8.668

26

Изградња ТПС 3/76 на Чачалици, наставак
радова из 2015. године, на реализацији изградње
1102
секундарне топловодне мреже за ТПС 8/76-1,
локација у ул. Цане Бабовић

0007

621 6219

13

7.000

608

6.391

27

Изградња система сакупљања отпадних вода у
улицама Радована Драговића и Милана Ајваза

0401

0004

511 5112

13

14.600

4.296

7.386

28

Изградња система сакупљања отпадних вода у
улици Моше Пијаде од Шесте улице до пруге са
0401
две бочне улице и изградња црпне станице код
истражног затвора

0004

511 5112

13

27.500

30

27.469

29

Изградња примарног водосистема сакупљања
отпадних вода у насељима Лучица, Пругово,
Пољана – наставак изградње из 2015. и 2016.
године

0401

0004

511 5112

13

37.000

30

Изградња система сакупљања отпадних вода у
улици Милешевској

0401

0004

511 5112

13

12.500

3.063

9.437

31

Изградња система сакупљања отпадних вода у
улици Јована Шербановића

0401

0004

511 5112

13

12.500

2.789

7.255

32

Изградња система сакупљања отпадних вода у
улицама Блаже Јовановића, С. Ђорђевића крак,
Ослободиоци Пожаревца, као и изградња црпне
станице у улици Вељка Влаховића

0401

0004

511 5112

13

18.000

24

13.604

33

Изградња система сакупљања отпадних вода у
улицама Народној, Н. Богдановића Пљуце,
С. Новаковића и Узун Мирковој

0401

0004

511 5112

13

18.300

23

18.276

34

Заштита површинских вода од загађења
(Санација улива Брежанског канала са санацијом 0401
бетонских кинета у делу канала)

0004

511 5112

13

7.950

6.153

278

35

Заштита површинских вода у насeљу Кленовник
0401
(Изградња 1. фазе кишне канализације)

0004

511 5112

13

13.000

36

Заштита површинских вода од загађења –
Брежанског канала (Изградња 1. фазе јужног
0401
слива кишне канализације од улива у Брежански
канал до шахта РО.42 иза мегамаркета „Рода“)

0004

511 5112

13

114.500

18
19
20

2
Вишегодишњи засади – Програм пошумљавања
на терену ГО Костолац
Индустријска зона – изградња фекалне
канализације 1. фаза
Индустријска зона – изградња кишне
канализације 1. фаза

3

4

1102

0002

0401

5

6
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11
3.961

8.505

8.616

5.000

11.943

27.934

13.000

7

90.437
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11

37

Замена азбестно-цементних водоводних цеви,
реконструкција водоводне мреже у улици
Невесињској

1102

0008

511 5113

13

38

Замена азбестно-цементних водоводних цеви,
реконструкција водоводне мреже у улици
Краљевића Марка

1102

0008

511 5113

13

5.590

4.495

39

Замена азбестно-цементних водоводних цеви,
реконструкција водоводне мреже у улици
Партизанској (од улице Далматинске до улице
Лоле Рибара)

1102

0008

511 5113

13

7.159

7.159

40

Ремедијација подземних вода и седимената
на периферији Града Пожаревца – уклањање
штетних нутријената технологијом реверсне
осмозе коришћењем и доградњом постојеће
инфраструктуре

1102

0008

621 6219

13

48.000

48.000

41

Мониторинг, математичко моделирање
инфилтрације воде из дистрибутивне мреже
у подземље, смањење могућности мешања са
канализационом отпадном водом а све у циљу
смањења укупне отпадне воде у подземљу као
последица мешања пијаће и отпадне воде.

1102

0008

621 6219

13

15.000

15.000

42

Санација деградираног терена услед појаве
клизишта, подземних и бујичних вода у улици
Кнеза Милоша у Костолцу – изградња
потпорног зида у насељу Канал

0401

0004

511 5113

13

6.356

4.864

43

Уређење јавних зелених површина на
територији Града Пожаревца

1102

0002

514 5141

13

12.182

12.182

44

Ширење топлификационе мреже – дистрибутивне
мреже и прикључних топловода на локацији
1102
ТПС 15/41 и 16/41 ТПС „Стевана Мокрањца 1”
у МЗ „Сопот” – 2

0007

621 6219

13

57.000

12.289

44.710

45

Ширење топлификационе мреже у насељу
Ћириковац – 3. етапа 1. фазе, 4.1 етапа 1. фазе,
4.2 етапа 1. фазе и 4.3. етапа 1. фазе

1102

0007

621 6219

13

79.000

37.313

27.045

46

Реконструкција јавне расвете инсталацијом ЛЕД
расвете на територији Града Пожаревца у функцији заштите животне средине у виду елимини0501
сања еколошки неприхватљивих извора светлости
и индиректног смањења емисије штетних гасова.

0001

511 5112

13

172.000

47

Пројекат санације депоније комуналног отпада
„Јеремино поље“

0401 ПГУ1 451 4512

13

38.729

48

Санација и адаптација мокрих чворова у објектима „Невен”, „Лептирић”, и „Бубамара” ПУ
„Љубица Вребалов” Пожаревац

2001

511 5113

13

19.703

49

Радови на ојачавању коловозне конструкције
– асфалтирање улице Хајдук Вељкова – од
Поречке до раскрснице са Југовићевом дужине
1324 мm у МЗ „Парк“

0701 ПГУ1 511 5113

01

65.000

50

Радови на ојачавању коловозне конструкције
– асфалтирање улице Јована Шербановића
(од Поречке до Његошеве) дужине 375 м у МЗ
„Парк“

0701

0002

511 5113

01

32.500

51

Рехабилитација, обнављање, замена и ојачавање
дотрајале подлоге тротоара са леве стране у ули0701
ци Карађорђева у Костолцу (од улаза у Костолац
до Надвожњака) дужине 1030 м.

0002

511 5113

01

13.000

52

Радови на ојачавању коловозне конструкције
– асфалтирање улице Десанке Максимовић
дужине 457 м – Насеље Канал у Костолцу

0002

511 5113

01

6.500

0701

0001

8.644

172.000

2.299

34.600

19.703
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53

Набавка специјалног возила ауто-смећара у
оквиру реализације плана управљања комуналним 0401
отпадом на територији Града Пожаревца

0005

621 6219

13

15.000

54

Набавка специјалног возила ауто-чистилице у
оквиру реализације плана управљања комуналним отпадом на територији Града Пожаревца
– 2 комада

0401

0005

621 6219

13

17.000

55

Набавка специјалног возила ауто-цистерна у оквиру реализације плана управљања комуналним
0401
отпадом и одржавања чистоће на територији
Града Пожаревца – 2 комада

0005

621 6219

13

23.000

56

Набавка специјалног возила за прање контејнера
у оквиру реализације плана управљања кому0401
налним отпадом на територији Града Пожаревца

0005

621 6219

13

22.000

57

Изградња система сакупљања отпадних вода у
улици Железничка – преко пруге ка улици Баје
Секулића

0401

0004

511 5112

13

26.211

58

Изградња IV фазe примарног вода система
сакупљања отпадних вода у насељима Лучица,
Пругово и Пољана – наставак фазне изградње из 0401
2015. и 2016. године – фекалне канализације са
црпном станицом 6

0004

511 5112

13

28.200

59

Реконструкција црпне станице ЦС-3 у склопу
система сакупљања отпадних вода у улици
Стишкој у Пожаревцу

1102

0008

621 6219

13

49.377

60

Изградња секундарног система за сакупљање
отпадних вода – фекална канализација у
ул. Милице Српкиње (од улице ПП Одред до
улива у улици Цане Бабовић 640 м – обухваћен
и део Стевана Јаковљевића 80 м)

0401

0004

511 5112

13

8.852

61

Заштита површинских вода од загађења
Брежанског канала. Изградња друге – А фазе
Јужног слива кишне канализације

0401

0004

511 5112

13

133.729

62

Замена азбестно-цементних водоводних цеви,
реконструкција водоводне мреже у улицама
Хајдук Вељкова и Поречка

1102

0008

511 5113

13

21.600

63

Замена азбестно-цементних водоводних цеви,
реконструкција водоводне мреже у улици ПП
одред

1102

0008

621 6219

13

10.832

64

Замена азбестно-цементних водоводних цеви,
реконструкција водоводне мреже у улици
Црногорска

1102

0008

621 6219

13

5.605

65

Замена азбестно-цементних водоводних цеви,
реконструкција водоводне мреже у улици Шесте 1102
Личке дивизије

0008

621 6219

13

9.165

66

Израда Студије оправданости са Идејним
пројектом ППОВ-а Пожаревца

1102

0008

621 6219

13

25.000

67

Мониторинг на систему каналисања отпадних
вода а све у циљу смањења отпадних вода у
подземљу као последица мешања пијаће и
отпадне воде

1102

0008

621 6219

13

7.200

68

Извођење санационих радова и чишћење
регулационог корита реке Стара Млава,
а у циљу заштите земљишта од деградација
и снижавања високих подземних вода
у зони угрожених насеља Братинац и Набрђе
– ФЗЖС

0401

0006

424 4249

13

10.352
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69

Извођење санационих радова и чишћење
регулационог корита реке Стара Млава, а у
циљу заштите земљишта од деградација и
снижавања високих подземних вода у зони
угрожених насеља Братинац и Набрђе 2

0401

0006

424 4249

01

62.332

70

Редовно одржавање и чишћење речног канала
„Стара Млава” у циљу нормалног
функционисања канала од црпне станице
„Срећно” до Летњиковца

0401

0006

424 4249

01

10.550

71

Редовно одржавање и чишћење Брежанског
канала од градског хиподрома до улива у
Велику Мораву у смислу несметане евакуације
површинских и отпадних вода

0401

0006

424 4249

01

6.560

72

Систематско уклањање амброзије на територији
Града Пожаревца у 2018. години.

0401

0002

424 4246

01

5.000

73

Замена, реконструкција и формирање новог дрвореда на подручју града Костолца као и реконструкција дрвореда и уређење зелене површине
у централном парку у Костолцу – Прва фаза

1102

0002

463 4632

01

15.000

74

Ширење топлификационе мреже – дистрибутивна мрежа и прикључни топловоди на локацији
1102
ТПС 1/60, 2/60 и 10/60 – ТПС „Mилоша Обилића 36” у Пожаревцу

0007

621 6219

01

62.582

75

Ширење топлификационе мреже – дистрибутивне мреже и прикључних топловода на локацији
ТПС 01/84+03/84 „Кучевачка” за објекте на
1102
адресама Иве Маринковића, Жагубичка, Кучевачка, Зајечарска и Црнотравска

0007

621 6219

01

80.357

76

Ширење топлификационе мреже – дистрибутивне мреже и прикључних топловода на локацији
ТПС 01/65+02/65 „Моравска 56” за објекте на ад- 1102
ресама Моравска 36-66, Петровачка 1-13 и 2-12,
Церска 1-13 i 2-12 и Борска 1-43, 2-36 и 42a-56

0007

621 6219

01

48.912

77

Ширење топлификационе мреже – Наставак
топловода кроз Изворску улицу, изградња преносне топловодне мреже – наставак изградње
градске мреже у Изворској улици

1102

0007

621 6219

01

7.140

78

Прикључак топловода на локацији која обухвата
објекте на адресама: Радисава Цвејића – непарна страна, Живана Цвејића,Феникса Канића,
1102
Десанке Максимовић, Виминацијум, Драгољуба
Јурића, М. Богдановић, Пећка део и Војске
Југославије део

0007

621 6219

01

55.029

79

Ширење топлификационе мреже – дистрибутивна мрежа и прикључни топловоди на локацији
1102
круга градске пијаце у Костолцу (набавка опреме, грађевински и машинско монтажни радови)

0007

463 4632

01

40.000

80

Санација црних тачкака на деоници улице Моше
Пијаде (од раскрснице са улицом 15. октобра до
0701
раскрснице са улицом Поречком) у Пожаревцу
Програм безбедности саобраћаја

0005

511 5113

01

6.850

81

Обнова фасада у Табачкој Чаршији

1101

0005

511 5113

13

10.000

Санација, адаптација и ревитализација фасаде
бр. зграде здања Старог Начелства у Пожаревцу
7-1 – Сепарат Фаза 1. Централни брод објекта –
додатна средства

1201

П19

511 5113

01

5.228

Радови на ојачавању коловозне конструкције –
асфалтирање улице Радисава Божића дужине
665 м у МЗ „Петка“

0701

0002

511 5113

01

8.900
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83

Изградња система сакупљања отпадних вода
у улици Пожаревачки партизански одред (од
улице Кобасове до улице Цара Душана)

0401

0004

511 5112

01

7.838

84

Замена, реконструкција и формирање новог дрвореда на подручју града Костолца као и реконструкција дрвореда и уређење зелене површине
у централном парку у Костолцу – друга фаза

1102

0002

463 4632

01

46.691

Пројекат рехабилитације и асфалтирања путева
на територији Месне заједнице „Дрмно“

0701

0002

511 5113

08

54.411

Пројекат рехабилитације и асфалтирања локалних прилазних путева између села и Виминацијума на територији Месне заједнице „Стари
Костолац” и Месне заједнице „Дрмно“

0701

0002

511 5113

08

32.548

Пројекат рехабилитације и асфалтирања путева
0701
на територији Месне заједнице „Стари Костолац“

0002

511 5113

08

33.906

Пројекат рехабилитације и асфалтирања путева
на територији Месне заједнице „Кличевац“

0701

0002

511 5113

08

23.554

Пројекат рехабилитације и асфалтирања путева
на територији Месне заједнице „Брадарац“

0701

0002

511 5113

08

34.635

Пројекат рехабилитације и асфалтирања путева
на територији Месне заједнице „Маљуревац“

0701

0002

511 5113

08

18.995

Пројекат рехабилитације и асфалтирања путева
на територији Месне заједнице „Бубушинац“

0701

0002

511 5113

08

29.233

„Санација и адаптација фасаде зграде здања
Старог Начелства у Пожаревцу, II фаза“

1201

П21

511 5113

01

36.067

„Санација и адаптација фасаде зграде здања
Старог Начелства у Пожаревцу, II фаза“.

1201

П21

511 5113

13

7.663

87

Изградња монтажно бетонске трафо станице
10/0.4 КV на простору шећеране

0602

0001

511 5112

13

25.000

88

Радови на простору Ергеле Љубичево
– поплочавање

0701

0002

511 5113

13

19.000

89

Радови на простору Ергеле Љубичево – расвета

0501

0001

511 5112

13

7.000

90

Куповина и монтажа паркинга

0602

0001

512 5129

13

45.000

91

Инсталација климе у згради Начелства

0602

0001

512 5129

13

29.000

92

Хиподром Пожаревац – Радови на рехабилитацији тротоара од улаза из ул. Моравске до триби- 0701
на и платоа са паркиралиштем испред трибина

0002

511 5113

13

8.461

93

Набавка филтерске испуне, мерних уређаја и
ремонт ППВ „Млава“

1102

0008

621 6219

13

6.000

94

Изградња водоводне мреже у улици Боже Дими1102
тријевића

0008

621 6219

13

5.500

95

Реконструкција водоводне мреже у улици
Призренска

1102

0008

621 6219

13

5.184

96

Изградња уличне расвете улице Ђуре Ђаковића
у Пожаревцу

0501

0001

511 5112

13

24.001

97

Радови на ојачавању коловозне конструкције –
асфалтирање Невесињске улице

0701

0002

511 5113

1

23.000

98

Моше Пијаде – уградња гумених панела на
путном прелазу преко железничке пруге

0701

0005

512 5128

13

5.500

99

Санација црне тачке у улици 27. априла –
уградња гумених панела

0701

0005

511 5113

13

5.450

85

86

12

13

14

Страна 16 – Број 4
1

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
2

3

4

1102

0007

621 6219

01

65.238

Изградња дистрибутивне топлификационе мреже
на локацији ТПС „Црногорска” у улицама Црно1102
101 горска 1-25, Ловћенска 2-10 и 3-9, Љутице Богдана 2-4 и 3-5, Шесте Личке 53-65, Пожаревачки
партизански одред 50-68 и Фрушкогорске 1-5

0007

621 6219

01

43.254

Изградња дистрибутивне топлификационе мреже
на локацији ТПС „Сокобањска” у улицама Шеста
1102
102
Личка 61-75а, Сокобањска 2-14 и 11-27, Коче
Пацина 1-7 и 2-14 и Владе Зечевића 1 и 2-16

0007

621 6219

01

15.056

ТПС Алексе Дундића ул. Народног Фронта
1-15, Прва Пролетерска 16-24, Георги Димитро103 ва 21-29 и 20-26, Алексе Дундића 19-37 и 22-38,
Барска 19-29 и 24-38, Ђоке Пајковића 25-37 и
26-36, Гргура Вујовића 31-39 и 28-34

1102

0007

621 6219

01

50.072

104 ТПС Цане Бабовића 39 изградња ТПС 6/76

1102

0007

621 6219

01

6.065

ТПС Моравска 22 и изградња ТПС и прикључног топловода ТПС 3/65 + 19/58

1102

0007

621 6219

01

6.065

ТПС Илије Гојковића изградња на локацији
ИТПС у Пожаревцу од улице Ђуре Ђаковића

1102

0007

621 6219

01

14.441

ТПС Илије Гојковића изградња на локацији
ИТПС у Пожаревцу од улице Ђуре Ђаковића

1102

0007

621 6219

13

7.000

1102

0007

621 6219

01

6.065

Изградња дистрибутивне топлификационе мреже на локацији ТПС „Цане Бабовић 1” у ули100 цама Цане Бабовић 1-33А и 2-18, Пожаревачки
одред 1-43, Слободарска 2-48, Воје Богдановића
1-7 и 2-16 и Филипа Вишњића 1-19 г и 8-18

105

106

107 ТПС Шеста Личка 85 изградња ТПС 9/85
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“
Члан 7. мења се и гласи:

Члан 6.
„Члан 7.

Укупни приходи и примања буџета Града, приходи из осталих извора и пренета средства из претходног
периода по врстама, односно економским класификацијама, планирају се у следећим износима:
Класа/
Категорија/
Група

Конто

1

2

Укупна јавна
средства

Врсте прихода и примања
3

4

3

3

Пренета средства из претходне године

2.293.408.482

700000

700000

ТЕКУЋИ ПРИХОДИ

3.547.182.673

710000

710000

ПОРЕЗИ

2.570.066.656

711000

711000

ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ

1.379.051.699

711111

Порез на зараде

1.218.544.699

711122
711123
711145

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

711147

Порез на земљиште

711191

Порез на друге приходе

711193

Порез на приходе професионалних спортистких стручњака

20.000.000
50.227.000
1.000.000
80.000
88.000.000
1.200.000
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713000

ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ

398.100.000

713121

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

168.000.000

713122

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

180.000.000

713311

Порез на наслеђе и поклон по решењу Пореске управе

6.600.000

713421

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

30.000.000

713423

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

13.500.000

714000
714431
714513

ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ
Комунална такса за коришћење рекламних паноа, укључујући и истицање и исписивање фирме ван
пословног простора на објектима и просторима који припадају јединици локалне самоуправе (коловози,
тротоари, зелене површине, бандере и слично)
Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила
и машина

740.914.957
350.000
42.100.000

714514

Годишња накнада за моторна возила, тракторе и прикључна возила

3.500

714543

Накнада за промену намене обрадивог пољопривредног земљишта

65.000

714549

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

714552

Боравишна такса

714562

Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине

714572

Комунална такса за држање средстава за игру („забавне игре“)

714593
714598

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
Накнада за ванредни превоз на општинском путу у улици, ако је управљач пута надлежни орган
локалне самоуправе
ДРУГИ ПОРЕЗИ

694.056.457
2.000.000
40.000
550.000
1.500.000
250.000

716000

716000
716111

Комунална такса за истицање фирме на пословном простору

730000

730000

ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ

731000

731000

Донације од иностраних држава

731141

Текуће донације од иностраних држава у корист нивоа градова

732000

732000

ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА

732141

Текуће донације од међународних организација у корист нивоа градова

733000

733000

ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ

170.142.866

733141

Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа градова

111.620.139

733142

Други текући трансфери од Републике у корист нивоа градова

23.296.416

733147

Текући трансфери од општина у корист нивоа градова

733241

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

52.000.000
52.000.000
200.861.167
4.247.790
4.247.790
26.470.511
26.470.511

1.525.000
33.701.311

740000

740000

ДРУГИ ПРИХОДИ

775.677.850

741000

741000

ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ

233.655.000

741141

Камата на средства буџета града

741511
741522
741531
741533

742000

Накнада за коришћење минералних сировина и геотермалних ресурса
Средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта, односно пољопривредног објекта
у државној својини
Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама или испред пословног простора
у пословне сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа старих
и уметничких заната и домаће радиности
Комунална такса за коришћење слободних површина за кампове, постављање шатора или друге облике
привременог коришћења

741535

Комунална такса за заузеће јавне површине грађевинским материјалом

742000

ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА

10.000.000
200.000.000
13.000.000
10.500.000
5.000
150.000
222.762.091

742126

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

742141

Приходи од продаје добара или услуга од стране тржишних организација у корист нивоа градова

25.617.090

1.500.000

742142

Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини које користе
градови и индиректни корисници њиховог буџета

55.662.748

742143

Приходи од закупнине за грађевинско земљиште у корист нивоа градова

5.000.000
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742144
742146
742152
742241

743000

3

4

Накнада по основу конверзије права коришћења у право својине у корист нивоа градова

100.000

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

60.950.000
3.214.168

Локалне административне таксе

4.000.000

742242

Такса за озакоњење објеката у корист градова

20.000.000

Накнада за уређивање грађевинског земљишта

45.755.445

742255

Такса за озакоњење објеката у корист општина

742341

Приходи које својом делатношћу остваре органи и организације градова

3.500
65.000

742372

Приходи индиректних корисника буџета локалне самоуправе који се остварују додатним активностима

743000

НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ

19.600.000

Приходи од новчаних казни за прекршаје, предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима

17.500.000

743341
743342
743924

745000
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742253

743324

744000

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

894.140

Приходи од новчаних казни изречених у прекршајном поступку за прекршаје предвиђене актом
скупштине града, као и одузета имовинска корист у том поступку
Приходи од новчаних казни за прекршаје по прекшајном налогу и казни изречених у управном
поступку у корист нивоа градова
Приходи од увећања целокупног пореског дуга који је предмет принудне наплате за 5% на дан почетка
поступка принудне наплате, који је правна последица принудне наплате изворних прихода јлс

744000

ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА

744141

Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа градова

744241

Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа градова

745000

МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ

1.500.000
300.000
300.000
228.938.503
1.706.000
227.232.503
70.722.256

745141

Остали приходи у корист нивоа градова

30.155.548

745143

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

40.566.708

770000

МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА

577.000

772110

Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године

577.000

800000

800000

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

145.311.119

810000

810000

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА

140.180.000

770000

811141

Примања од продаје непокретности у корист нивоа градова

812141

Примања од продаје покретних ствари у корист нивоа градова

820000

820000

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА

5.131.119

823100

Примања од продаје робе за даљу продају

5.131.119

920000

920000

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИН. ИМОВИНЕ

7+8+9

ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

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

180.000
140.000.000

–
3.692.493.792
5.985.902.274

“

Члан 7.

Члан 8. мења се и гласи:

„Члан 8.

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

Врсте расхода и издатака

1

2

Укупна
јавна средства
3

400

ТЕКУЋИ РАСХОДИ

3.183.521.302

410

РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ

623.983.510

411

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)

493.298.807

412

Социјални доприноси на терет послодавца

413

Накнаде у натури

88.304.213
5.880.509
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414

Социјална давања запосленима

11.037.338

415

Накнаде трошкова за запослене

15.673.502

416

Награде запосленима и остали посебни расходи

420

КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА

421

Стални трошкови

422

Трошкови путовања

423

Услуге по уговору

236.024.175

424

Специјализоване услуге

414.107.341

425

Текуће поправке и одржавање

251.243.400

426

Материјал

108.640.767

450

СУБВЕНЦИЈЕ

116.859.647

9.789.141
1.342.966.016
320.487.159
12.463.174

4511

Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама

54.539.682

4512

Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама

35.089.965

454

Субвенције приватним предузећима

460

ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ

682.462.631

4631

Текући трансфери осталим нивоима власти

342.831.340

4632

Капитални трансфери осталим нивоима власти

232.042.256

4641

Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања

18.311.300

4642

Капиталне дотације организацијама обавезног социјалног осигурања

26.500.000

465

Остале дотације и трансфери

62.777.735

470

СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ

110.508.796

472

Накнаде за социјалну заштиту из буџета

110.508.796

480

ОСТАЛИ РАСХОДИ

230.377.455

481

Дотације невладиним организацијама

165.532.044

482

Порези, обавезне таксе, казне и пенали

13.912.333

483

43.455.000

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

76.363.247

484

49911

Стална резерва

49912

Текућа резерва

27.230.000

2.958.078
4.520.000
8.500.000
67.863.247

500

ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ

510

ОСНОВНА СРЕДСТВА

1.878.711.073

511

Зграде и грађевински објекти

1.688.208.382

512

Машине и опрема

513

Остале некретнине и опрема

514

Култивисана имовина

16.143.351

515

Нематеријална имовина

12.933.283

520

ЗАЛИХЕ

523

Залихе робе за даљу продају

540

ПРИРОДНА ИМОВИНА

32.479.800

541

Земљиште

32.479.800

610

ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ

611

Отплата главнице домаћим кредиторима

620

НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

621

Набавка домаће финансијске имовине

1.914.041.114

160.206.057
1.220.000

2.850.241
2.850.241

650.000
650.000
887.689.858
887.689.858
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

5.985.902.274

“
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Члан 8.

Члан 9. мења се и гласи:

„Члан 9.

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

162.515.161

040

Породица и деца

19.020.000

060

Становање

11.000.000

070

Социјална помоћ угроженом становништву некласификована на другом месту

61.753.547

090

Социјална заштита некласификована на другом месту

61.691.614

100

ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ

110

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

112

Финансијски и фискални послови

130

Опште услуге

830.754.658

160

Опште јавне услуге некласификоване на другом месту

119.246.956

200

ОДБРАНА

4.048.078

220

Цивилна одбрана

4.048.078

300

ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ

66.926.240

330

Судови

11.314.066

360

Јавни ред и безбедност некласификован на другом месту

400

ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ

9.050.000

1.070.662.487
117.108.736
3.552.137

55.612.174
1.883.942.809

411

Општи економски и комерцијални послови

36.953.225

412

Општи послови по питању рада

10.000.000

421

Пољопривреда

63.940.949

435

Електрична енергија

203.590.073

436

Остала енергија

649.314.323

451

Друмски саобраћај

754.530.454

473

Туризам

109.907.772

490

Економски послови некласификовани на другом месту

500

ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

510

Управљање отпадом

422.093.789

520

Управљање отпадним водама

515.884.485

530

Смањење загађености

540

Заштита биљног и животињског света и крајолика

560

Заштита животне средине некласификована на другом месту

600

ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ

620

Развој заједнице

28.512.000

630

Водоснабдевање

285.931.243

640

Улична расвета

124.231.095

700

ЗДРАВСТВО

721

Опште медицинске услуге

740

Услуге јавног здравства

760

Здравство некласификовано на другом месту

800

РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ

519.467.094

810

Услуге рекреације и спорта

114.046.023

820

Услуге културе

405.421.071

55.706.013
1.109.113.875

15.024.000
150.811.601
5.300.000
438.674.338

81.311.300
2.000.000
2.500.000
76.811.300
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2

3

900

ОБРАЗОВАЊЕ

649.240.892

911

Предшколско образовање

383.820.894

912

Основно образовање

162.173.259

920

Средње образовање

102.336.739

980

Образовање некласификовано на другом месту

910.000

УКУПНО:

5.985.902.274

“
Члан 10. мења се и гласи:

Члан 9.
„Члан 10.

Расходи и издаци по програмској класификацији, утврђени су и распоређени у следећим износима:
Шифра
Програмска
Програм
активност/
Пројекат
1
2
1101
1101-0005
1101-П1
1101-П2
1102

Назив

Укупна средства

Структура
%

3

4

5

Програм 1. Урбанизам и просторно планирање

39.512.000,00

0,66%

Остваривање јавног интереса у одржавању зграда

10.000.000,00

0,17%

Пројекат: Израда Плана генералне регулације
Пројекат: Давање доприноса интеграцији избеглица са територије
Града Пожаревца – додела грађевинског материјала
Програм 2. Комуналне делатности

18.512.000,00

0,31%

11.000.000,00

0,18%

1.268.869.161,00

21,20%

1102-0001

Управљање/одржавање јавним осветљењем

124.231.095,00

2,08%

1102-0002

Одржавање јавних зелених површина

115.483.601,00

1,93%

1102-0003

Одржавање чистоће на површинама јавне намене

58.580.899,00

0,98%

1102-0004

Зоохигијена

35.328.000,00

0,59%

1102-0007

Производња и дистрибуција топлотне енергије

649.314.323,00

10,85%

1102-0008

Управљање и снабдевање водом за пиће

285.931.243,00

4,78%

Програм 3. Локални економски развој

102.659.238,00

1,72%

1501
1501-0001

Унапређење привредног и инвестиционог амбијента

36.953.225,00

0,62%

1501-0002

Мере активне политике запошљавања
Пројекат: Подршка за одрживо запошљавање Рома и Ромкиња
на територији Града Пожаревца – Инклузија од старта
Пројекат: „Култура без граница”

10.000.000,00

0,17%

25.903.609,00

0,43%

29.802.404,00

0,50%

1501-П1
1501-П2

Програм 4. Развој туризма

109.907.772,00

1,84%

1502-0001

Управљање развојем туризма

19.958.773,00

0,33%

1502-0002

Промоција туристичке понуде

22.687.203,00

0,38%

1502-П1

Пројекат: Љубичевске коњичке игре

36.560.546,00

0,61%

1502-П2

Пројекат: Ускршњи етно фестивал
Пројекат: Изградња „Лимес парка” на Виминацијуму – фаза
„Легионарски полигони” и „Авантура парк”
Програм 5. Пољопривреда и рурални развој
Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној
заједници
Мере подршке руралном развоју

701.250,00

0,01%

30.000.000,00

0,50%

63.940.949,00

1,07%

40.083.383,00

0,67%

1502

1502-П3
0101
0101-0001
0101-0002

Програм 6. Заштита животне средине

0401
0401-0001

Управљање заштитом животне средине

0401-0002

Праћење квалитета елемената животне средине

23.857.566,00

0,40%

899.721.375,00

15,03%

5.300.000,00

0,09%

15.024.000,00

0,25%
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3

0401-0004

Управљање отпадним водама

0401-0005

Управљање комуналним отпадом

0401-0006

Управљање осталим врстама отпада

0401-П1

Пројекат: Санације депоније комуналног отпада „Јеремино поље“

22. мај 2018.
4

5

515.884.485,00

8,62%

84.000.000,00

1,40%

244.912.925,00

4,09%

34.599.965,00

0,58%

Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура

809.933.988,00

13,53%

0701-0002

Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре

689.530.454,00

11,52%

0701-0004

Јавни градски и приградски превоз путника

0,00

0,00%

0701-0005

Програм унапређења безбедности саобраћаја
Пројекат: Хајдук Вељкова улица ојачавање коловозне конструкције –
асфалтирање
Програм 8. Предшколско васпитање и образовање

55.403.534,00

0,93%

65.000.000,00

1,09%

383.820.894,00

6,41%

0701

0701-П1
2001
2001-0001
2002
2002-0001
2002-П1
2003
2003-0001
0901

Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања

383.820.894,00

6,41%

Програм 9. Основно образовање и васпитање

163.083.259,00

2,72%

Функционисање основних школа

162.173.259,00

2,71%

910.000,00

0,02%

Програм 10. Средње образовање и васпитање

102.336.739,00

1,71%

Функционисање средњих школа

102.336.739,00

1,71%

Пројекат: Обележавање Дана радника у образовању

Програм 11. Социјална и дечија заштита

151.515.161,00

2,53%

0901-0001

Једнократне помоћи и други облици помоћи

46.624.907,00

0,78%

0901-0003

Дневне услуге у заједници

43.470.214,00

0,73%

0901-0004

Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге

10.159.300,00

0,17%

0901-0005

Подршка реализацији програма Црвеног крста

15.128.640,00

0,25%

0901-0006

Подршка деци и породици са децом

16.050.000,00

0,27%

0901-0007

Подршка рађању и родитељству

2.500.000,00

0,04%

0901-0008

Подршка особама са инвалидитетом

9.050.000,00

0,15%

470.000,00

0,01%

0901-П1

Пројекат: Обележавање Дана борбе против „беле куге”

0901-П2

Пројекат: Изградња колективне стамбене зграде за избеглице

8.062.100,00

0,13%

Програм 12. Здравствена заштита

81.311.300,00

1,36%

1801-0001

Функционисање установа примарне здравствене заштите

76.811.300,00

1,28%

1801-0002

Мртвозорство

2.000.000,00

0,03%

1801-0003

Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље

1801

2.500.000,00

0,04%

Програм 13. Развој културе и информисања

405.421.071,00

6,77%

1201-0001

Функционисање локалних установа културе

244.963.778,00

4,09%

1201-0002

11.900.000,00

0,20%

15.722.903,00

0,26%

4.000.000,00

0,07%

3.751.903,00

0,06%

460.000,00

0,01%

1.464.000,00

0,02%

1201-П4

Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва
Унапређење система очувања и представљање
културно-историјског наслеђа
Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног
информисања
Пројекат: Глумачке свечаности „Дани Миливоја Живановића”
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

1.470.000,00

0,02%

1201-П5

Пројекат: РЕФРАКТ – Регионални фестивал алтернативне културе

30.000,00

0,00%

1201-П6

Пројекат: Организовање и одржавање првомајског уранка

181.627,00

0,00%

1201-П7

Пројекат: Организовање гитаријаде на лагуни
Пројекат: Фестивал „Миливојев штап и шешир” – Сусрети варошких
позоришта Србије
Пројекат: Смотра драмских аматера Подунавља и Поморавља
„Живка Матић”

908.826,00

0,02%

235.000,00

0,00%

124.000,00

0,00%

1201

1201-0003
1201-0004
1201-П1
1201-П2
1201-П3

1201-П8
1201-П9
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1201-П10

Пројекат: Дистрибутерско филмска делатност

1.105.000,00

0,02%

1201-П11

Пројекат: Оркестар „Гвардиа”

3.222.561,00

0,05%

1201-П12

Пројекат: Виминацијум фест – Митови данас

8.324.000,00

0,14%

1201-П13

Пројекат: Археолошка истраживања локалитета Браничево у Старом
Костолцу

1.140.000,00

0,02%

1201-П14

Пројекат: Етно култура Млаве

250.000,00

0,00%

1201-П15

Пројекат: Обележавање 300 година Пожаревачког мира (1718–2018)

24.160.000,00

0,40%

1201-П16

Пројекат: Дани „Слободана Стојановића”

687.000,00

0,01%

1201-П17

Пројекат: Обележавање градске славе – Света Тројица

1.012.000,00

0,02%

1201-П18

Пројекат: Обележавање 15. октобра – Дана ослобођења Града Пожаревца

3.342.000,00

0,06%

1201-П19

Пројекат: Санација, адаптација и ревитализација фасаде зграде здања
Старог начелства у Пожаревцу – сепарат фаза 1. Централни брод
објекта

31.236.578,00

0,52%

1201-П20

Пројекат: Драмски студио Центра за културу Пожаревац

2.000.000,00

0,03%

1201-П21

Пројекат: „Санација и адаптација фасаде зграде здања Старог
Начелства у Пожаревцу, II фаза”

43.729.895,00

0,73%

114.046.023,00

1,91%

76.900.000,00

1,28%

1301

Програм 14. Развој спорта и омладине
1301-0001

Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима

1301-0002

Подршка предшколском и школском спорту

1.000.000,00

0,02%

1301-0005

Спровођење омладинске политике

5.100.000,00

0,09%

Пројекат: Уређење спортских терена и игралишта

31.046.023,00

0,52%

Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе

969.124.535,00

16,19%

0602-0001

Функционисање локалне самоуправе и градских општина

830.754.658,00

13,88%

0602-0002

Функционисање месних заједница

18.357.254,00

0,31%

0602-0003

Сервисирање јавног дуга

0,00

0,00%

0602-0004

Градско правобранилаштво

11.314.066,00

0,19%

0602-0005

Омбудсман

0,00

0,00%

0602-0006

Инспекцијски послови

20.126.455,00

0,34%

0602-0007

Функционисање националних савета националних мањина

4.400.000,00

0,07%

0602-0009

Текућа буџетска резерва

67.863.247,00

1,13%

0602-0010

Стална буџетска резерва

8.500.000,00

0,14%

0602-0014

Управљање у ванредним ситуацијама

4.048.078,00

0,07%

208.640,00

0,00%

3.552.137,00

0,06%

117.108.736,00

1,96%

1301-П1
0602

0602-П1

Пројекат: Награда – „Полицајац године и ватрогасац године”

0602-П2

Пројекат: „Општински економски развој у источној Србији” Фаза 2
Програм 16: Политички систем локалне самоуправе

2101
2101-0001

Функционисање Скупштине

63.364.828,00

1,06%

2101-0002

Функционисање извршних органа

42.602.834,00

0,71%

2101-0003

Подршка раду извршних органа власти и скупштине

11.141.074,00

0,19%

Програм 17: Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије

203.590.073,00

3,40%

Енергетски менаџмент

203.590.073,00

3,40%

0501
0501-0001

УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ

Члан 10.

У члану 11. број: „75.357.289,00” замењује се бројем: „67.863.247,00”.

5.985.902.274,00

100,00%

”
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Члан 11.

Члан 13. мења се и гласи:

„Члан 13.

Раздео

Глава

Програмска
класификација

Функција

Позиција

Економска
класификација

Укупни расходи и издаци у износу од 5.985.902.274,00 динара, финансирани из свих извора финансирања
распоређују се по корисницима и програмима и исказују у колони 8:

1

2

3

4

5

6

1

1

Опис

Укупна јавна
средства

7

8

ГРАДОНАЧЕЛНИК
ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

2101

ПА: Функционисање извршних органа

2101-0002

1

411

Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови
и спољни послови
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)

2

412

Социјални доприноси на терет послодавца

607.538

3

414

Социјална давања запосленима

175.000

4

415

Накнаде трошкова за запослене

5

421

Стални трошкови

6

422

Трошкови путовања

7

423

Услуге по уговору

8

426

Материјал

9

465

Остале донације, дотације и трансфери

460.000

10

482

Порези, обавезне таксе, казне и пенали

100.000

11

611

Отплата главнице домаћим кредиторима

650.000

110

3.394.066

501.900
3.100.000
1.540.000
15.354.600
1.000.000

Извори финансирања за функцију 110:
01

Приходи из буџета

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Функција 110:

26.648.504
234.600
26.883.104

Извори финансирања за програмску активност 2101-0002:
01

Приходи из буџета

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за програмску активност 2101-0002:

26.648.504
234.600
26.883.104

ПА: Подршка раду извршних органа власти и скупштине

2101-0003

12

411

Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови
и спољни послови
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)

13

412

Социјални доприноси на терет послодавца

1.507.771

14

465

Остале донације, дотације и трансфери

1.210.000

110

8.423.303

Извори финансирања за функцију 110:
01

Приходи из буџета

11.141.074

Функција 110:

11.141.074

Извори финансирања за програмску активност 2101-0003:
01

Приходи из буџета

11.141.074

Свега за програмску активност 2101-0003:

11.141.074

22. мај 2018.
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8

Извори финансирања за Програм 16:
01

Приходи из буџета

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за Програм 16:

37.789.578
234.600
38.024.178

Извори финансирања за Главу 1:
01

Приходи из буџета

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за Главу 1:

37.789.578
234.600
38.024.178

Извори финансирања за Раздео 1:
01

Приходи из буџета

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за Раздео 1:

2

1

37.789.578
234.600
38.024.178

ГРАДСКО ВЕЋЕ
2101

ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

2101-0002

ПА: Функционисање извршних органа

15

411

Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови
и спољни послови
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)

16

412

Социјални доприноси на терет послодавца

17

414

Социјална давања запосленима

350.000

18

415

Накнаде трошкова за запослене

270.000

19

422

Трошкови путовања

370.000

20

423

Услуге по уговору

21

426

Материјал

600.000

22

465

Остале донације, дотације и трансфери

950.000

110

6.437.430
1.152.300

5.590.000

Извори финансирања за функцију 110:
01

Приходи из буџета

15.719.730

Функција 110:

15.719.730

Извори финансирања за програмску активност 2101-0002:
01

Приходи из буџета

15.719.730

Свега за програмску активност 2101-0002:

15.719.730

Извори финансирања за Програм 16:
01

Приходи из буџета

15.719.730

Свега за Програм 16:

15.719.730

Извори финансирања за Главу 1:
01

Приходи из буџета

15.719.730

Свега за Главу 1:

15.719.730

Извори финансирања за Раздео 2:
01

Приходи из буџета

15.719.730

Свега за Раздео 2:

15.719.730
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1

2

3

1

3

4

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
5

6

22. мај 2018.

7

8

СКУПШТИНА ГРАДА
2101

ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
ПА: Функционисање Скупштине

2101-0001

23

411

Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови
и спољни послови
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)

24

412

Социјални доприноси на терет послодавца

300.982

25

414

Социјална давања запосленима

150.000

26

415

Накнаде трошкова за запослене

70.000

27

421

Стални трошкови

100.000

28

422

Трошкови путовања

730.000

29

423

Услуге по уговору

30

426

Материјал

31

465

Остале донације, дотације и трансфери

32

481

Дотације невладиним организацијама – дотације политичким странкама

110

1.681.466

56.663.810
580.000
390.000
2.698.570

Извори финансирања за функцију 110:
01

Приходи из буџета

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Функција 110:

61.316.818
2.048.010
63.364.828

Извори финансирања за програмску активност 2101-0001:
01

Приходи из буџета

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за програмску активност 2101-0001:

61.316.818
2.048.010
63.364.828

Извори финансирања за Програм 16:
01

Приходи из буџета

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за Програм 16:

61.316.818
2.048.010
63.364.828

Извори финансирања за Главу 1:
01

Приходи из буџета

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за Главу 1:

61.316.818
2.048.010
63.364.828

Извори финансирања за Раздео 3:
01

Приходи из буџета

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за Раздео 3:

4

61.316.818
2.048.010
63.364.828

ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

1
0602

ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
ПА: Градско правобранилаштво

0602-0004
330

Судови
33

411

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)

7.152.304

34

412

Социјални доприноси на терет послодавца

1.280.262

35

413

Накнаде у натури

36

414

Социјална давања запосленима

325.000

37

415

Накнаде трошкова за запослене

186.000

37.500

22. мај 2018.
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2

3

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
4

Страна 27 – Број 4

5

6

7

8

38

421

Стални трошкови

39

422

Трошкови путовања

40

423

Услуге по уговору

41

425

Текуће поправке и одржавање

42

426

Материјал

245.000

43

465

Остале донације, дотације и трансфери

960.000

43/1

512

Машине и опрема

665.000
70.000
260.000
80.000

53.000

Извори финансирања за функцију 330:
01

Приходи из буџета

11.314.066

Функција 330:

11.314.066

Извори финансирања за програмску активност 0602-0004:
01

Приходи из буџета

11.314.066

Свега за програмску активност 0602-0004:

11.314.066

Извори финансирања за Програм 15:
01

Приходи из буџета

11.314.066

Свега за Програм 15:

11.314.066

Извори финансирања за Главу 1:
01

Приходи из буџета

11.314.066

Свега за Главу 1:

11.314.066

Извори финансирања за Раздео 4:
01

5

1

Приходи из буџета

11.314.066

Свега за Раздео 4:

11.314.066

ГРАДСКА УПРАВА
1101

ПРОГРАМ 1 – УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ

1101-0005

ПА: Остваривање јавног интереса у одржавању зграда
620

Развој заједнице
44

511

Зграде и грађевински објекти

10.000.000

Извори финансирања за функцију 620:
13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

10.000.000

Функција 620:

10.000.000

Извори финансирања за програмску активност 1101-0005:
13

1101-П1

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

10.000.000

Свега за програмску активност 1101-0005:

10.000.000

Пројекат: Израда Плана генералне регулације
620

Развој заједнице
45

511

Зграде и грађевински објекти

18.512.000

Извори финансирања за функцију 620:
13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

18.512.000

Функција 620:

18.512.000

Извори финансирања за пројекат 1101-П1:
13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

18.512.000

Свега за пројекат 1101-П1:

18.512.000

Страна 28 – Број 4
1

2

3

4

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
5

6

45/1

472

1101-П2
060

7
Пројекат: Давање доприноса интеграцији избеглица са територије
Града Пожаревца – додела грађевинског материјала
Становање
Накнаде за социјалну заштиту из буџета

22. мај 2018.
8

11.000.000

Извори финансирања за функцију 060:
06

Донације од међународних организација

11.000.000

Функција 060:

11.000.000

Извори финансирања за пројекат 1101-П2:
06

Донације од међународних организација

11.000.000

Свега за Пројекат 1101-П2:

11.000.000

Извори финансирања за Програм 1:
06

Донације од међународних организација

11.000.000

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

28.512.000

Свега за Програм 1:

39.512.000

1102

ПРОГРАМ 2 – КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ

1102-0001

ПА: Управљање/одржавање јавним осветљењем
Улична расвета

640
46

421

Стални трошкови

47

425

Текуће поправке и одржавање

100.000.000
24.231.095

Извори финансирања за функцију 640:
01

Приходи из буџета

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Функција 640:

121.500.000
2.731.095
124.231.095

Извори финансирања за програмску активност 1102-0001:
01

Приходи из буџета

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за програмску активност 1102-0001:

1102-0002

121.500.000
2.731.095
124.231.095

ПА: Одржавање јавних зелених површина
540

Заштита биљног и животињског света и крајолика
48

424

Специјализоване услуге

49

425

Текуће поправке и одржавање

36.148.708
1.500.000

50

514

Култивисана имовина

3.961.466

Извори финансирања за функцију 540:
01

Приходи из буџета

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Функција 540:

34.703.236
6.906.938
41.610.174

Извори финансирања за програмску активност 1102-0002:
01

Приходи из буџета

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за програмску активност 1102-0002:

1102-0003

34.703.236
6.906.938
41.610.174

ПА: Одржавање чистоће на површинама јавне намене
Управљање отпадом

510
51

421

Стални трошкови

52

424

Специјализоване услуге

57.080.899
500.000

22. мај 2018.
1

2

3

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
4

5

6

53

425

Страна 29 – Број 4

7
Текуће поправке и одржавање

8
1.000.000

Извори финансирања за функцију 510:
01

Приходи из буџета

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Функција 510:

53.304.463
5.276.436
58.580.899

Извори финансирања за програмску активност 1102-0003:
01

Приходи из буџета

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за програмску активност 1102-0003:

1102-0004

53.304.463
5.276.436
58.580.899

ПА: Зоохигијена
540

Заштита биљног и животињског света и крајолика
54

424

Специјализоване услуге

55

485

Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа

31.828.000
3.500.000

Извори финансирања за функцију 540:
01

Приходи из буџета

35.328.000

Функција 540:

35.328.000

Извори финансирања за програмску активност 1102-0004:
01

1102-0008

Приходи из буџета

35.328.000

Свега за програмску активност 1102-0004:

35.328.000

ПА: Управљање и снабдевање водом за пиће
630

Водоснабдевање
56

421

Стални трошкови

57

511

Зграде и грађевински објекти

57/1

621

Набавка домаће финансијске имовине

2.000.000
5.536.305
16.683.861

Извори финансирања за функцију 630:
01

Приходи из буџета

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

22.220.166

Функција 630:

24.220.166

2.000.000

Извори финансирања за програмску активност 1102-0008:
01

Приходи из буџета

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

22.220.166

2.000.000

Свега за програмску активност 1102-0008:

24.220.166

Извори финансирања за Програм 2:
01

Приходи из буџета

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за Програм 2:

1501

246.835.699
37.134.635
283.970.334

ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

1501-0001

ПА: Унапређење привредног и инвестиционог амбијента
411

Општи економски и комерцијални послови
58

411

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)

59

412

Социјални доприноси на терет послодавца

60

423

Услуге по уговору

61

454

Субвенције приватним предузећима

62

465

Остале донације, дотације и трансфери

10.552.080
1.888.820
400.000
21.230.000
1.382.325

Страна 30 – Број 4
1

2

3

4

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
5

6

63

481

7
Дотације невладиним организацијама

22. мај 2018.
8
1.500.000

Извори финансирања за функцију 411:
01

Приходи из буџета

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Функција 411:

35.723.225
1.230.000
36.953.225

Извори финансирања за програмску активност 1501-0001:
01

Приходи из буџета

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за Програмску активност 1501-0001:

1501-0002

35.723.225
1.230.000
36.953.225

ПА: Мере активне политике запошљавања
412

Развој заједнице
64

4641

Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања

10.000.000

Извори финансирања за функцију 412:
01

Приходи из буџета

10.000.000

Функција 412:

10.000.000

Извори финансирања за програмску активност 1501-0002:
01

Приходи из буџета

10.000.000

Свега за програмску активност 1501-0002:

10.000.000

Пројекат: Подршка за одрживо запошљавање Рома и Ромкиња
на територији Града Пожаревца – Инклузија од старта
Економски послови некласификовани на другом месту

1501-П1
490
65

421

Стални трошкови

12.000

66

423

Услуге по уговору

2.831.609

67

424

Специјализоване услуге

2.652.000

69

454

Субвенције приватним предузећима

6.000.000

69/1

511

Зграде и грађевински објекти

2.240.000

70

512

Машине и опрема

12.168.000

Извори финансирања за функцију 490:
01

Приходи из буџета

06

Донације од међународних организација

2.240.000

15

Неутрошена средства донација из претходних година

11.745.235

Функција 490:

25.903.609

11.918.374

Извори финансирања за пројекат 1501-П1:
01

Приходи из буџета

06

Донације од међународних организација

15

Неутрошена средства донација из претходних година

11.745.235

Свега за Пројекат 1501-П1:

25.903.609

1501-П2

2.240.000
11.918.374

Пројекат: „Култура без граница”
490

Економски послови некласификовани на другом месту
70/1

421

Стални трошкови

70/2

422

Трошкови путовања

70/3

423

Услуге по уговору

4.592.080

70/4

424

Специјализоване услуге

1.024.800

70/5

425

Текуће поправке и одржавање

70/6

426

Материјал

189.100
107.360

490.440
75.152

22. мај 2018.
1

2

3

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
4

5

6

7

70/7

512

Машине и опрема

70/8

513

Остале некретнине и опрема

Страна 31 – Број 4
8
22.103.472
1.220.000

Извори финансирања за функцију 490:
01

Приходи из буџета

05

Донације од иностраних земаља
Функција 490:

25.554.614
4.247.790
29.802.404

Извори финансирања за пројекат 1501-П2:
01

Приходи из буџета

05

Донације од иностраних земаља
Свега за Пројекат 1501-П2:

25.554.614
4.247.790
29.802.404

Извори финансирања за Програм 3:
01

Приходи из буџета

05

Донације од иностраних земаља

06

Донације од међународних организација

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

15

Неутрошена средства донација из претходних година
Свега за Програм 3:

1502

73.517.839
4.247.790
11.918.374
1.230.000
11.745.235
102.659.238

ПРОГРАМ 4 – РАЗВОЈ ТУРИЗМА

1502-0001

ПА: Управљањем развојем туризма
473

Туризам
71

512

Машине и опрема

3.000.000

Извори финансирања за функцију 473:
13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

3.000.000

Функција 473:

3.000.000

Извори финансирања за програмску активност 1502-0001:
13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

3.000.000

Свега за програмску активност 1502-0001:

3.000.000

Извори финансирања за Програм 4:
13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за Програм 4:

0101

3.000.000
14.745.235

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

0101-0001
421
72

424

Специјализоване услуге

73

425

Текуће поправке и одржавање

74

426

Материјал

4.406.962

75

541

Земљиште

1.000.000

5.323.183
29.353.238

Извори финансирања за функцију 421:
01

Приходи из буџета

18.700.000

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

21.383.383

Функција 421:

40.083.383

Извори финансирања за програмску активност 0101-0001:
01

Приходи из буџета

18.700.000

Страна 32 – Број 4
1

2

3

4

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
5

6
13

7

22. мај 2018.
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Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

21.383.383

Свега за Програмску активност 0101-0001:

40.083.383

Извори финансирања за Програм 5:
01

Приходи из буџета

18.700.000

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

21.383.383

Свега за Програм 5:

40.083.383

0401

ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

0401-0001

ПА: Управљање заштитом животне средине
Заштита животне средине некласификована на другом месту

560
76

425

Текуће поправке и одржавање

77

481

Дотације невладиним организацијама

5.000.000
300.000

Извори финансирања за функцију 560:
01

Приходи из буџета

5.300.000

Функција 560:

5.300.000

Извори финансирања за програмску активност 0401-0001:
01

0401-0002

Приходи из буџета

5.300.000

Свега за Програмску активност 0401-0001:

5.300.000

ПА: Праћење квалитета елемената животне средине
530

Смањење загађености
78

424

Специјализоване услуге

10.024.000

Извори финансирања за функцију 530:
01

Приходи из буџета

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Функција 530:

9.840.000
184.000
10.024.000

Извори финансирања за програмску активност 0401-0002:
01

Приходи из буџета

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

1101-П1

Свега за Програмску активност 0401-0002:

0401-0004

9.840.000
184.000
10.024.000

ПА: Управљање отпадним водама
520

Управљање отпадним водама
79

421

Стални трошкови

80

511

Зграде и грађевински објекти

17.783.671
7.138.295

Извори финансирања за функцију 520:
01

Приходи из буџета

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Функција 520:

16.739.003
8.182.963
24.921.966

Извори финансирања за програмску активност 0401-0004:
01

Приходи из буџета

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за Програмску активност 0401-0004:

0401-0006

16.739.003
8.182.963
24.921.966

ПА: Управљање осталим врстама отпада
510

Управљање отпадом
81

511

Зграде и грађевински објекти

318.260
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Извори финансирања за функцију 510:
13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

318.260

Функција 510:

318.260

Извори финансирања за програмску активност 0401-0006:
13

0401-П1

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

318.260

Свега за Програмску активност 0401-0006:

318.260

Пројекат: Санације депоније комуналног отпада „Јеремино поље”
510
82

4512
13

Управљање отпадом
Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама
Извори финансирања за функцију 510:

34.599.965

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

34.599.965

Функција 510:

34.599.965

Извори финансирања за пројекат 0401-П1:
13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

34.599.965

Свега за пројекат 0401-П1:

34.599.965

Извори финансирања за Програм 6:
01

Приходи из буџета

31.879.003

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

43.285.188

Свега за Програм 6:

75.164.191

ПРОГРАМ 7: ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА
ИНФРАСТРУКТУРА
ПА: Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре

0701
0701-0002
451

Друмски саобраћај
83

423

Услуге по уговору

5.800.000

84

424

Специјализоване услуге

8.650.000

85

425

Текуће поправке и одржавање

161.145.734

86

511

Зграде и грађевински објекти

513.934.720

Извори финансирања за функцију 451:
01

Приходи из буџета

252.851.767

08

Донације од невладиних организација и појединаца

227.232.503

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

209.446.184

Функција 451:

689.530.454

Извори финансирања за програмску активност 0701-0002:
01

Приходи из буџета

252.851.767

08

Донације од невладиних организација и појединаца

227.232.503

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

209.446.184

Свега за програмску активност 0701-0002:

689.530.454

0701-0005

ПА: Програм унапређења безбедности саобраћаја
360

Јавни ред и безбедност некласификован на другом месту
88

422

Трошкови путовања

89

423

Услуге по уговору

90

425

Текуће поправке и одржавање

91

426

Материјал

92

4631

Текући трансфери осталим нивоима власти

93.000
1.962.440
190.000
4.283.900
200.000
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95

512

Машине и опрема
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7

8
39.579.194
9.095.000

Извори финансирања за функцију 360:
01

Приходи из буџета

17.500.000

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

37.903.534

Функција 360:

55.403.534

Извори финансирања за програмску активност 0701-0005:
01

Приходи из буџета

17.500.000

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

37.903.534

Свега за програмску активност 0701-0005:

55.403.534

Пројекат: Хајдук Вељкова улица ојачавање коловозне конструкције
– асфалтирање

0701-П1
451

Друмски саобраћај
96

511

Зграде и грађевински објекти

65.000.000

Извори финансирања за функцију 451:
01

Приходи из буџета

65.000.000

Функција 451:

65.000.000

Извори финансирања за пројекат 0701-П1:
01

Приходи из буџета

65.000.000

Свега за пројекат 0701-П1:

65.000.000

Извори финансирања за Програм 7:
01

Приходи из буџета

335.351.767

08

Донације од невладиних организација и појединаца

227.232.503

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

247.349.718

Свега за Програм 7:

809.933.988

ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ
И ВАСПИТАЊЕ
ПА: Функционисање основних школа

2002
2002-0001
912

Основно образовање
98

423

Услуге по уговору

99

4631

Текући трансфери осталим нивоима власти

85.689.348

99/1

4632

Капитални трансфери осталим нивоима власти

15.134.441

100

472

Накнаде за социјалну заштиту из буџета

54.200.000

101

511

Зграде и грађевински објекти

1.000.000

6.149.470

Извори финансирања за функцију 912:
01

Приходи из буџета

07

Трансфери од других нивоа власти

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Функција 912:

139.948.128
3.701.311
18.523.820
162.173.259

Извори финансирања за програмску активност 2002-0001:
01

Приходи из буџета

07

Трансфери од других нивоа власти

13

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

139.948.128
3.701.311
18.523.820
162.173.259
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Пројекат: Обележавање Дана радника у образовању

2002-П1
980

Образовање некласификовано на другом месту
102

423

Услуге по уговору

910.000

Извори финансирања за функцију 980:
01

Приходи из буџета

910.000

Функција 980:

910.000

Извори финансирања за пројекат 2002-П1:
01

Приходи из буџета

910.000

Свега за пројекат 2002-П1:

910.000

Извори финансирања за Програм 9:
01

Приходи из буџета

07

Трансфери од других нивоа власти

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за Програм 9:

2003

140.858.128
3.701.311
18.523.820
163.083.259

ПРОГРАМ 10: СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ
ПА: Функционисање средњих школа

2003-0001
920

Средње образовање
103

4631

Текући трансфери осталим нивоима власти

75.288.194

104

4632

Капитални трансфери осталим нивоима власти

19.748.545

105

472

Накнаде за социјалну заштиту из буџета

7.300.000

Извори финансирања за функцију 920:
01

Приходи из буџета

80.133.840

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

22.202.899

Функција 920:

102.336.739

Извори финансирања за програмску активност 2003-0001:
01

Приходи из буџета

80.133.840

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

22.202.899

Свега за Програмску активност 2003-0001:

102.336.739

Извори финансирања за Програм 10:
01

Приходи из буџета

80.133.840

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

22.202.899

Свега за Програм 10:
0901

102.336.739

ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА

0901-0001

ПА: Једнократне помоћи и други облици помоћи

106

4631

Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована
на другом месту
Текући трансфери осталим нивоима власти

106/1

4632

Капитални трансфери осталим нивоима власти

107

472

Накнаде за социјалну заштиту из буџета

070

30.711.111
410.000
15.503.796

Извори финансирања за функцију 070:
01

Приходи из буџета

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Функција 070:
Извори финансирања за Програмску активност 0901-0001:

45.818.551
806.356
46.624.907
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Свега за Програмску активност 0901-0001:

0901-0003

22. мај 2018.
8
45.818.551
806.356
46.624.907

ПА: Дневне услуге у заједници
090

Социјална заштита некласификована на другом месту
108

4631

Текући трансфери осталим нивоима власти

18.521.170

109

481

Дотације невладиним организацијама

24.949.044

Извори финансирања за функцију 090:
01

Приходи из буџета

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Функција 090:

43.421.170
49.044
43.470.214

Извори финансирања за Програмску активност 0901-0003:
01

Приходи из буџета

13

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

0901-0004

43.421.170
49.044
43.470.214

ПА: Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге
090

Социјална заштита некласификована на другом месту
110

424

Специјализоване услуге

10.159.300

Извори финансирања за функцију 090:
01

Приходи из буџета

10.159.300

Функција 090:

10.159.300

Извори финансирања за Програмску активност 0901-0004:
01

0901-0005

Приходи из буџета

10.159.300

Свега за Програмску активност 0901-0004:

10.159.300

ПА: Подршка реализацији програма Црвеног крста
070
111

481

Социјална помоћ угроженом становништву,
некласификована на другом месту
Дотације невладиним организацијама

15.128.640

Извори финансирања за функцију 070:
01

Приходи из буџета

15.128.640

Функција 070:

15.128.640

Извори финансирања за Програмску активност 0901-0005:
01

0901-0006

Приходи из буџета

15.128.640

Свега за Програмску активност 0901-0005:

15.128.640

ПА: Подршка деци и породици са децом
040

Породица и деца
112

472

Накнаде за социјалну заштиту из буџета

16.050.000

Извори финансирања за функцију 040:
01

Приходи из буџета

16.050.000

Функција 040:

16.050.000

Извори финансирања за Програмску активност 0901-0006:
01

Приходи из буџета

16.050.000

Свега за Програмску активност 0901-0006:

16.050.000
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ПА: Подршка рађању и родитељству

0901-0007
040

Породица и деца
113

472

Накнаде за социјалну заштиту из буџета

2.500.000

Извори финансирања за функцију 040:
01

Приходи из буџета

2.500.000

Функција 040:

2.500.000

Извори финансирања за Програмску активност 0901-0007:
01

0901-0008

Приходи из буџета

2.500.000

Свега за Програмску активност 0901-0007:

2.500.000

ПА: Подршка особама са инвалидитетом
010

Болест и инвалидност
114

481

Дотације невладиним организацијама

9.050.000

Извори финансирања за функцију 010:
01

Приходи из буџета

9.050.000

Функција 010:

9.050.000

Извори финансирања за Програмску активност 0901-0008:
01

0901-П1

Приходи из буџета

9.050.000

Свега за Програмску активност 0901-0008:

9.050.000

Пројекат: Обележавање Дана борбе против „беле куге”
040

Породица и деца
115

421

Стални трошкови

40.000

116

423

Услуге по уговору

410.000

117

426

Материјал

20.000

Извори финансирања за функцију 040:
01

Приходи из буџета

470.000

Функција 040:

470.000

Извори финансирања за Пројекат 0901-П1:
01

0901-П2

Приходи из буџета

470.000

Свега за Пројекат 0901-П1:

470.000

Пројекат: Изградња колективне стамбене зграде за избеглице
090

Социјална заштита некласификована на другом месту
118

511

Зграде и грађевински објекти

5.542.100

119

512

Машине и опрема

2.400.000

120

515

Нематеријална имовина

120.000

Извори финансирања за функцију 090:
13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

8.062.100

Функција 090:

8.062.100

Извори финансирања за Пројекат 0901-П2:
13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

8.062.100

Свега за Пројекат 0901-П2:

8.062.100

Извори финансирања за Програм 11:
01

Приходи из буџета

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за Програм 11:

142.597.661
8.917.500
151.515.161
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ПРОГРАМ 12: ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

1801
1801-0001

ПА: Функционисање установа примарне здравствене заштите
760

Здравство некласификовано на другом месту
120/1

4632

Капитални трансфери осталим нивоима власти

121

4641

Текућe дотације организацијама обавезног социјалног осигурања

121/1

4642

Капиталне дотације организацијама обавезног социјалног осигурања

42.000.000
8.311.300
26.500.000

Извори финансирања за функцију 760:
01

Приходи из буџета

22.311.300

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

54.500.000

Функција 760:

76.811.300

Извори финансирања за Програмску активност 1801-0001:
01

Приходи из буџета

22.311.300

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

54.500.000

Свега за Програмску активност 1801-0001:

76.811.300

1801-0002

ПА: Мртвозорство
721

Опште медицинске услуге
122

424

Специјализоване услуге

2.000.000

Извори финансирања за функцију 721:
01

Приходи из буџета

2.000.000

Функција 721:

2.000.000

Извори финансирања за Програмску активност 1801-0002:
01

Приходи из буџета

2.000.000

Свега за Програмску активност 1801-0002:

2.000.000

ПА: Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно
здравље
Услуге јавног здравства

1801-0003
740
123

424

Специјализоване услуге

1.500.000

124

481

Дотације невладиним организацијама

1.000.000

Извори финансирања за функцију 740:
01

Приходи из буџета

2.500.000

Функција 740:

2.500.000

Извори финансирања за Програмску активност 1801-0003:
01

Приходи из буџета

2.500.000

Свега за Програмску активност 1801-0003:

2.500.000

Извори финансирања за Програм 12:
01

Приходи из буџета

26.811.300

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

54.500.000

Свега за Програм 12:

81.311.300

1201

ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА

1201-0001

ПА: Функционисање локалних установа културе
820

Услуге културе
125
125/1

4511

Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама

4512

Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама
Извори финансирања за функцију 820:

32.169.417
490.000
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Приходи из буџета

32.659.417

Функција 820:

32.659.417

Извори финансирања за програмску активност 1201-0001:
01

1201-0002

Приходи из буџета

32.659.417

Свега за програмску активност 1201-0001:

32.659.417

ПА: Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва
Услуге културе

820
126

481

Дотације невладиним организацијама

9.500.000

126/1

515

Нематеријална имовина

2.400.000

Извори финансирања за функцију 820:
01

Приходи из буџета

9.500.000

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

2.400.000

Функција 820:

11.900.000

Извори финансирања за програмску активност 1201-0002:
01

Приходи из буџета

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за програмску активност 1201-0002:

9.500.000
2.400.000
11.900.000

ПА: Унапређење система очувања и представљање
културно-историјског наслеђа
Услуге културе

1201-0003
820
127

481

Дотације невладиним организацијама

7.100.000

128

511

Зграде и грађевински објекти

8.622.903

Извори финансирања за функцију 820:
01

Приходи из буџета

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Функција 820:

7.100.000
8.622.903
15.722.903

Извори финансирања за програмску активност 1201-0003:
01

Приходи из буџета

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за програмску активност 1201-0003:

7.100.000
8.622.903
15.722.903

ПА: Остваривање и унапређивање јавног интереса у области
јавног информисања
Услуге културе

1201-0004
820
129

423

Услуге по уговору

4.000.000

Извори финансирања за функцију 820:
01

Приходи из буџета

4.000.000

Функција 820:

4.000.000

Извори финансирања за програмску активност 1201-0004:
01

1201-П17

Приходи из буџета

4.000.000

Свега за програмску активност 1201-0004:

4.000.000

Пројекат: Обележавање градске славе – Света Тројица
820

Услуге културе
130

423

Услуге по уговору

1.012.000

Извори финансирања за функцију 820:
01

Приходи из буџета

1.012.000
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Функција 820:

8
1.012.000

Извори финансирања за пројекат 1201-П17:
01

Приходи из буџета

1.012.000

Свега за пројекат 1201-П17:

1.012.000

Пројекат: Обележавање 15. октобра – Дана ослобођења Града Пожаревца

1201-П18
820

Услуге културе
131

421

Стални трошкови

400.000

132

423

Услуге по уговору

2.102.000

133

424

Специјализоване услуге

840.000

Извори финансирања за функцију 820:
01

Приходи из буџета

3.342.000

Функција 820:

3.342.000

Извори финансирања за пројекат 1201-П18:
01

Приходи из буџета

3.342.000

Свега за пројекат 1201-П18:

3.342.000

Пројекат: Санација, адаптација и ревитализација фасаде зграде здања
Старог начелства у Пожаревцу – сепарат фаза 1. Централни брод објекта

1201-П19
820

Услуге културе
134

511

Зграде и грађевински објекти

31.236.578

Извори финансирања за функцију 820:
01

Приходи из буџета

5.228.280

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

26.008.298

Функција 820:

31.236.578

Извори финансирања за пројекат 1201-П19:
01

Приходи из буџета

5.228.280

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

26.008.298

Свега за пројекат 1201-П19:

31.236.578

Пројекат: „Санација и адаптација фасаде зграде здања
Старог Начелства у Пожаревцу, II фаза”

1201-П21
820

Услуге културе
134/1

511

Зграде и грађевински објекти

43.729.895

Извори финансирања за функцију 820:
01

Приходи из буџета

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Функција 820:

36.066.914
7.662.981
43.729.895

Извори финансирања за пројекат 1201-П21:
01

Приходи из буџета

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за пројекат 1201-П21:

36.066.914
7.662.981
43.729.895

Извори финансирања за Програм 13:
01

Приходи из буџета

98.908.611

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

44.694.182

Свега за Програм 13:

143.602.793
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ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ
ПА: Подршка локалним спортским организацијама, удружењима
и савезима
Услуге рекреације и спорта

1301
1301-0001
810
136

481

Дотације невладиним организацијама

76.900.000

Извори финансирања за функцију 810:
01

Приходи из буџета

76.900.000

Функција 810:

76.900.000

Извори финансирања за Програмску активност 1301-0001:
01

Приходи из буџета

76.900.000

Свега за Програмску активност 1301-0001:

76.900.000

ПА: Подршка предшколском и школском спорту

1301-0002
810

Услуге рекреације и спорта
137

481

Дотације невладиним организацијама

1.000.000

Извори финансирања за функцију 810:
01

Приходи из буџета

1.000.000

Функција 810:

1.000.000

Извори финансирања за Програмску активност 1301-0002:
01

1301-0005

Приходи из буџета

1.000.000

Свега за Програмску активност 1301-0002:

1.000.000

ПА: Спровођење омладинске политике
Услуге рекреације и спорта

810
138

481

Дотације невладиним организацијама

5.100.000

Извори финансирања за функцију 810:
01

Приходи из буџета

5.100.000

Функција 810:

5.100.000

Извори финансирања за Програмску активност 1301-0005:
01

1301-П1

Приходи из буџета

5.100.000

Свега за Програмску активност 1301-0005:

5.100.000

Пројекат: Уређење спортских терена и игралишта
810

Услуге рекреације и спорта
139

511

Зграде и грађевински објекти

140

512

Машине и опрема

28.046.023
3.000.000

Извори финансирања за функцију 810:
13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

31.046.023

Функција 810:

31.046.023

Извори финансирања за Пројекат 1301-П1:
13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

31.046.023

Свега за Пројекат 1301-П1:

31.046.023

Извори финансирања за Програм 14:
01

Приходи из буџета

83.000.000

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

31.046.023

Свега за Програм 14:

114.046.023

Страна 42 – Број 4
1

2

3

4

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
5

6

0602

7

22. мај 2018.
8

ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

0602-0001

ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина
130

Опште јавне услуге
141

411

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)

142

412

Социјални доприноси на терет послодавца

143

413

Накнаде у натури

1.156.500

144

414

Социјална давања запосленима

5.934.948

145

415

Накнаде трошкова за запослене

6.000.000

146

416

Награде запосленима и остали посебни расходи

147

421

Стални трошкови

148

422

Трошкови путовања

149

423

Услуге по уговору

53.194.000

150

424

Специјализоване услуге

10.703.781

151

425

Текуће поправке и одржавање

152

426

152/1

4511

153

4631

Материјал
Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима
и организацијама
Текући трансфери осталим нивоима власти

154

4632

Капитални трансфери осталим нивоима власти

155

465

Остале донације, дотације и трансфери

156

481

Дотације невладиним организацијама

5.811.000

157

482

Порези, обавезне таксе, казне и пенали

9.620.000

158

483

41.000.000

159

484

160

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

161

511

Зграде и грађевински објекти

98.597.776

162

512

Машине и опрема

92.899.585

163

515

Нематеријална имовина

164

541

Земљиште

169.318.317
30.307.938

2.387.600
69.532.143
1.255.000

7.640.000
19.249.300
4.500.000
132.421.517
5.702.049
24.336.053

10.000
1.020.000

6.677.351
31.479.800

Извори финансирања за функцију 130:
01

Приходи из буџета

537.671.102

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

293.083.556

Функција 130:

830.754.658

Извори финансирања за Програмску активност 0602-0001:
01

Приходи из буџета

537.671.102

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

293.083.556

Свега за Програмску активност 0602-0001:

830.754.658

0602-0002

ПА: Функционисање месних заједница
160

Опште јавне услуге некласификоване на другом месту
165

511

Зграде и грађевински објекти

599.442

Извори финансирања за функцију 160:
13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

599.442

Функција 160:

599.442

Извори финансирања за програмску активност 0602-0002:
13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

599.442

Свега за програмску активност 0602-0002:

599.442
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ПА: Инспекцијски послови
Опште јавне услуге некласификоване на другом месту

160
166

411

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)

167

412

Социјални доприноси на терет послодавца

168

426

Материјал

169

465

Остале донације, дотације и трансфери

15.180.500
2.717.310
240.000
1.988.645

Извори финансирања за функцију 160:
01

Приходи из буџета

20.126.455

Функција 160:

20.126.455

Извори финансирања за програмску активност 0602-0006:
01

0602-0007

Приходи из буџета

20.126.455

Свега за програмску активност 0602-0006:

20.126.455

ПА: Функционисање националних савета националних мањина
160

Опште јавне услуге некласификоване на другом месту
170

481

Дотације невладиним организацијама

4.400.000

Извори финансирања за функцију 160:
01

Приходи из буџета

4.400.000

Функција 160:

4.400.000

Извори финансирања за Програмску активност 0602-0007:
01

0602-0009

Приходи из буџета

4.400.000

Свега за Програмску активност 0602-0007:

4.400.000

ПА: Текућа буџетска резерва
160

Опште јавне услуге некласификоване на другом месту
171

49912 Текућа резерва

67.863.247

Извори финансирања за функцију 160:
01

Приходи из буџета

67.863.247

Функција 160:

67.863.247

Извори финансирања за Програмску активност 0602-0009:
01

0602-0010

Приходи из буџета

67.863.247

Свега за Програмску активност 0602-0009:

67.863.247

ПА: Стална буџетска резерва
160

Опште јавне услуге некласификоване на другом месту
172

49911 Стална резерва

8.500.000

Извори финансирања за функцију 160:
01

Приходи из буџета

8.500.000

Функција 160:

8.500.000

Извори финансирања за Програмску активност 0602-0010:
01

0602-0014

Приходи из буџета

8.500.000

Свега за Програмску активност 0602-0010:

8.500.000

ПА: Управљање у ванредним ситуацијама
220

Цивилна одбрана
173

423

174

484

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

1.100.000
2.948.078
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Извори финансирања за функцију 220:
13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

1.100.000

15

Неутрошена средства донација из претходних година

2.948.078

Функција 220:

4.048.078

Извори финансирања за Програмску активност 0602-0014:
13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

1.100.000

15

Неутрошена средства донација из претходних година

2.948.078

Свега за Програмску активност 0602-0014:

4.048.078

0602-П1

Пројекат: Награда – „Полицајац године и ватрогасац године”
360

Јавни ред и безбедност некласификован на другом месту
175

423

Услуге по уговору

208.640

Извори финансирања за функцију 360:
01

Приходи из буџета

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Функција 360:

200.000
8.640
208.640

Извори финансирања за пројекат 0602-П1:
01

Приходи из буџета

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за пројекат 0602-П1:

0602-П2

200.000
8.640
208.640

Пројекат: „Општински економски развој у источној Србији” Фаза 2
112

Финансијски и фискални послови
175/1

423

Услуге по уговору

3.552.137

Извори финансирања за функцију 112:
06

Донације од међународних организација

3.552.137

Функција 112:

3.552.137

Извори финансирања за пројекат 0602-П2:
06

Донације од међународних организација

3.552.137

Свега за пројекат 0602-П2:

3.552.137

Извори финансирања за Програм 15:
01

Приходи из буџета

06

Донације од међународних организација

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

15

Неутрошена средства донација из претходних година
Свега за Програм 15:

638.760.804
3.552.137
294.791.638
2.948.078
940.052.657

ПРОГРАМ 17: ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ
И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ
ПА: Енергетски менаџмент

0501
0501-0001
435

Електрична енергија
175/3

511

Зграде и грађевински објекти

175/2

515

Нематеријална имовина

31.290.073
300.000

Извори финансирања за функцију 435:
01

Приходи из буџета

300.000

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

31.290.073

Функција 435:

31.590.073
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Страна 45 – Број 4
8

Извори финансирања за Програмску активност 0501-0001:
01

Приходи из буџета

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

31.290.073

Свега за Програмску активност 0501-0001:

31.590.073

300.000

Извори финансирања за Програм 17:
01

Приходи из буџета

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

31.290.073

300.000

Свега за Програм 17:

31.590.073

Извори финансирања за Главу 1:
01

Приходи из буџета

05

Донације од иностраних земаља

06

Донације од међународних организација

07

Трансфери од других нивоа власти

08

Донације од невладиних организација и појединаца

227.232.503

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

887.861.059

15

Неутрошена средства донација из претходних година
Свега за Главу 1:

5

2

1.917.654.652
4.247.790
26.470.511
3.701.311

14.693.313
3.081.861.139

БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
1102

ПРОГРАМ 2 – КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ

1102-0002

ПА: Одржавање јавних зелених површина
540

Заштита биљног и животињског света и крајолика
176

4632

Капитални трансфери осталим нивоима власти

61.691.542

177

514

Култивисана имовина

12.181.885

Извори финансирања за функцију 540:
01

Приходи из буџета

61.691.542

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

12.181.885

Функција 540:

73.873.427

Извори финансирања за програмску активност 1102-0002:
01

Приходи из буџета

61.691.542

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

12.181.885

Свега за програмску активност 1102-0002:

73.873.427

1102-0007

ПА: Производња и дистрибуција топлотне енергије
436

Остала енергија
178

4632

Капитални трансфери осталим нивоима власти

179

621

Набавка домаће финансијске имовине

83.280.331
566.033.992

Извори финансирања за функцију 436:
01

Приходи из буџета

500.274.920

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

149.039.403

Функција 436:

649.314.323

Извори финансирања за програмску активност 1102-0007:
01

Приходи из буџета

500.274.920

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

149.039.403

Свега за програмску активност 1102-0007:

649.314.323
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ПА: Управљање и снабдевање водом за пиће

1102-0008
630

Водоснабдевање
180

511

Зграде и грађевински објекти

181

621

Набавка домаће финансијске имовине

40.739.072
220.972.005

Извори финансирања за функцију 630:
13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

261.711.077

Функција 630:

261.711.077

Извори финансирања за програмску активност 1102-0008:
13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

261.711.077

Свега за програмску активност 1102-0008:

261.711.077

Извори финансирања за Програм 2:
01

Приходи из буџета

561.966.462

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

422.932.365

Свега за Програм 2:

984.898.827

0401

ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

0401-0002

ПА: Праћење квалитета елемената животне средине
530

Смањење загађености
182

424

Специјализоване услуге

5.000.000

Извори финансирања за функцију 530:
01

Приходи из буџета

5.000.000

Функција 530:

5.000.000

Извори финансирања за програмску активност 0401-0002:
01

0401-0004

Приходи из буџета

5.000.000

Свега за програмску активност 0401-0002:

5.000.000

ПА:Управљање отпадним водама
520

Управљање отпадним водама
183

4632

Капитални трансфери осталим нивоима власти

184

511

Зграде и грађевински објекти

185

512

Машине и опрема

4.075.348
485.087.171
1.800.000

Извори финансирања за функцију 520:
13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

490.962.519

Функција 520:

490.962.519

Извори финансирања за програмску активност 0401-0004:
13

0401-0005

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

490.962.519

Свега за Програмску активност 0401-0004:

490.962.519

ПА: Управљање комуналним отпадом
510

Управљање отпадом
187

621

Набавка домаће финансијске имовине

84.000.000

Извори финансирања за функцију 510:
13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

84.000.000

Функција 510:

84.000.000

Извори финансирања за програмску активност 0401-0005:
13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

84.000.000

Свега за Програмску активност 0401-0005:

84.000.000
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7

8

ПА: Управљање осталим врстама отпада
510

Управљање отпадом
188

424

Специјализоване услуге

244.594.665

Извори финансирања за функцију 510:
01

Приходи из буџета

127.089.995

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

117.504.670

Функција 510:

244.594.665

Извори финансирања за програмску активност 0401-0006:
01

Приходи из буџета

127.089.995

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

117.504.670

Свега за програмску активност 0401-0006:

244.594.665

Извори финансирања за Програм 6:
01

Приходи из буџета

132.089.995

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

692.467.189

Свега за Програм 6:

824.557.184

ПРОГРАМ 17: ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ
ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ
ПА: Енергетски менаџмент

0501
0501-0001
435

Електрична енергија
189

511

Зграде и грађевински објекти

172.000.000

Извори финансирања за функцију 435:
13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

172.000.000

Функција 435:

172.000.000

Извори финансирања за програмску активност 0501-0001:
13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

172.000.000

Свега за програмску активност 0501-0001:

172.000.000

Извори финансирања за Програм 17:
13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

172.000.000

Свега за Програм 17:

172.000.000

Извори финансирања за Главу 2:

5

01

Приходи из буџета

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

1.287.399.554

Свега за Главу 2:

1.981.456.011

694.056.457

БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ И РУРАЛНИ РАЗВОЈ
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРОГРАМ 5: ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ

3
0101
0101-0002

ПА: Мере подршке руралном развоју
421

Пољопривреда
190

422

Трошкови путовања

191

423

192

4511

193

481

Услуге по уговору
Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима
и организацијама
Дотације невладиним организацијама

480.000
4.412.511
17.870.265
1.094.790
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Извори финансирања за функцију 421:
01

Приходи из буџета

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

15

Неутрошена средства донација из претходних година
Функција 421:

15.600.834
8.256.532
200
23.857.566

Извори финансирања за Програмску активност 0101-0002:
01

Приходи из буџета

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

15

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

15.600.834
8.256.532
200
23.857.566

Извори финансирања за Програм 5:
01

Приходи из буџета

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

15

Неутрошена средства донација из претходних година
Свега за Програм 5:

15.600.834
8.256.532
200
23.857.566

Извори финансирања за Главу 3:
01

Приходи из буџета

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

15

Неутрошена средства донација из претходних година
Свега за Главу 3:

5

4

15.600.834
8.256.532
200
23.857.566

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
0602

ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

0602-0002

ПА: Функционисање месних заједница
160

Опште јавне услуге некласификоване на другом месту
193/1

411

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)

193/2

412

Социјални доприноси на терет послодавца

193/4

413

Накнаде у натури

193/3

414

Социјална давања запосленима

193/5

415

Накнаде трошкова за запослене

194

421

Стални трошкови

195

422

Трошкови путовања

196

423

Услуге по уговору

197

424

Специјализоване услуге

1.411.449

198

425

Текуће поправке и одржавање

2.044.213

199

426

Материјал

199/1

465

Остале донације, дотације и трансфери

111.787

200

483

Новчане казне и пенали по решењу судова

279.600

201

511

Зграде и грађевински објекти

835.523

202

512

Машине и опрема

508.844

1.042.670
186.677
6.809
1.173.392
28.915
5.686.167
25.000
3.594.149

822.617

Извори финансирања за функцију 160:
01

Приходи из буџета

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Функција 160:

16.008.808
1.749.004
17.757.812

Извори финансирања за Програмску активност 0602-0002:
01

Приходи из буџета

16.008.808
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Извори финансирања за Програм 15:
01

Приходи из буџета

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за Програм 15:

16.008.808
1.749.004
17.757.812

Извори финансирања за Главу 4:
01

Приходи из буџета

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за Главу 4:

5

5

16.008.808
1.749.004
17.757.812

УСТАНОВЕ У КУЛТУРИ
1201

ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА

1201-0001

ПА: Функционисање локалних установа културе
820

Услуге културе
203

411

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)

73.626.865

204

412

Социјални доприноси на терет послодавца

13.179.211

205

413

Накнаде у натури

1.256.200

206

414

Социјална давања запосленима

1.465.700

207

415

Накнаде трошкова за запослене

2.581.700

208

416

Награде запосленима и остали посебни расходи

2.858.000

209

421

Стални трошкови

210

422

Трошкови путовања

211

423

Услуге по уговору

212

424

Специјализоване услуге

5.074.865

213

425

Текуће поправке и одржавање

9.359.300

214

426

Материјал

7.001.280

215

465

Остале донације, дотације и трансфери

8.374.758

216

482

Порези, обавезне таксе, казне и пенали

2.610.000

217

483

Новчане казне и пенали по решењу судова

1.975.400

218

511

Зграде и грађевински објекти

6.542.846

219

512

Машине и опрема

7.809.158

220

515

Нематеријална имовина

3.435.932

221

523

Залихе робе за даљу продају

2.300.000

32.704.271
3.133.560
27.015.315

Извори финансирања за функцију 820:
01

Приходи из буџета

04

Сопствени приходи буџетских корисника

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Функција 820:

168.590.137
22.845.838
20.868.386
212.304.361

Извори финансирања за програмску активност 1201-0001:
01

Приходи из буџета

04

Сопствени приходи буџетских корисника

22.845.838

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

20.868.386

Свега за програмску активност 1201-0001:

168.590.137

212.304.361

Страна 50 – Број 4
1

2

3

4

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
5

6

7

22. мај 2018.
8

Пројекат: Глумачке свечаности „Дани Миливоја Живановића”

1201-П1

Услуге културе

820
222

422

Трошкови путовања

223

423

Услуге по уговору

224

424

Специјализоване услуге

225

426

Материјал

90.000
593.724
2.993.179
75.000

Извори финансирања за функцију 820:
01

Приходи из буџета

04

Сопствени приходи буџетских корисника

08

Донације од невладиних организација и појединаца

50.000

15

Неутрошена средства донација из претходних година

17.085

Функција 820:

3.579.818
105.000

3.751.903

Извори финансирања за пројекат 1201-П1:
01

Приходи из буџета

04

Сопствени приходи буџетских корисника

08

Донације од невладиних организација и појединаца

15

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

3.579.818
105.000
50.000
17.085
3.751.903

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

1201-П2
820
226

423

Услуге по уговору

350.000

227

424

Специјализоване услуге

50.000

228

426

Материјал

60.000

Извори финансирања за функцију 820:
01

Приходи из буџета

04

Сопствени приходи буџетских корисника
Функција 820:

440.000
20.000
460.000

Извори финансирања за пројекат 1201-П2:
01

Приходи из буџета

04

Сопствени приходи буџетских корисника
Свега за пројекат 1201-П2:

440.000
20.000
460.000

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

1201-П3
820
229

421

Стални трошкови

230

422

Трошкови путовања

980.000

231

423

Услуге по уговору

180.000

232

424

Специјализоване услуге

234.000

70.000

Извори финансирања за функцију 820:
01

Приходи из буџета

04

Сопствени приходи буџетских корисника
Функција 820:

1.054.000
410.000
1.464.000

Извори финансирања за пројекат 1201-П3:
01

Приходи из буџета

04

Сопствени приходи буџетских корисника
Свега за пројекат 1201-П3:

1.054.000
410.000
1.464.000
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Пројекат: Летњи програм
820

Услуге културе
233

422

Трошкови путовања

10.000

234

423

Услуге по уговору

60.000

235

424

Специјализоване услуге

1.400.000

Извори финансирања за функцију 820:
01

Приходи из буџета

04

Сопствени приходи буџетских корисника
Функција 820:

1.400.000
70.000
1.470.000

Извори финансирања за пројекат 1201-П4:
01

Приходи из буџета

04

Сопствени приходи буџетских корисника
Свега за пројекат 1201-П4:

1201-П5

1.400.000
70.000
1.470.000

Пројекат: РЕФРАКТ – Регионални фестивал алтернативне културе
820

Услуге културе
236

424

Специјализоване услуге

30.000

Извори финансирања за функцију 820:
01

Приходи из буџета

30.000

Функција 820:

30.000

Извори финансирања за пројекат 1201-П5:
01

1201-П6

Приходи из буџета

30.000

Свега за пројекат 1201-П5:

30.000

Пројекат: Организовање и одржавање првомајског уранка
820

Услуге културе
237

421

Стални трошкови

21.127

238

422

Трошкови путовања

90.000

239

423

Услуге по уговору

70.500

Извори финансирања за функцију 820:
01

Приходи из буџета

181.627

Функција 820:

181.627

Извори финансирања за пројекат 1201-П6:
01

1201-П7

Приходи из буџета

181.627

Свега за пројекат 1201-П6:

181.627

Пројекат: Организовање гитаријаде на лагуни
820

Услуге културе
240

421

Стални трошкови

158.826

241

424

Специјализоване услуге

750.000

Извори финансирања за функцију 820:
01

Приходи из буџета

908.826

Функција 820:

908.826

Извори финансирања за пројекат 1201-П7:
01

Приходи из буџета

908.826

Свега за пројекат 1201-П7:

908.826
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242

422

Трошкови путовања

243

423

Услуге по уговору

244

426

Материјал

1201-П8
820

7
Пројекат: Фестивал „Миливојев штап и шешир” –
Сусрети варошких позоришта Србије
Услуге културе

22. мај 2018.
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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-П8:
04

Сопствени приходи буџетских корисника

235.000

Свега за пројекат 1201-П8:

235.000

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

1201-П9
820
245

422

Трошкови путовања

22.000

246

423

Услуге по уговору

82.000

247

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-П9:
04

1201-П10

Сопствени приходи буџетских корисника

124.000

Свега за пројекат 1201-П9:

124.000

Пројекат: Дистрибутерско филмска делатност
248

422

Трошкови путовања

40.000

249

423

Услуге по уговору

95.000

250

424

Специјализоване услуге

251

426

Материјал

950.000
20.000

Извори финансирања за функцију 820:
04

Сопствени приходи буџетских корисника

1.105.000

Функција 820:

1.105.000

Извори финансирања за пројекат 1201-П10:
04

1201-П11

Сопствени приходи буџетских корисника

1.105.000

Свега за пројекат 1201-П10:

1.105.000

Пројекат: Оркестар „Гвардиа”
820

Услуге културе
251/1

422

Трошкови путовања

252

423

Услуге по уговору

253

424

Специјализоване услуге

254

426

Материјал

150.000

254/1

512

Машине и опрема

326.880

300.000
90.000
2.355.681

Извори финансирања за функцију 820:
01

Приходи из буџета

04

Сопствени приходи буџетских корисника

150.000

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

326.880

2.745.681
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Функција 820:

8
3.222.561

Извори финансирања за пројекат 1201-П11:
01

Приходи из буџета

04

Сопствени приходи буџетских корисника

150.000

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

326.880

Свега за пројекат 1201-П11:
1201-П12

2.745.681

3.222.561

Пројекат: Виминацијум фест – Митови данас
820

Услуге културе
255

421

Стални трошкови

504.000

256

423

Услуге по уговору

1.500.000

257

424

Специјализоване услуге

6.320.000

Извори финансирања за функцију 820:
13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

8.324.000

Функција 820:

8.324.000

Извори финансирања за пројекат 1201-П12:
13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

8.324.000

Свега за пројекат 1201-П12:

8.324.000

Пројекат: Археолошка истраживања локалитета Браничево
у Старом Костолцу
Услуге културе

1201-П13
820
258

422

Трошкови путовања

110.000

259

423

Услуге по уговору

930.000

260

426

Материјал

100.000

Извори финансирања за функцију 820:
01

Приходи из буџета

1.140.000

Функција 820:

1.140.000

Извори финансирања за пројекат 1201-П13:
01

1201-П14

Приходи из буџета

1.140.000

Свега за пројекат 1201-П13:

1.140.000

Пројекат: Етно култура Млаве
820

Услуге културе
261

422

Трошкови путовања

262

423

Услуге по уговору

50.000

263

426

Материјал

50.000

150.000

Извори финансирања за функцију 820:
01

Приходи из буџета

250.000

Функција 820:

250.000

Извори финансирања за пројекат 1201-П14:
01

1201-П15

Приходи из буџета

250.000

Свега за пројекат 1201-П14:

250.000

Пројекат: Обележавање 300 година Пожаревачког мира (1718–2018)
820

Услуге културе
264

421

Стални трошкови

265

422

Трошкови путовања

1.000.000
350.000
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266

423

Услуге по уговору

4.950.000

267

424

Специјализоване услуге

3.800.000

268

425

Текуће поправке и одржавање

1.500.000

269

426

Материјал

1.760.000

270

511

Зграде и грађевински објекти

9.000.000

271

512

Машине и опрема

1.800.000

Извори финансирања за функцију 820:
13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

24.160.000

Функција 820:

24.160.000

Извори финансирања за пројекат 1201-П15:
13

1201-П16

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

24.160.000

Свега за пројекат 1201-П15:

24.160.000

Пројекат: Дани „Слободана Стојановића”
820

Услуге културе
272

423

Услуге по уговору

250.000

273

424

Специјализоване услуге

437.000

Извори финансирања за функцију 820:
01

Приходи из буџета

587.000

04

Сопствени приходи буџетских корисника

100.000

Функција 820:

687.000

Извори финансирања за пројекат 1201-П16:
01

Приходи из буџета

587.000

04

Сопствени приходи буџетских корисника

100.000

Свега за пројекат 1201-П16:

687.000

1201-П20

Пројекат: Драмски студио Центра за културу Пожаревац
820

Услуге културе
273/1

422

Трошкови путовања

200.000

273/2

423

Услуге по уговору

250.000

273/3

424

Специјализоване услуге

273/4

426

Материјал

1.200.000
350.000

Извори финансирања за функцију 820:
01

Приходи из буџета

2.000.000

Функција 820:

2.000.000

Извори финансирања за пројекат 1201-П20:
01

Приходи из буџета

2.000.000

Свега за пројекат 1201-П20:

2.000.000

Извори финансирања за Програм 13:
01

Приходи из буџета

04

Сопствени приходи буџетских корисника

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:

182.907.089
25.164.838
50.000
53.679.266
17.085
261.818.278
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Извори финансирања за Главу 5:
01

Приходи из буџета

04

Сопствени приходи буџетских корисника

08

Донације од невладиних организација и појединаца

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

15

Неутрошена средства донација из претходних година
Свега за Главу 5:

5

6

182.907.089
25.164.838
50.000
53.679.266
17.085
261.818.278

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
1502

ПРОГРАМ 4 – РАЗВОЈ ТУРИЗМА

1502-0001

ПА: Управљањем развојем туризма
473

Туризам
274

411

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)

5.673.114

275

412

Социјални доприноси на терет послодавца

1.015.508

276

413

Накнаде у натури

277

414

Социјална давања запосленима

278

415

Накнаде трошкова за запослене

279

416

Награде запосленима и остали посебни расходи

132.876

280

421

Стални трошкови

970.852

281

422

Трошкови путовања

118.500

55.800
130.378
94.987

282

423

Услуге по уговору

282/1

424

Специјализоване услуге

283

425

Текуће поправке и одржавање

752.500

284

426

Материјал

371.600

285

465

Остале донације, дотације и трансфери

743.180

286

482

Порези, обавезне таксе, казне и пенали

1.089.333

287

511

Зграде и грађевински објекти

3.227.084

287/1

512

Машине и опрема

500.000

288

523

Залихе робе за даљу продају

550.241

1.469.820
63.000

Извори финансирања за функцију 473:
01

Приходи из буџета

04

Сопствени приходи буџетских корисника

1.381.119

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

4.630.325

Функција 473:

10.947.329

16.958.773

Извори финансирања за програмску активност 1502-0001:
01

Приходи из буџета

04

Сопствени приходи буџетских корисника

1.381.119

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

4.630.325

Свега за програмску активност 1502-0001:
1502-0002

10.947.329

16.958.773

ПА: Промоција туристичке понуде
473

Туризам
289

421

Стални трошкови

290

422

Трошкови путовања

291

423

Услуге по уговору

8.280.040

292

424

Специјализоване услуге

2.189.040

293

426

Материјал

8.372.000

294

472

Накнаде за социјалну заштиту из буџета

3.355.123
460.000

31.000
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Извори финансирања за функцију 473:
01

Приходи из буџета

04

Сопствени приходи буџетских корисника

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Функција 473:

18.797.263
394.140
3.495.800
22.687.203

Извори финансирања за програмску активност 1502-0002:
01

Приходи из буџета

04

Сопствени приходи буџетских корисника

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за програмску активност 1502-0002:

1502-П1

18.797.263
394.140
3.495.800
22.687.203

Пројекат: Љубичевске коњичке игре
473

Туризам
295

421

Стални трошкови

3.377.400

296

423

Услуге по уговору

12.768.500

297

424

Специјализоване услуге

11.610.690

298

426

Материјал

4.016.956

299

472

Накнаде за социјалну заштиту из буџета

3.924.000

300

482

Порези, обавезне таксе, казне и пенали

300/1

512

Машине и опрема

63.000
800.000

Извори финансирања за функцију 473:
01

Приходи из буџета

04

Сопствени приходи буџетских корисника

08

Добровољни транфери од физичких и правних лица
Функција 473:

34.460.546
500.000
1.600.000
36.560.546

Извори финансирања за Пројекат 1502-П1:
01

Приходи из буџета

04

Сопствени приходи буџетских корисника

08

Добровољни транфери од физичких и правних лица
Свега за Пројекат 1502-П1:

1502-П2

34.460.546
500.000
1.600.000
36.560.546

Пројекат: Ускршњи етно фестивал
473

Туризам
301

422

Трошкови путовања

302

423

Услуге по уговору

408.500

303

424

Специјализоване услуге

100.000

304

426

Материјал

180.000

12.750

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

Пројекат: Изградња „Лимес парка” на Виминацијуму –
фаза „Легионарски полигони” и Авантура парк”
Туризам

1502-П3
473
304/1

511

Зграде и грађевински објекти

30.000.000
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7

8

Извори финансирања за функцију 473:
07

Трансфери од других нивоа власти

30.000.000

Функција 473:

30.000.000

Извори финансирања за Пројекат 1502-П3:
07

Трансфери од других нивоа власти

30.000.000

Свега за Пројекат 1502-П3:

30.000.000

Извори финансирања за Програм 4:
01

Приходи из буџета

04

Сопствени приходи буџетских корисника

07

Трансфери од других нивоа власти

08

Добровољни транфери од физичких и правних лица

1.600.000

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

8.126.125

Свега за Програм 4:

64.906.388
2.275.259
30.000.000

106.907.772

Извори финансирања за Главу 6:
01

Приходи из буџета

04

Сопствени приходи буџетских корисника

07

Трансфери од других нивоа власти

08

Добровољни транфери од физичких и правних лица

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за Главу 6:

5

64.906.388
2.275.259
30.000.000
1.600.000
8.126.125
106.907.772

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „ЉУБИЦА ВРЕБАЛОВ”

7
2001

ПРОГРАМ 8: ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ
ПА: Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања

2001-0001
911

Предшколско образовање
305

411

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)

306

412

Социјални доприноси на терет послодавца

307

413

Накнаде у натури

3.367.700

308

414

Социјална давања запосленима

1.332.920

309

415

Накнаде трошкова за запослене

5.940.000

310

416

Награде запосленима и остали посебни расходи

4.410.665

190.816.692
34.159.896

311

421

Стални трошкови

312

422

Трошкови путовања

21.736.580
1.716.004

313

423

Услуге по уговору

7.475.800

314

424

Специјализоване услуге

2.190.000

315

425

Текуће поправке и одржавање

6.956.880

316

426

Материјал

54.571.000

317

465

Остале донације, дотације и трансфери

21.870.987

318

482

Порези, обавезне таксе, казне и пенали

430.000

319

483

Новчане казне и пенали по решењу судова

200.000

320

511

Зграде и грађевински објекти

320/1

512

Машине и опрема

24.703.652
1.942.118

Извори финансирања за функцију 911:
01

Приходи из буџета

07

Трансфери од других нивоа власти

08

Донације од невладиних организација и појединаца

330.174.744
23.296.416
56.000
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7

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

16

Родитељски динар за ваннаставне активности
Функција 911:

22. мај 2018.
8
29.343.734
950.000
383.820.894

Извори финансирања за програмску активност 2001-0001:
01

Приходи из буџета

330.174.744

07

Трансфери од других нивоа власти

08

Донације од невладиних организација и појединаца

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

16

Родитељски динар за ваннаставне активности

950.000

Свега за програмску активност 2001-0001:

383.820.894

23.296.416
56.000
29.343.734

Извори финансирања за Програм 8:
01

Приходи из буџета

07

Трансфери од других нивоа власти

08

Донације од невладиних организација и појединаца

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

16

Родитељски динар за ваннаставне активности
Свега за Програм 8:

330.174.744
23.296.416
56.000
29.343.734
950.000
383.820.894

Извори финансирања за Главу 7:
01

Приходи из буџета

07

Трансфери од других нивоа власти

08

Донације од невладиних организација и појединаца

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

16

Родитељски динар за ваннаставне активности
Свега за Главу 7:

330.174.744
23.296.416
56.000
29.343.734
950.000
383.820.894

Извори финансирања за раздео 5:
01

Приходи из буџета

04

Сопствени приходи буџетских корисника

05

Донације од иностраних земаља

06

Донације од међународних организација

07

Трансфери од других нивоа власти

08

Добровољни транфери од физичких и правних лица

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

15

Неутрошена средства донација из претходних година

16

Родитељски динар за ваннаставне активности
Свега за раздео 5:

3.221.308.972
27.440.097
4.247.790
26.470.511
56.997.727
228.938.503
2.276.415.274
14.710.598
950.000
5.857.479.472

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

Приходи из буџета

04

Сопствени приходи буџетских корисника

05

Донације од иностраних земаља

06

Донације од међународних организација

07

Трансфери од других 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:

3.347.449.164
27.440.097
4.247.790
26.470.511
56.997.727
228.938.503
2.278.697.884
14.710.598
950.000
5.985.902.274

22. мај 2018.
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Члан 12.

Члан 14. мења се и гласи:

„Члан 14.

Овом одлуком обезбеђују се средства за плате у 2018. години за:
614 запосленог на неодређено време,
87 запослених на одређено време од чега:
16 изабраних лица
20 постављених лица
51 запослених код свих корисника чије се плате финансирају из буџета.”

Члан 13.

Члан 43. мења се и гласи:

„Члан 43.

Функционална класификација

Позиција

1

2

3

4

5

6

7

16

2101

0002

110

7

423421

Услуге информисања јавности –
електронске новине

16

2101

0002

110

7

423621

Угоститељске услуге

87.263,00
19.215,00

1.

Градоначелник
Града
Пожаревца

Економска класификација

Корисник

Програмска класификација

Р.
бр.

Програм

Пренета неутрошена средства из претходних година која се налазе на консолидованом рачуну буџета Града
Пожаревца распоређују се на следећи начин:

Опис

Износ –13
Ребаланс 1 2018

8

9

10

16

2101

0002

110

7

423621

Угоститељске услуге – кетеринг
за пријеме

16

2101

0002

110

7

423711

Репрезентација – бифе

Укупно Градоначелник Града Пожаревца:

2.

Скупштина
Града
Пожаревца

16

2101

0001

110

29

423411

Услуге штампања билтена

16

2101

0001

110

29

423621

Угоститељске услуге

Износ –15
Ребаланс 1
2018

11

124.845,00

3.277,00
234.600,00

0,00

277.698,00
29.221,00

16

2101

0001

110

29

423421

Медијске услуге (телевизија),
услуге преноса седница
скупштине, медијске услуге
штампаних јавних гласила и
медијске услуге радија

16

2101

0001

110

29

423711

Набавка добара за репрезентацију
– бифе

194.916,00

Укупно Скупштина Града Пожаревца:

2.048.010,00

1.546.175,00

0,00

Страна 60 – Број 4

3.

Градска управа
Града
Пожаревца
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6

0401

П1

510

82

451291

Пројекат санације депоније
комуналног отпада „Јеремино
поље” – ЈКП „Комуналне
службе”

15

0602

0001

130

147

421111

Трошкови платног промета –
подрачун „Јавни радови”

6

0401

0004

520

79

421311

Услуге водовода и канализације –
Чишћење кишне канализације и
колектора у Пожаревцу

0,00

6

0401

0004

520

79

421311

Услуге водовода и канализације –
Чишћење сливника кишне
канализацијеу Пожаревцу

0,00

6

0401

0004

520

79

421311

Услуге водовода и канализације –
Чишћење таложника у Стишкој
улици у Пожаревцу

723.360,00

6

0401

0004

520

79

421311

Услуге водовода и канализације –
Одржавање ЦС 5

321.308,00

2

1102

0003

510

51

421325

Услуге чишћења – Јавна хигијена

5.276.436,00

15

0602

0001

130

147

421392

Допринос за коришћење вода

15

0602

0001

130

147

421414

Услуге мобилних телефона

15

0602

П1

360

175

423411

Услуге штампања билтена –
Награда „Полицајац године и
ватрогасац године”

15

0602

0001

130

149

423421

Услуге информисања јавности –
електронске новине

480.000,00

15

0602

0001

130

149

423541

Услуге финансијских саветника –
успостављање ФУК-а

336.000,00

15

0602

0014

220

173

423911

Израда плана „Процена
угрожености територије града
Пожаревца и планови заштите и
спасавања”

15

0602

0001

130

149

423911

Устале опште услуге – Креативне
радионице

15

0602

0001

130

150

424311

6

0401

0002

530

78

424331

2

1102

0002

540

48

424511

Услуге одржавања националних
паркова и природних површина –
Одржавање јавних зелених
површина у Пожаревцу

1.055.172,00

2

1102

0002

540

48

424511

Услуге одржавања националних
паркова и природних површина –
Одржавање јавних зелених
површина у Костолцу

916.660,00

2

1102

0002

540

48

424511

Услуге одржавања националних
паркова и природних површина –
Одржавање Спомен парка
„Чачалица”

973.640,00

15

0602

0001

130

150

424911

Остале специјализоване услуге –
рушење бесправно зиданих и
постављених објеката, уклањање
предмета, ствари и опреме

2.300.000,00

15

0602

0001

130

150

424911

Остале специјализоване услуге –
Геотехнички истражни радови за
потребе изградње хале у
Индустријској зони у Пожаревцу

552.000,00

Здравствена заштита по уговору
– здравствени прегледи
запослених
Услуге јавног здравства –
инспекција и анализа:
*сагледавање здравствене
исправности воде за пиће из
индивидуалних бунара на
територији Града Пожаревца

34.599.965,00

8.451,00

28.000.000,00
187.092,00
8.640,00

1.100.000,00

700.000,00
991.800,00

184.000,00
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424911

Остале специјализоване услуге –
услуге наплате заузећа јавне
површине за паркирање возила

59.981,00

450.000,00

15

0602

0001

130

151

425115

Радови на водоводу и
канализацији – реконструкција
тоалета у председништву Градске
управе Града Пожаревца

15

0602

0001

130

151

425191

Текуће поправке и одржавање
осталих објеката – Санација
објеката у власништву Града

500.000,00

2

1102

0001

640

47

425191

Текуће поправке и одржавање
осталих објеката – Одржавање
канделаберске расвете

919.920,00

2

1102

0001

640

47

425191

2

1102

0001

640

47

425191

7

0701

0002

451

85

425191

7

0701

0002

451

85

425191

7

0701

0002

451

85

425191

7

0701

0002

451

85

425191

Текуће поправке и одржавање
осталих објеката – Одржавање
семафора

3.774.600,00

425191

Текуће поправке и одржавање
осталих објеката – Одржавање
хоризонталне и вертикалне
сигнализације

776.344,00

425191

Текуће поправке и одржавање
осталих објеката – Одржавање
коловоза и тротоара и враћање у
првобитно стање после
интервенција других јавних
предузећа

3.388.127,00

454100

Текуће субвенције приватним
предузећима – Програм локалног
економског развоја Града
Пожаревца за 2017. годину –
преузета обавеза

1.230.000,00

0,00

7

7

3

0701

0701

1501

0002

0002

0001

451

451

85

85

Текуће поправке и одржавање
осталих објеката – Одржавање
јавне расветe у Пожаревцу са
селима
Текуће поправке и одржавање
осталих објеката – Одржавање
јавне расветe у Костолцу са
селима
Текуће поправке и одржавање
осталих објеката – Одржавање
мостова и других грађевинских
објеката на путевима
Текуће поправке и одржавање
осталих објеката – Одржавање
улица, локалних путева и
тротоара
Текуће поправке и одржавање
осталих објеката – Зимско
одржавање улица

701.080,00

1.110.095,00

232.590,00

1.903.712,00

37.443.451,00

411

61

класа 4 и 5

Пројекат: Подршка за одрживо
запошљавање Рома и Ромкиња на
територији Града Пожаревца –
Инклузија од старта

472931

Остале накнаде из буџета –
Подрачун „Средства за
материјалну помоћ избеглицама”

3.796,00

49.044,00

3

1501

П1

490

65 –
70

11

0901

0001

070

107

11

0901

0003

090

109

481941

Дотације осталим удружењима
грађана – Подрачун „Средства по
члану 236 ЗКП” (нов члан Закона
283) – подршка хуманитарним
организацијама

15

0602

0001

130

158

483111

Новчане казне и пенали по
решењу судова

15

0602

0001

130

160

485119

Остале накнаде штете

15

0602

0014

220

174

484111

Подрачун „Поплаве 2014”

7

0701

0005

360

87 –
95

класа 4 и 5

Преузете обавезе по Програму
унапређења безбедности
саобраћаја из ранијих година

11.745.235,00

40.000.000,00
900.000,00
0,00
37.903.534,00

2.948.078,00
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0101

0001

421

72
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424113

Контрола плодности, обрад. пољ.
земљишта, унетог мин. ђубрива и
пестицида – Програм заштите,
уређења и коришћења
пољопривредног земљишта

946.000,00

68.769,00

5

0101

0001

421

72

424113

Утврђивање пост. оп. и штетних
материја у пољ. земљишту –
Програм заштите, уређења и
коришћења пољопривредног
земљишта

5

0101

0001

421

72

424911

Остале спец. услуге – студијско
истраживачки радови – Програм
заштите, уређења и коришћења
пољопривредног земљишта

5

0101

0001

421

73

425191

Текуће поп. и одрж. – уређење
атарских путева – Програм
заштите, уређења и коришћења
пољопривредног земљишта

3.008.414,00

16.353.238,00

5

0101

0001

421

74

426591

Остали материјали за очување
жив. сред. – уређење и опремање
противградне службе – Програм
заштите, уређења и коришћења
пољопривредног земљишта

5

0101

0001

421

75

541121

Побољшања пољопривредног
земљишта – Програм заштите,
уређења и коришћења
пољопривредног земљишта

1.000.000,00

2

1102

0002

540

50

514121

Програм пошумљавања

3.961.466,00

15

0602

0001

130

164

541100

Експропријација земљишта – по
захтеву Штаба за ванредне
ситуације

500.000,00

15

0602

0001

130

161

511451

Израда елабората геодетских
радова и пројеката изведеног
стања за озакоњење објеката у
власништву Града

300.000,00

511321

Санација, адаптација и
ревитализација фасаде зграде
здања Старог Начелства у
Пожаревцу – Сепарат Фаза 1.
Централни брод објекта

25.910.698,00

Санација, адаптација и
ревитализација фасаде зграде
здања Старог Начелства у
Пожаревцу – Сепарат Фаза 1.
Централни брод објекта –
конзерваторски надзор

97.600,00

13

1201

П19

820

134

13

1201

П19

820

134

511441

15

0602

0001

130

161

511219

15

0602

0001

130

161

511451

15

0602

0001

130

161

511441

15

0602

0001

130

161

511441

15

0602

0001

130

161

511441

1

1101

П1

620

45

511441

15

0602

0001

130

161

511411

7

0701

0002

451

86

511231

Подрачун „Стамбени Фонд”
Израда пројектно техничке
документације за реконструкцију
два објекта предшколске
установе (Бамби и Пчелица) и
школа (ОШ „Доситеј
Обрадовић”, ОШ „Вук Караџић”
– објекат у Забели, ОШ „Јован
Цвијић” у Костолцу и
Пожаревачка Гимназија)
Израда ПДР пристаништа у
Костолцу
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 инвестиције
из програма
Индустријска зона – улица
Нова 1

6.962,00

7.816.357,00

3.787.093,00

2.400.000,00
505.096,00

350.000,00

10.800.000,00
1.784.686,00
300.000,00
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Индустријска зона – улица
Нова 2
Индустријска зона – улица
Нова 3

Страна 63 – Број 4

7

0701

0002

451

86

511231

1.400.000,00

7

0701

0002

451

86

511231

7

0701

0002

451

86

511231

Индустријска зона – улица Илије
Гојковића

15

0602

0001

130

161

511451

Стамбени блок у ул. Кнез
Милошев венац – пројекат
реконструкције зеленила

400.000,00

15

0602

0001

130

161

511451

Стамбени блок „Ламела” –
пројекат уређења дворишта и
партерног зеленила

500.000,00

15

0602

0001

130

161

511451

МЗ „Васа Пелагић” – пројекат
реконструкције зелене површине

200.000,00

15

0602

0001

130

161

511451

Пројекат реконструкције
подтрибинског простора и ложе
трибина на Градском хиподрому

103.600,00

15

0602

0001

130

161

511451

Витешка – пројекат фекалне
канализације

15

0602

0001

130

161

511451

Лучица – пројекат секундарне
фекалне канализације друга фаза

992.497,00

120.000,00

1.330.162,00

1.000.000,00
3.000.000,00

16.543,00

15

0602

0001

130

161

511451

Пројекат обједињавања
постојећих пројеката за израду
Пројекта легализације водоводне
мреже у Бубушинцу и
Маљуревцу

2

1102

0008

630

57

511241

Реконструкција Водоизворишта у
Летњиковцу

2

1102

0008

630

57

511241

Индустријска зона – изградња
водоводне мреже

824.835,00

6

0401

0004

520

80

511242

Војске Југославије – завршетак
фекалне канализације

900.239,00

11

0901

П2

090

118

511241

Изградња монтажних кућа у
Костолцу за избегличко насеље –
водоводна мрежа

249.310,00

11

0901

П2

090

118

511292

Изградња монтажних кућа у
Костолцу за избегличко насеље –
електроинсталације

1.366.680,00

13

1201

0003

820

128

511321

Маљуревац – реконструкција
крова на Дому културе

13

1201

0003

820

128

511325

Еколошки дом – санација терасе

13

1201

0003

820

128

511325

15

0602

0001

130

161

511219

11

0901

П2

090

118

511242

11

0901

П2

090

118

511291

Изградња колективне стамбене
зграде за трајно решавање
стамбених потреба избеглица –
прикључак на гасну мрежу

511231

Изградња колективне стамбене
зграде за трајно решавање
стамбених потреба избеглица
припрема терена, обележавање и
сл.

11

0901

П2

090

118

Еколошки дом – санација
кровног покривача
Фонд за солидарну стамбену
изградњу
Изградња колективне стамбене
зграде за трајно решавање
стамбених потреба избеглица –
фекална канализација

832.930,00
1.120.515,00
5.250.000,00
1.757.961,00
249.310,00

2.380.800,00

720.000,00
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11

0901

П2

090

118

511411

Изградња колективне стамбене
зграде за трајно решавање
стамбених потреба избеглица
– геометар (израда ситуационих
планова, омеђавање парцеле,
снимање темеља, снимање
објекта и подземних инсталација,
израда елабората геодетских
радова за изведени објекат и
посебне делове објекта)

11

0901

П2

090

118

511219

Изградња колективне стамбене
зграде за трајно решавање
стамбених потреба избеглица –
сагласности јавних предузећа

156.000,00

11

0901

П2

090

118

511441

Изградња колективне стамбене
зграде за трајно решавање
стамбених потреба избеглица –
технички преглед – комисија

240.000,00

2.400.000,00

120.000,00

11

0901

П2

090

119

512931

Изградња колективне стамбене
зграде за трајно решавање
стамбених потреба избеглица –
уградња лифта и трошкови
везани за уградњу

11

0901

П2

090

120

515199

Изградња колективне стамбене
зграде за трајно решавање
стамбених потреба избеглица –
енергетски пасош
Чеде Васовића – радови на
ојачавању коловозне
конструкције – асфалтирање
улице – поплочавање тротоара –
лева страна – МЗ „Горња Мала”

180.000,00

1.273.058,00

7

0701

0002

451

86

511331

7

0701

0002

451

86

511231

Асфалтирање улице Нова 1

140.088,00

121.425,00

19.000.000,00

7

0701

0002

451

86

511331

Вршачка – радови на ојачавању
коловозне конструкције –
асфалтирање улице – МЗ
„Бурјан”

7

0701

0002

451

86

511331

Бранка Митића – радови на
ојачавању коловозне
конструкције – асфалтирање
улице – МЗ „Бурјан”

1.655.077,00

1.643.870,00

7

0701

0002

451

86

511331

Десанка Првановић – радови на
ојачавању коловозне
конструкције – асфалтирање
улице – МЗ „Парк”

7

0701

0002

451

86

511331

Милана Ајваза – радови на
ојачавању коловозне
конструкције – асфалтирање
улице – МЗ „Парк”
Поплочавање платоа испред Хале
спортова у Партизанској улици у
Пожаревцу – инвестиционо
поплочавање – МЗ „Васе
Пелагића”
Израда урбанистичких пројеката
проширења гробља у сеоским
насељима

426.295,00

7

0701

0002

451

86

511331

15

0602

0001

130

161

511451

15

0602

0001

130

163

515111

Софтвер – програм за Одељење
за буџет и финансије

1.000.000,00

541111

Експропријација земљишта –
покретање поступка утврђивања
јавног интереса и покретање
поступка експропријације за
локацију месног гробља на кп.
бр. 605 К.О. Костолац – село
(површине 1 хектар)

1.611.800,00

15

0602

0001

130

164

300.000,00

22. мај 2018.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Страна 65 – Број 4

15

0602

0001

130

164

541111

Експропријација земљишта –
покретање поступка утврђивања
јавног интереса и покретање
поступка експропријације за
локацију месног гробља на кп.
бр. 3410, 3718, 3175, 3716, 3719,
3721, 3722, 3739, 3737, 3733,
3734, 3732, 3731, 3730, 3729,
3728, 3405, 3406, 3404, 3402, 3401
– КЛИЧЕВАЦ

15

0602

0001

130

164

541100

Куповина земљишта К.П.
Пожаревац бр. 4886/2

15

0602

0001

130

164

541100

Прибављање непокретности у
јавну својину Града Пожаревца

15

0602

0001

130

164

541100

Куповина земљишта (војни
комплекс „Љубичево” у
Пожаревцу)

15

0602

0001

130

162

512251

Опрема за домаћинство

15

0602

0001

130

162

512251

Опрема за домаћинство – набавка
опреме за службу озакоњења

68.300,00

15

0602

0001

130

161

511451

Израда пројекта за извођење
(ПЗИ) пренамене, реконструкције
и адаптације објекта „Старе
касарне”.

400.000,00

14

1301

П1

810

139

511321

Радови на спортској хали у
Пожаревцу

21.500.000,00

15

0602

0001

130

161

511451

Иновирани пројекат кишне
канализације у Кленовнику

100.000,00

15

0602

0001

130

161

511451

Израда пројектне документације
за реконструкцију простора код
Чикоша

1.427.800,00

15

0602

0001

130

161

511451

Израда пројектне документације
за реконструкцију Градског
парка

2.126.563,00

15

0602

0001

130

161

511451

Израда пројектне документације
за Трг Радомира Вујовића

1.800.000,00

15

0602

0001

130

161

511451

Израда пројектне документације
за уређење Љубичева

254.000,00

14

1301

П1

810

140

512811

Подлога за дечија игралишта –
малч, гумена подлога, речни
камен

3.000.000,00

511341

Замена азбестно-цементних
водоводних цеви, реконструкција
водоводне мреже у улици
Партизанској (од улице
Далматинске до улице Лоле
Рибара)

1.159.000,00

1.271.320,00

2

1102

0008

630

57

2.600.000,00

600.000,00
18.168.000,00
7.500.000,00
263.285,00

15

0602

0001

130

161

511451

Ул. Први Партизански одред –
пројекат рехабилитације
коловоза са проширењем
коловозне траке, израда
пешачких и бициклистичких
стаза, обнова зеленила, по фазама

15

0602

0001

130

161

511451

Ул. Јована Шербановића –
пројекат рехабилитације
коловоза и тротоара

112.000,00

511451

Пројекат рехабилитације
тротоара, десна страна, од ул.
Миленића Руса до ул.
Невесињске са уређењем
паркиралишта и малих тргова

126.860,00

15

0602

0001

130

161
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6

0401

0006

510

81

511441

Уређење, чишћење дивљих
депонија и неуређених
одлагалишта на којима се
неконтролисано одлажу све врсте
отпада у градским и сеоским
насељима – надзор

6

0401

0004

520

80

511441

Изградња система сакупљања
отпадних вода у Ужичкој улици у
Костолцу – 2. део – надзор

511441

Изградња система сакупљања
отпадних вода у улицама
Радована Драговића и Милана
Ајваза – надзор

292.000,00

511441

Изградња система сакупљања
отпадних вода у улици Моше
Пијаде од Шесте улице до пруге
са две бочне улице и изградња
црпне станице код истражног
затвора – надзор

550.000,00

740.000,00

250.000,00

6

6

0401

0401

0004

0004

520

520

80

80

318.260,00

60.780,00

6

0401

0004

520

80

511441

Изградња примарног вода
система сакупљања отпадних
вода у насељима Лучица,
Пругово, Пољана – наставак
изградње из 2015. и 2016. године
– надзор

6

0401

0004

520

80

511441

Изградња система сакупљања
отпадних вода у улици
Милешевској – надзор

6

0401

0004

520

80

511441

Изградња система сакупљања
отпадних вода у улици Хумској –
надзор

6

0401

0004

520

80

511441

Изградња система сакупљања
отпадних вода у улици Јована
Шербановића – надзор

250.000,00

511441

Изградња система сакупљања
отпадних вода у улицама Блаже
Јовановића, С.Ђорђевића крак,
Ослободиоци Пожаревца, као и
изградња црпне станице у улици
Вељка Влаховића – надзор

360.000,00

366.000,00

6

0401

0004

520

80

36.000,00

6

0401

0004

520

80

511441

Изградња система сакупљања
отпадних вода у улицама
Народној, Н. Богдановића
Пљуце, С. Новаковића и Узун
Мирковој – надзор

6

0401

0004

520

80

511441

Уградња аутоматске решетке на
црпној станици на јужном
фекалном колектору – надзор

36.000,00

511441

Заштита површинских вода од
загађења (Санација улива
Брежанског канала са санацијом
бетонских кинета у делу канала)
– надзор

159.000,00

6

0401

0004

520

80

6

0401

0004

520

80

511441

6

0401

0004

520

80

511441

6

0401

0004

520

80

511441

Изградња секундарне фекалне
канализације у насељу Љубичево
(црпне станице у насељу
Љубичево код „Доминг-а” –
наставак радова из 2015. и 2016.
године у оквиру изградње) –
надзор
Заштита површинских вода у
насeљу Кленовник (Изградња 1.
фазе кишне канализације) –
надзор
Заштита површинских вода од
загађења – Брежанског канала
(Изградња 1. фазе јужног слива
кишне канализације од улива у
Брежански канал до шахта РО.42
иза мегамаркета „Рода”) – надзор

72.000,00

260.000,00

2.056.276,00

22. мај 2018.
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2

1102

0008

630

57

511441

Замена азбестно-цементних
водоводних цеви, реконструкција
водоводне мреже у улици
Невесињској – надзор

215.000,00

2

1102

0008

630

57

511441

Замена азбестно-цементних
водоводних цеви, реконструкција
водоводне мреже у улици
Краљевића Марка – надзор

111.800,00

120.000,00

2

1102

0008

630

57

511441

Замена азбестно-цементних
водоводних цеви, реконструкција
водоводне мреже у улици
Партизанској (од улице
Далматинске до улице Лоле
Рибара) – надзор

4

1502

0001

473

71

512932

Заливни систем у Љубичеву

3.000.000,00

15

0602

0001

130

161

511451

Израда пројектно техничке
документације за реконструкцију
објеката јавних установа

9.000.000,00

15

0602

0001

130

162

512231

Телефонска централа

15

0602

0001

130

162

512211

Намештај

2.380.000,00

14

1301

П1

810

139

511293

Пресвлачење асфалтом спортског
игралишта МЗ „Живица”

1.367.481,00

511331

Радови на ојачавању коловозне
конструкције – асфалтирање
улице Војводе Вујовића – крак
улице дужине 75 м у МЗ
„Булевар”

266.052,00

3.044.371,00

7

0701

0002

451

86

600.000,00

7

0701

0002

451

86

511331

Радови на ојачавању коловозне
конструкције – асфалтирање
улице Хајдучке дужине 332 м у
МЗ „Чачалица”

7

0701

0002

451

86

511331

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

290.365,00

7

0701

0002

451

86

511331

Радови на ојачавању коловозне
конструкције – асфалтирање
улице Драже Марковића, дужине
110 м у МЗ „Брадарац”

166.696,00

511331

Рехабилитација, обнављање,
замена и ојачавање дотрајале
подлоге поплочавањем тротоара
у улици Боже Димитријевића до
улице „Ђуре Јакшића” у
Костолцу

210.093,00

136.789,00

7

0701

0002

451

86

1.460.091,00

14

1301

П1

810

139

511393

Инвестиционо одржавање,
пресвлачење асфалтом спортског
терена и уређење паркинг
простора поред терена у МЗ
„Касидол”

14

1301

П1

810

139

511393

Рехабилитација кошаркашког
терена код Хале спортова –
инвестиционо одржавање – МЗ
„Васа Пелагић”

15

0602

0001

130

161

511431

Идејни пројекат реконструкције
јавне расвете на територији Града
Пожаревца

15

0602

0001

130

161

511451

Израда пројектне документације
за санацију зграде ЛПА

500.000,00

15

0602

0001

130

161

511451

Израда пројектне документације
за вртић у Костолцу

805.400,00

1.000.000,00
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15

0602

0001

130

161

511451

Ирада урбанистичког пројекта и
пројекта препарцелације за вртић
у Костолцу

72.000,00

15

0602

0001

130

161

511451

Израда урбанистичког пројекта
за комплекс Градског хиподрома

3.000.000,00

1

1101

0005

620

44

511319

Обнова фасада у Табачкој
чаршији

15

0602

0001

130

161

511451

Израда урбанистичког пројекта
улице Рударске у Костолцу

15

0602

0001

130

161

511451

Пројекат доградње,
реконструкције и адаптације
постојећег објекта зграде
Галерије

2.500.000,00

15

0602

0001

130

163

515192

Лиценца за софтвер

3.877.351,00

511323

Капитално одржавање објеката за
потребе образовања – Адаптација
и санација објекта Основне
школе „Јован Цвијић” у
Костолцу – обавеза за ПДВ

2.448.159,00

42.000.000,00

9

2002

0001

912

101

10.000.000,00

200.000,00

12

1801

0001

760

120/1

4632

„Румунско-српска заједничка
иницијатива у борби против
канцера у пограничном региону –
унапређено дијагностификовање
и лечење малигних тумора”

13

1201

П21

820

134/1

511321

Пројекат: „Санација и адаптација
фасаде зграде здања Старог
Начелства у Пожаревцу, II фаза”

7.662.981,00

15

0602

0001

130

162

512221

Набавка бекап НАС сервера

2.700.000,00

15

0602

0001

130

162

512223

Набавка мрежне опреме

1.200.000,00

15

0602

0001

130

162

512223

Израда мрежне инфраструктуре у
сали 11 зграде Градске управе

400.000,00

15

0602

0001

130

162

512232

Набавка телефонских апарата
(ИП телефони)

675.000,00

15

0602

0001

130

162

512221

Набавка УПС уређаја 1000 W
230V

250.000,00

15

0602

0001

130

162

512222

Штампач EPSON PLQ – 20

15

0602

0001

130

162

512221

Набавка рачунара за
скупштинску говорницу

100.000,00

15

0602

0001

130

164

541100

Експропријација непокретности
ради изградње водоизворишта
пијаће воде Кличевац на к.п. број
987 К.О. Кличевац

500.000,00

15

0602

0001

130

162

512111

Набавка службеног путничког
возила

15

0602

0001

130

162

512211

Набавка полица за архиву
Градске управе у подруму

2

1102

0008

630

57/1

621911

Набавка филтерске испуне,
мерних уређаја и ремонт ППВ
„Млава”

6.000.000,00

15

0602

0001

130

161

511292

Изградња монтажно бетонске
трафостанице 10/0.4 КV на
простору шећеране

25.000.000,00

70.000,00

1.600.000,00

90.370,00
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Радови на текућем и
инвестиционом одржавању
градског хиподрома (санирање
крова ВИП ложе, молерскофарбарски радови на трибинама
и у ложи, бојење ограде)
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4.000.000,00

15

0602

0001

130

161

511393

13

1201

0002

820

126/1

515124

Вајање и ливење у бронзи
скулптуре Милене Павловић
Барили

2.400.000,00

15

0602

0001

130

162

512932

Урбани мобилијар за јавне
површине

1.600.000,00

15

0602

0001

130

162

512932

Реквизити за дечја игралишта

3.000.000,00

2

1102

0008

630

57/1

621911

Изградња водоводне мреже у
улици Боже Димитријевића –
крак

5.500.000,00

7

0701

0002

451

86

511331

Радови на простору Ергеле
Љубичево – поплочавање

19.000.000,00

17

0501

0001

435

175/3

511292

Радови на простору Ергеле
Љубичево – расвета

7.000.000,00

15

0602

0001

130

162

512932

Радови на простору Ергеле
Љубичево – мобилијари

1.000.000,00

15

0602

0001

130

162

512931

Куповина и монтажа паркинга

15

0602

0001

130

161

511321

Спољашњи каменорезачки
радови на згради Старог
Начелства: Рестаурација и
реконструкција балкона

4.500.000,00

511321

Унутрашњи радови (занатски
радови) на згради Старог
Начелства: обрада шпалетни око
прозора са унутрашње стране
зграде Старог Начелства

1.000.000,00

15

0602

0001

130

161

Рехабилитација,
обнављање,замена и ојачање
дотрајале подлоге тротоара са
леве стране у улици Чеде
Васовића – МЗ Горња Мала
наставак радова из 2017. год.

45.000.000,00

1.200.000,00

7

0701

0002

451

86

511331

15

0602

0001

130

161

511291

Радови на гасификационој мрежи
у кругу Шећеране

15

0602

0001

130

162

512931

Инсталација климе у згради
Начелства

15

0602

0001

130

161

511451

Израда пројекта амбијенталне
расвете зграде Начелства

600.000,00

15

0602

0002

160

165

511321

МЗ „Дубравица” – санација
зграде месне заједнице

599.442,00

7

0701

0002

451

86

511331

Уређење игралишта у ул.
Димитрија Павловића у
Пожаревцу

1.966.885,00

511331

Хиподром Пожаревац – Радови
на рехабилитацији тротоара од
улаза из ул. Моравске до трибина
и платоа са паркиралиштем
испред трибина

8.461.533,00

7

0701

0002

451

86

2.500.000,00

29.000.000,00
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7

0701

0002

451

86
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511331

Радови на ојачавању коловозне
конструкције – асфалтирање 7.
јула у МЗ „Лучица”

3.399.199,00

2.500.000,00

1.519.200,00

7

0701

0002

451

86

511331

Радови на ојачавању коловозне
конструкције – асфалтирање
дела бициклистичке стазе у МЗ
„Лучица”

7

0701

0002

451

86

511331

Радови на ојачавању коловозне
конструкције – асфалтирање
улице Драге Дулића – Моравца у
МЗ „Брежане”

710.000,00

572.000,00

7

0701

0002

451

86

511331

Радови на ојачавању коловозне
конструкције – асфалтирање
улице Југ Богданове у МЗ
„Берање”

7

0701

0002

451

86

511331

Радови на ојачавању коловозне
конструкције – асфалтирање
улице Васе Пелагића у МЗ
„Берање”

7

0701

0002

451

86

511331

Радови на ојачавању коловозне
конструкције – асфалтирање дела
улице Лоле Рибара у МЗ
„Ћириковац”

17

0501

0001

435

175/3

511292

Расвета дуж пруге у делу од ул.
Тршћанске до ул. Николе Тесле

289.440,00

6

0401

0004

520

80

511342

Санација сливничке мреже у
граду (замена и уградња нових
сливних решетки у граду)

750.000,00

264.000,00

3.000.000,00

15

0602

0001

130

161

511451

Израда пројектне документације
за кишну канализацију у улици
Далматинска (Л=580м) ИДР,
ИДП и ПЗИ

13

1201

0003

820

128

511321

Санација и проширење бине у МЗ
Дрмно

595.366,00

13

1201

0003

820

128

511321

Санација надстрешнице испред
дома у МЗ Дрмно

232.092,00

Основно образовање

9

9

9

2002

2002

2002

0001

0001

0001

912

912

912

99

99

99

4631-4215

ОШ „Доситеј Обрадовић” –
осигурање запослених (поред
редовних полиса осигурања) од
опште одговорности и осигурање
запослених за случај болести и
хируршких интервенција –
(средства за два месеца по
уговору из 2017. године)

26.000,00

4631 –
4215

ОШ „Десанка Максимовић” –
осигурање запослених (поред
редовних полиса осигурања) од
опште одговорности и осигурање
запослених за случај болести и
хируршких интервенција –
(средства за два месеца по
уговору из 2017. године)

25.000,00

4631-4251

ОШ „Десанка Максимовић” –
Замена 9 хидрантских вентила по
решењу МУП-а, Сектора за
ванредне ситуације у Пожаревцу
број 217-12329/17-4 од
29.12.2017. године

64.680,00

22. мај 2018.
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ОШ „Десанка Максимовић” –
Геодетске услуге за израду
елабората за потребе
поништавања објеката на плану и
операту који је на терену
порушен, што је потребно за
завршетак процеса легализације
школе
ОШ „Десанка Максимовић” –
Реконструкција канализације у
котларници

Страна 71 – Број 4

10.000,00

9

2002

0001

912

99

4631-4246

9

2002

0001

912

99/1

4632-5113

9

2002

0001

912

99/1

4632-5122

ОШ „Десанка Максимовић” –
Проширење видео надзора

316.729,00

9

2002

0001

912

99/1

4632-5113

ОШ „Десанка Максимовић” –
Санација тротоара око школске
зграде – друга етапа

272.763,00

25.540,00

818.090,00

9

2002

0001

912

99

4631-4215

ОШ „Краљ Александар” –
осигурање запослених (поред
редовних полиса осигурања) од
опште одговорности и осигурање
запослених за случај болести и
хируршких интервенција –
(средства за два месеца по
уговору из 2017. године)

9

2002

0001

912

99/1

4632-5113

ОШ „Краљ Александар” – Замена
олучне инсталације

2.299.200,00

9

2002

0001

912

99/1

4632-5114

ОШ „Краљ Александар” – Замена
олучне инсталације – надзор

69.000,00

4631-4215

ОШ „Свети Сава” – осигурање
запослених (поред редовних
полиса осигурања) од опште
одговорности и осигурање
запослених за случај болести и
хируршких интервенција –
(средства за два месеца по
уговору из 2017. године)

25.000,00

120.000,00

9

2002

0001

912

99

9

2002

0001

912

99

4631-4246

ОШ „Свети Сава” – Геодетске
услуге – озакоњење објеката
школе изграђених на
катастарској парцели 352/1 и
легализацију истих

9

2002

0001

912

99

4631-4822

ОШ „Свети Сава” – Републичке
административне таксе

9

2002

0001

912

99/1

4632-5113

ОШ „Свети Сава” – Израда
ограде школског дворишта у
издвојеном одељењу у
Ћириковцу

1.801.800,00

1.321.920,00

976.764,00

30.000,00

9

2002

0001

912

99/1

4632-5113

ОШ „Свети Сава” – Замена
дрвених врата на учионицама и
просторијама у централној
школској згради

9

2002

0001

912

99/1

4632-5113

ОШ „Свети Сава” – Замена
дрвених прозора на трпезарији

4631-4215

ОШ „Вук Караџић” – осигурање
запослених (поред редовних
полиса осигурања) од опште
одговорности и осигурање
запослених за случај болести и
хируршких интервенција –
(средства за два месеца по
уговору из 2017. године)

25.000,00

4631-4249

ОШ „Вук Караџић” – Контрола
система заштите од атмосферског
пражњења на објектима школе у
Пожаревцу, Драговцу, Живици,
Брежану, Батовцу, Дубравици и
Забели

30.000,00

9

9

2002

2002

0001

0001

912

912

99

99
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9

2002

0001

912

99

4631-4251

ОШ „Вук Караџић” – Довођење
инсталације осветљења
сијалицама у котларницама у
Драговцу, Живици, Брежану и
Батовцу

9

2002

0001

912

99

4631-4239

ОШ „Вук Караџић” – Услуге
координатора за безбедност и
здравље на раду на градилишту
санације зграде ОШ у Забели

9

2002

0001

912

99

4631-4239

9

2002

0001

912

99/1

4632-5122

9

2002

0001

912

99/1

4632-5113

ОШ „Вук Караџић” –
Асфалтирање школског терена

ОШ „Вук Караџић” – Израда
Плана превентивних мера за
санацију и адаптацију школе у
Забели
ОШ „Вук Караџић” – Набавка
школског намештаја за Забелу
(37 школских столова и 74
школске столице)

22. мај 2018.

16.000,00

45.000,00

25.000,00

288.600,00

864.000,00

9

2002

0001

912

99/1

4632-5113

ОШ „Вук Караџић” – Излаз –
улаз ученика на спортске терене
(по пројекту изласка ученика из
ходника у приземљу школе ка
спортским теренима у циљу
безбедности)

9

2002

0001

912

99

4631-4251

ОШ „Божидар Д. Козица” –
Постављање ламината у три
учионице

165.000,00

190.000,00

2.726.455,00

9

2002

0001

912

99/1

4632-5114

ОШ „Божидар Д. Козица” –
Израда пројектне документације
за адаптацију, санацију и
инвестиционо одржавање
објеката у Кличевцу, Дрмну,
Касидолу, Братинцу и Набрђу, за
израду термоизолације и фасаде у
Трњану као и израду пројеката за
санитарне чворове свих 12
насеља

9

2002

0001

912

99/1

4632-5113

ОШ „Божидар Д. Козица” –
Санација тоалета –
водоинсталатерски радови

586.800,00

9

2002

0001

912

99/1

4632-5113

ОШ „Божидар Д. Козица” –
Санација тоалета – керамичарски
радови

571.800,00

9

2002

0001

912

99/1

4632-5113

ОШ „Божидар Д. Козица” –
Замена столарије у Бубушинцу

523.320,00

9

2002

0001

912

99

4632-5113

ОШ „Божидар Д. Козица” –
Замена столарије у Дрмну

4631-4215

ОШ „Милош Савић” – осигурање
запослених (поред редовних
полиса осигурања) од опште
одговорности и осигурање
запослених за случај болести и
хируршких интервенција –
(средства за два месеца по
уговору из 2017. године)

20.000,00

40.000,00

9

2002

0001

912

99

9

2002

0001

912

99

4631-4245

ОШ „Милош Савић” – Хитно
сечење дрва тополе која се налазе
у школском дворишту у Лучици
и која представљају опасност за
децу

9

2002

0001

912

99

4631-4246

ОШ „Милош Савић” – Израда
елабората геодетских радова за
потребе озакоњења објеката у
Лучици, Пољани и Пругову

9

2002

0001

912

99

4631-4269

ОШ „Милош Савић” – Куповина
моторне тестере, хилти и набавка
осталог алата и ситног инвентара
за редовно одржавање школе

1.007.000,00

192.000,00

30.000,00

22. мај 2018.
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9

2002

0001

912

99/1

4632-5113

ОШ „Милош Савић” – Замена
олука у Пругову

165.200,00

9

2002

0001

912

99/1

4632-5113

ОШ „Милош Савић” –
Обнављање симса на школи у
Пољани

60.000,00

9

2002

0001

912

99/1

4632-5122

ОШ „Милош Савић” – набавка
школских столица и клупа и
наставне катедре

275.000,00

27.000,00

9

2002

0001

912

99

4631-4215

ОШ „Јован Цвијић” – осигурање
запослених (поред редовних
полиса осигурања) од опште
одговорности и осигурање
запослених за случај болести и
хируршких интервенција –
(средства за два месеца по
уговору из 2017. године)

Трошкови додатног осигурања за
прва два месеца 2018. године у
Музичкој школи

17.944,00

Средње образовање
10

2003

0001

920

103

4631

10

2003

0001

920

104

4632-5113

Музичка школа – Покривање
дела крова – Пројектована
вредност

95.000,00

10

2003

0001

920

104

4632-5113

Музичка школа – Прозори на
подруму – ПВЦ

60.000,00

10

2003

0001

920

104

4632-5113

Музичка школа – Проширење
атриума

780.000,00

10

2003

0001

920

104

4632-5122

Музичка школа – Столице за
хорску салу

600.000,00

10

2003

0001

920

104

4632-5113

Музичка школа – Зид у дворишту
школе

480.000,00

10

2003

0001

920

103

4631-4251

Политехничка школа – Текуће
поправке и одржавање зграда и
објеката

300.000,00

10

2003

0001

920

103

4631-4252

Политехничка школа – Текуће
поправке и одржавање опреме

300.000,00

10

2003

0001

920

104

4632-5121

Политехничка школа – Набавка
аутомобила за обуку редовних
ученика школе за Б категорију

10

2003

0001

920

104

4632

10

2003

0001

920

104

4632-5113

Пожаревачка гимназија –
Санација кровног покривача на
згради Пожаревачке гимназије и
стручни надзор над радовима

8.328.708,00

10

2003

0001

920

103

4631-4252

Пожаревачка гимназија – Замена
клупа и столица

50.000,00

10

2003

0001

920

103

4631-4249

Пожаревачка гимназија –
Уклањање 100 кг биолошког
отпада из кабинета за хемију и
кабинета за физику

50.000,00

2.794.557,00

4.292.000,00

Надзор за замену фасаде
Пожаревачка гимназија

10

2003

0001

920

104

4632-5128

Техничка школа „Никола Тесла”
– Опрема за јавну безбедност –
Набавка противпожарне опреме
по решењу сектора за ванредне
ситуације.

10

2003

0001

920

104

4632-5113

Економско-трговинска школа –
Замена прозора у старој школској
згради ( Замена прозора –
4.232.000,00 + надзор – 60.000,00)

10

2003

0001

920

103

4631-4251

Медицинска школа – Адаптација
кабинета

1.400.000,00

224.500,00

786.410,00

Страна 74 – Број 4
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2003

0001

920

104
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4632-5122

Медицинска школа – Набавка:
катедре – 1 ком., радна столица
тапац. 1 ком., судопера 1 ком.,
лабораторијска столица 12 ком.

203.400,00

490.380,00

950.000,00

10

2003

0001

920

104

4632-5126

Медицинска школа – Набавка:
радни сто 6 ком., сто за
аналитичку вагу 1 ком., ормар са
полицама 1 ком., ормар затворен
1 ком., доњи елем. ниски 6 ком.,
висећи орман стакло 2 ком.,
висећи орман 2 ком., висећи
ормар 1 ком.

10

2003

0001

920

103

4631-4266

Медицинска школа – Набавка
лабораторисјке опреме (пипете,
стерилизатори, полариметар,
мамбранска вакуум пумпа ...)

Центар за социјални рад
11

0901

0001

070

106

4631-4822

Обавезне таксе

28.000,00

11

0901

0001

070

106

4631-4246

Геодетске услуге

42.000,00

11

0901

0001

070

106

4631-4251

Молерски радоови

322.560,00

230.000,00

11

0901

0001

070

106/1

4632-5114

Урбанистички пројекат којим се
утврђују услови за израду
пројекта санације,
реконструкције и доградње
Центра за социјални рад

11

0901

0001

070

106/1

4632-5114

Израда пројектне документације
за санацију и доградњу објекта
Центра за социјални рад

180.000,00

4642

Набавка новог санитетског
возила реанимобила са
комплетном опремом за потребе
Службе за хитну медицинску
помоћ у Костолцу,
5121 – Опрема за саобраћај

5.000.000,00

3.000.000,00

Дом здравља Пожаревац

12

1801

0001

760

121/1

12

1801

0001

760

121/1

4642

Опрема за службу хитне
медицинске помоћи – ЕКГ апарат
за службу ХМ помоћи ДЗ
Пожаревац,
5125 – Медицинска опрема

12

1801

0001

760

121/1

4642

Један ултразвучни апарат са
сондом за Службу Опште
медицине ДЗ Пожаревац,
5125 – Медицинска опрема

4.500.000,00

154

4632-5114

Надзор по већ закљученим
уговором са ПД Ижињеринг

576.000,00

4632-5114

Надзор над извођењем радова за
пројекат „Замена, реконструкција
и формирање новог дрвореда на
подручју града Костолца као и
реконструкција дрвореда и
уређење зелене површине у
централном парку у Костолцу –
прва фаза”.

300.000,00

Градска општина Костолац

15

15

0602

0602

0001

0001

130

130

154

22. мај 2018.
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0602

0001

130

154
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4632-5114

Надзор над извођењем радова за
пројекат „Ширење
топлификационе мреже –
дистрибутивна мрежа и
прикључни топловоди на
локацији круга градске пијаце у
Костолцу (набавка опреме,
грађевински и машинскомонтажни радови)

800.000,00

284.000,00

15

0602

0001

130

154

4632-5122

Административна опрема:
3 штампача, 2 скенера,
2 телевизора, пројектор, диг.
камера, монитор, фрижидер,
телефон 2 ком., 2 десктоп
рачунара

15

0602

0001

130

154

4632-5113

Капитално одржавање зграда и
објеката – зграде градске
општине Костолац

852.544,00

15

0602

0001

130

154

4632-5113

Капитално одржавање зграда и
објеката – зграде градске
општине Костолац – средства
бившег Фонда за развој

298.328,00

15

0602

0001

130

154

4632-5114

Конференцијске столице

15

0602

0001

130

154

4632-5126

Набавка две дигиталне активне
звучне кутије – Културно
спортски центар

264.000,00

15

0602

0001

130

154

4632-5126

Набавка две микрофон бубице –
Културно спортски центар

72.000,00

15

0602

0001

130

154

4632-5126

Набавка 8 микрофонских сталака
– Културно спортски центар

48.000,00

15

0602

0001

130

154

4632-5122

Набавка 4 рефлектора –
Културно спортски центар

96.000,00

15

0602

0001

130

154

4632-5122

Набавка намештаја – Културно
спортски центар

24.140,00

15

0602

0001

130

153

4631-4242

Услуге културе – извођење
музичких концарата – Културно
спортски центар

15

0602

0001

130

154

4632-5122

Конференцијске столице – МЗ
Острово

56.000,00

15

0602

0001

130

154

4632-5122

Плакар – МЗ Острово

58.300,00

15

0602

0001

130

154

4632-5113

Улазна врата ПВЦ – МЗ Острово

30.000,00

15

0602

0001

130

153

4631

Распоред прихода од закупа ГО
Костолац из извора 13

308.216,00

15

0602

0001

130

154

4632

Распоред прихода од закупа ГО
Костолац из извора 13

516.822,00

66.000,00

1.000.000,00

Програм мера за унапређење услова живота на територији Града Пожаревца:

1

1101

П1

620

45

511441

Израда Плана генералне
регулације

7.712.000,00
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2

1102

0008

630

57

511241

7

0701

0002

451

86

511231

7

0701

0002

451

86

511231

7

0701

0002

451

86

511231

7

7

0701

0701

0002

0002

451

451

86

86

МЗ „Бубушинац” – изградња
недостајуће водоводне мреже на
граници насеља Бубушинац и
Маљуревац
Индустријска зона – улица
Нова 1
Индустријска зона – улица
Нова 2
Индустријска зона – улица
Нова 3

511231

Улица Илије Гојковића у
Индустријској зони
Програм мера за унапређење
услова живота на територији
Града Пожаревца

511331

Радови на ојачавању коловозне
конструкције – асфалтирање
улице Косте Стаменковића,
дужине 354 м у МЗ „Булевар”
Радови на ојачавању коловозне
конструкције – асфалтирање
улице Војводе Вујовића – крак
улице дужине 75 м у МЗ
„Булевар”
Рехабилитација, обнављање,
замена и ојачавање дотрајалог
коловоза и тротоара у улици
Југовићевој (од Булевара до
пруге) у МЗ „Булевар”

22. мај 2018.
1.775.508,00
7.091.950,00
9.467.650,00
6.765.540,00

20.322.250,00

558.975,00

1.030.000,00

7

0701

0002

451

86

511331

7

0701

0002

451

86

511331

7

0701

0002

451

86

511331

Радови на ојачавању коловозне
конструкције – асфалтирање
улице Ђердапске дужине 172 м у
МЗ „Бурјан”

241.369,00

7

0701

0002

451

86

511331

Радови на ојачавању коловозне
конструкције – асфалтирање
улице Космајског одреда дужине
216 м у МЗ „Бурјан”

1.672.813,00

7

0701

0002

451

86

511331

Радови на ојачавању коловозне
конструкције – асфалтирање
улице Косте Рацина дужине
173 м у МЗ „Бурјан”

14

1301

П1

810

139

511293

Изградња једностраних трибина
дужине 43 м на терену малих
спортова у МЗ „Баре”

1.981.660,00

13

1201

0003

820

128

511321

Санација бине у Дому културе у
МЗ „Бубушинац”

592.000,00

2.777.622,00

953.493,00

201.998,00

7

0701

0002

451

86

511331

Радови на ојачавању коловозне
конструкције – асфалтирање
улице Мирослава Јовановића и
асфалтирање сокака дужине 282м
у МЗ „Парк”

7

0701

0002

451

86

511331

Радови на ојачавању коловозне
конструкције – асфалтирање
улице Хајдучке дужине 332 м у
МЗ „Чачалица”

4.930.000,00

7

0701

0002

451

86

511331

Радови на ојачавању коловозне
конструкције – асфалтирање
улице Миодрага Морисављевића
157м + 103 м у МЗ „Чачалица”

2.290.931,00

7

0701

0002

451

86

511331

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

1.260.000,00

22. мај 2018.
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7

0701

0002

451

86

511331

Рехабилитација, обнављање,
замена и ојачавање дотрајале
подлоге тротоара са леве стране у
улици Лоле Рибара од
Шумадијске улице до
Партизанске улице у МЗ „Васа
Пелагић”

7

0701

0002

451

86

511331

Радови на ојачавању коловозне
конструкције – асфалтирање
улице Ернеста Хемингвеја,
дужине 118 м у МЗ „Сопот”

7

0701

0002

451

86

511331

Радови на ојачавању коловозне
конструкције – асфалтирање
улице Војислава Макића, дужине
250 м у МЗ „Пољана”

1.431.630,00

421.840,00

263.262,00

26.871,00

158.594,00

7

0701

0002

451

86

511331

Радови на ојачавању коловозне
конструкције – асфалтирање
улице Александра Ђурића и
Милоша Савића, дужине 380 м у
МЗ „Пругово”

7

0701

0002

451

86

511331

Радови на ојачавању коловозне
конструкције – асфалтирање
улице Розе Игњатовић, дужине
220 м у МЗ „Бубушинац”

7

0701

0002

451

86

511331

Радови на ојачавању коловозне
конструкције – асфалтирање
улице Светосавске, дужине 236 м
у МЗ „Брадарац”

1.956.740,00

7

0701

0002

451

86

511331

Радови на ојачавању коловозне
конструкције – асфалтирање
улице Драже Марковића, дужине
110 м у МЗ „Брадарац”

1.100.000,00

7

0701

0002

451

86

511331

Радови на ојачавању коловозне
конструкције – асфалтирање
улице Његошеве, дужине 146 м у
МЗ „Братинац”

186.145,00

7

0701

0002

451

86

511331

Радови на ојачавању коловозне
конструкције – асфалтирање
улице Димитрија Туцовића,
дужине 179 м у МЗ „Братинац”

7

0701

0002

451

86

511331

Радови на ојачавању коловозне
конструкције – асфалтирање
улице Партизанске, дужине 160 м
у МЗ „Трњане”

489.683,00

511331

Радови на ојачавању коловозне
конструкције – асфалтирање
улице Цара Душана, дужине
110 м у МЗ „Дрмно”

164.497,00

511331

Радови на ојачавању коловозне
конструкције – асфалтирање
улице Зеленгорске, дужине 110 м
у МЗ „Дрмно”

192.427,00

511331

Радови на ојачавању коловозне
конструкције – асфалтирање
улице Боже Димитријевића,
дужине 250 м у МЗ „Кличевац”

231.177,00

7

7

7

0701

0701

0701

0002

0002

0002

451

451

451

86

86

86

1.183.009,00
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7

0701

0002

451

86

511331

Рехабилитација, обнављање,
замена и ојачавање дотрајале
подлоге поплочавањем тротоара
у улици Боже Димитријевића до
улице „Ђуре Јакшића” у
Костолцу

7

0701

0002

451

86

511331

Партерно уређење јавне
површине испред стадиона, ОШ
„Јован Цвијић” и Дома омладине
у Костолцу

2.853.409,00

511331

Радови на ојачавању коловозне
конструкције – асфалтирање
улице Мариборске дужине 155 m
у МЗ „Касидол”

1.257.280,00

511331

Радови на ојачавању коловозне
конструкције – асфалтирање дела
улице Вељка Дугошевића од
главног пута према гробљу у МЗ
„Баре” дужине око 300 m.

3.000.000,00

511331

Радови на ојачавању коловозне
конструкције – асфалтирање
улица Млавска и Боже
Димитријевића дужине 330 m у
МЗ „Трњане”

4.500.000,00

2.850.000,00

7

7

7

0701

0701

0701

0002

0002

0002

451

451

451

86

86

86

3.560.000,00

14

1301

П1

810

139

511393

Инвестиционо одржавање,
пресвлачење асфалтом спортског
терена и уређење паркинг
простора поред терена у МЗ
„Касидол”

17

0501

0001

435

175/3

511292

Изградња уличне расвете улице
Ђуре Ђаковића у Пожаревцу

2

1102

0008

630

57/1

621911

Реконструкција водоводне мреже
у улици Призренска

5.183.861,00

7

0701

0002

451

86

511331

Рехабилитација интерне
саобраћајнице код пијаце „Круг”

1.870.000,00

15

0602

0001

130

161

511451

Израда пројектне документације
за Дневни боравак за стара лица

1.000.000,00

15

0602

0001

130

161

511451

Пројекат рехабилитације
коловоза и тротоара и решавања
одводњавања са јавних површина
у улици Синђелићевој

300.000,00

15

0602

0001

130

161

511451

Израда пројектне документације
за кишну канализацију у улици
Моравска (Л=1.600 м) ИДР,
ИДП, и ПЗИ

420.000,00

Укупно Градска управа Града Пожаревца:

24.000.633,00

887.861.059,00

ЈП „Топлификација”

4.

Буџетски фонд
за заштиту
животне средине
Града
Пожаревца

2

1102

0007

436

179

621911

2

1102

0007

436

179

621911

ТПС 3/59 „МЗ Радна мала” –
опремање 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

11.943.120,00

8.668.456,00

14.693.313,00

22. мај 2018.
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2

1102

0007

436

179
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621911

У оквиру ширења
топлификационе мреже –
изградња преносне мреже
примарних прикључака и
топлопредајне станице ТПС
15/41 16/41 у МЗ „Сопот” – 2

6.391.540,00

27.045.528,00

2

1102

0007

436

179

621911

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

2

1102

0007

436

179

621911

Ширење топлификационе мреже
у насељу Ћириковац – 3. етапа
1. фазе, 4.1 етапа 1. фазе, 4.2 етапа
1. фазе и 4.3. етапа 1. фазе

2

1102

0007

436

179

621911

ТПС Илије Гојковића изградња
на локацији ИТПС у Пожаревцу
од улице Ђуре Ђаковића
Укупно ЈП „Топлификација”:

44.710.428,00

7.000.000,00

105.759.072,00

0,00

ЈКП „Комуналне службе”

6

6

6

6

6

6

0401

0401

0401

0401

0401

0401

0005

0005

0005

0005

0005

0005

510

510

510

510

510

510

ЈКП „Водовод и канализација”

187

187

187

187

187

187

621911

Набавка специјалног возила
аутосмећара у оквиру
реализације плана управљања
комуналним отпадом на
територији Града Пожаревца

15.000.000,00

621911

Набавка специјалног возила
ауточистилице у оквиру
реализације плана управљања
комуналним отпадом на
територији Града Пожаревца –
2 комада

17.000.000,00

621911

Набавка специјалног возила
аутоцистерна у оквиру
реализације плана управљања
комуналним отпадом и
одржавања чистоће на територији
Града Пожаревца – 2 комада

23.000.000,00

621911

Набавка специјалног возила за
прање контејнера у оквиру
реализације плана управљања
комуналним отпадом на
територији Града Пожаревца

22.000.000,00

621911

Набавка контејнера запремине
1,1 м³ – око 112 комада у оквиру
реализације плана управљања
комуналним отпадом на
територији Града Пожаревца

4.000.000,00

621911

Набавка контејнера запремине
5m³ – око 25 комада у оквиру
реализације плана управљања
комуналним отпадом на
територији Града Пожаревца

3.000.000,00

Укупно ЈКП „Комуналне службе”:

84.000.000,00

0,00

6

0401
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0005

510

187

621911

Набавка контејнера запремине
5m³ – око 25 комада у оквиру
реализације плана управљања
комуналним отпадом на
територији Града Пожаревца
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3.000.000,00

Укупно ЈКП „Комуналне службе”:

84.000.000,00

621911

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

5.000.000,00

1.500.000,00

2.000.000,00

22. мај 2018.
0,00

ЈКП „Водовод и канализација”

2

1102

0008

630

181

2

1102

0008

630

181

621911

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

2

1102

0008

630

181

621911

Израда елабората о зонама
санитарне заштите изворишта
„Ловац” у Костолцу

621911

Ремедијација подземних вода и
седимената на периферији Града
Пожаревца – уклањање штетних
нутријената технологијом
реверсне осмозе коришћењем и
доградњом постојеће
инфраструктуре

48.000.000,00

15.000.000,00

2

1102

0008

630

181

2

1102

0008

630

181

621911

Мониторинг, математичко
моделирање инфилтрације воде
из дистрибутивне мреже у
подземље, смањење могућности
мешања са канализационом
отпадном водом а све у циљу
смањења укупне отпадне воде у
подземљу као последица мешања
пијаће и отпадне воде

2

1102

0008

630

181

621911

Израда Студије оправданости са
Идејним пројектом ППОВ-а
Пожаревца

25.000.000,00

621911

Мониторинг на систему
каналисања отпадних вода а све у
циљу смањења отпадних вода у
подземљу као последица мешања
пијаће и отпадне воде

7.200.000,00

49.377.106,00

2

1102

0008

630

181

2

1102

0008

630

181

621911

Реконструкција црпне станице
ЦС-3 у склопу система
сакупљања отпадних вода у
улици Стишкој у Пожаревцу

2

1102

0008

630

181

621911

Замена асбестно-цементних
водоводних цеви, реконструкција
водоводне мреже у улици ПП
одред

10.832.639,00

2

1102

0008

630

181

621911

Замена асбестно-цементних
водоводних цеви, реконструкција
водоводне мреже у улици
Црногорској

5.605.343,00

2

1102

0008

630

181

621911

Замена асбестно-цементних
водоводних цеви, реконструкција
водоводне мреже у улици Шесте
личке дивизије

9.165.167,00

2

1102

0008

630

181

621911

Увођење јединственог SCADA
надзорно-управљачког ситема

Укупно ЈКП „Водовод и канализација”:
Градска управа Града Пожаревца

42.291.750,00

220.972.005,00

0,00

личке дивизије

2

1102

22. мај 2018.

0008

630

181

621911

Увођење јединственог SCADA
надзорно-управљачког ситема
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Укупно ЈКП „Водовод и канализација”:

42.291.750,00

Страна 81 – Број 4

220.972.005,00

Градска управа Града Пожаревца
6

0401

0004

520

184

511451

МЗ Парк – Шеста улица пројекат
канализације

6

0401

0004

520

184

511242

Индустријска зона – изградња
фекалне канализације 1. фаза

9.693.623,00

6

0401

0004

520

184

511242

Индустријска зона – изградња
кишне канализације 1. фаза

10.669.437,00

8.505.650,00

40.000,00

6

0401

0004

520

184

511242

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

6

0401

0004

520

184

511242

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

8.615.906,00

Израда пројекта санације,
затварања и рекултивације
депоније „Јеремијино поље”
у Пожаревцу са изградњом
трансфер станице.

3.000.000,00

6

0401

0004

520

184

511451

6

0401

0004

520

184

511242

6

0401

0004

520

184

511242

6

0401

0004

520

184

Изградња система сакупљања
отпадних вода у Ужичкој улици у
Костолцу – 2. део
Изградња система сакупљања
отпадних вода у улицама
Радована Драговића и Милана
Ајваза

2.276.623,00

7.386.198,00

511242

Изградња система сакупљања
отпадних вода у улици Моше
Пијаде од Шесте улице до пруге
са две бочне улице и изградња
црпне станице код истражног
затвора

27.469.358,00

27.933.877,00

6

0401

0004

520

184

511242

Изградња примарног вода
система сакупљања отпадних
вода у насељима Лучица,
Пругово, Пољана – наставак
изградње из 2015. и 2016. године

6

0401

0004

520

184

511242

Изградња система сакупљања
отпадних вода у улици
Милешевској

9.437.246,00

6

0401

0004

520

184

511242

Изградња система сакупљања
отпадних вода у улици Јована
Шербановића

7.254.680,00

6

0401

0004

520

184

511242

Изградња система сакупљања
отпадних вода у улици Хумској

1.628.697,00

511242

Изградња система сакупљања
отпадних вода у улицама Блаже
Јовановића, С. Ђорђевића крак,
Ослободиоци Пожаревца, као и
изградња црпне станице у улици
Вељка Влаховића

13.604.040,00

511242

Изградња система сакупљања
отпадних вода у улицама
Народној, Н. Богдановића
Пљуце, С. Новаковића и Узун
Мирковој

18.276.558,00

1.800.000,00

1.800.000,00

6

6

0401

0401

0004

0004

520

520

184

184

6

0401

0004

520

184

511451

Израда пројекта реконструкције
система сакупљања отпадних
вода у улици Партизанској у
Костолцу

6

0401

0004

520

185

512931

Уградња аутоматске решетке на
црпној станици на јужном
фекалном колектору

0,00
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6

0401

0004

520

184

511242

Заштита површинских вода од
загађења (Санација улива
Брежанског канала са санацијом
бетонских кинета у делу канала)

277.581,00

6

0401

0004

520

184

511242

Заштита површинских вода
у насeљу Кленовник (Изградња
1. фазе кишне канализације)

13.000.000,00

511242

Заштита површинских вода од
загађења – Брежанског канала
(Изградња 1. фазе јужног слива
кишне канализације од улива у
Брежански канал до шахта РО.42
иза мегамаркета „Рода”)

90.437.308,00

6

0401

0004

520

184

6

0401

0004

520

184

511451

Заштита површинских вода од
загађења које доносе поплаве
(Израда пројекта санације
бујичног потока у насељу
Кленовник који је део мреже
кишне канализације)

2

1102

0008

630

180

511341

Замена азбестно-цементних
водоводних цеви, реконструкција
водоводне мреже у улици
Невесињској

8.644.187,00

2

1102

0008

630

180

511341

Замена азбестно-цементних
водоводних цеви, реконструкција
водоводне мреже у улици
Краљевића Марка

4.494.885,00

511341

Замена азбестно-цементних
водоводних цеви, реконструкција
водоводне мреже у улици
Партизанској (од улице
Далматинске до улице Лоле
Рибара)

6.000.000,00

424911

Редовно одржавање и чишћење
речног канала „Стара Млава” у
циљу нормалног функционисања
канала од црпне станице
„Срећно” до насеља Брадарац

33.280,00

2

6

1102

0401

0008

0006

630

510

180

188

6

0401

0006

510

188

424911

6

0401

0006

510

188

424911

6

6

0401

0401

0006

0006

510

510

188

188

Извођење санационих радова и
чишћење регулационог корита са
објектима на речном каналу
„Стара Млава”, а у циљу заштите
земљишта од деградације и
снижавања високих подземних
вода у зони угрожених насеља
Бубушинац, Маљуревац,
Брадарац – Фаза 3
Успостављање организованог
система за прикупљање,
одношење и депоновање
комуналног отпада кроз
регионални приступ у управљању
отпадом, примарно селектирање
отпада, изградњу трансфер
станица и рециклажних дворишта

850.000,00

1.316.486,00

75.000.000,00

424911

Уређење, чишћење дивљих
депонија и неуређених
одлагалишта на којима се
неконтролисано одлажу све врсте
отпада у градским и сеоским
насељима

18.000.000,00

424911

Мерење гасног стања на мрежи
биотрнова на градским
депонијама и контрола квалитета
депонијских отпадних и
процедних вода. Периодично
утврђивање морфолошког
састава отпада.

2.500.000,00

22. мај 2018.
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6

0401

0006

510

188

424911

Извођење санационих радова и
чишћење регулационог корита
реке Стара Млава, а у циљу
заштите земљишта од
деградација и снижавања високих
подземних вода у зони
угрожених насеља Братинац и
Набрђе

6

0401

0004

520

184

511242

Изградња система сакупљања
отпадних вода у улици
Железничкој – преко пруге ка
улици Баје Секулића

26.211.008,00

511242

Изградња IV фазe примарног
вода система сакупљања
отпадних вода у насељима
Лучица, Пругово и Пољана –
наставак фазне изградње из 2015.
и 2016. године – фекалне
канализације са црпном
станицом 6

28.200.000,00

511242

Изградња секундарног система за
сакупљање отпадних вода –
фекалнa канализацијa у улици
Поречка од ресторана Гем до
улива у колектор у улици Кнез
Милошев венац у Пожаревцу

2.476.562,00

511242

Изградња система сакупљања
отпадних вода у улици
Пожаревачки партизански одред
(од улице Кобасове до улице
Цара Душана)

7.837.858,00

511242

Изградња секундарног система за
сакупљање отпадних вода –
фекална канализација у ул.
Милице Српкиње (од улице ПП
одред до улива у улици Цане
Бабовић 640 м – обухваћен и део
Стевана Јаковљевића 80 м)

8.852.880,00

511242

Изградња секундарног система за
сакупљање отпадних вода –
фекална канализација у ул.
Танаска Рајића (од улива у улици
ПП Одред, до краја улице)

3.139.458,00

511242

Изградња секундарног система за
сакупљање отпадних вода –
фекална канализација у ул.
Родољуба Чолаковића (од улива
у улицу ПП одред до краја
улице)

2.409.950,00

2.518.812,00

6

6

6

6

6

6

0401

0401

0401

0401

0401

0401

0004

0004

0004

0004

0004

0004

520

520

520

520

520

520

184

184

184

184

184

184

10.352.600,00

6

0401

0004

520

184

511242

Изградња секундарног система за
сакупљање отпадних вода –
фекална канализација у ул. бочни
сокак који излази на улицу ПП
одред (од улива у ППО до краја
сокака)

6

0401

0004

520

184

511242

Заштита површинских вода од
загађења – Брежанског канала.
Изградња друге – А фазе Јужног
слива кишне канализације

133.728.900,00

172.000.000,00

21.600.000,00

17

0501

0001

435

189

511292

Реконструкција јавне расвете
инсталацијом ЛЕД расвете на
територији Града Пожаревца у
функцији заштите животне
средине у виду елиминисања
еколошки неприхватљивих
извора светлости и индиректног
смањења емисије штетних гасова

2

1102

0008

630

180

511341

Замена азбестно-цементних
водоводних цеви, реконструкција
водоводне мреже у улицама
Хајдук Вељкова и Поречка
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6

0401

0004

520

184

511344

Санација деградираног терена
услед појаве клизишта,
подземних и бујичних вода у
улици Кнеза Милоша у Костолцу
– изградња потпорног зида у
насељу Канал

2

1102

0002

540

177

514121

Уређење
јавних
зелених
површина на територији Града
Пожаревца

12.181.885,00

511242

Изградња секундарне фекалне
канализације у насељу Љубичево
(црпне
станице
у
насељу
Љубичево код „Доминг-а” –
наставак радова из 2015. и 2016.
године у оквиру изградње)

2.691.149,00

6

0401

0004

520

184

6

0401

0006

510

188

424911

6

0401

0006

510

188

424911

Уређење напуштеног корита
„Стара Млава” од Набрђа до
Трњана ( ПР 78 km 3 + 900 до ПР
133 km 6 + 572,50) – фаза 5

4.863.812,00

5.419.003,00

Уређење нерегулисаног корита
Старе Млаве (400 m) низводно од
железничког моста у Братинцу

4.883.301,00

Укупно Градска управа Града Пожаревца:

829.312.798,00

0,00

Градска општина Костолац

5.

Буџетски фонд
за
пољопривреду и
рурални развој
Града
Пожаревца

2

1102

0007

436

178

463241

Завршетак топлификације у ГО
Костолац – 6. фаза насеље Петка

6.020.029,00

6

0401

0004

520

183

463241

Израда фекалне канализације у
Првомајској улици у Костолцу

4.075.348,00

2

1102

0007

436

178

463241

Топлификација локала (израда
прикључака) у улици Трг
братства јединства у Костолцу

1.835.000,00

2

1102

0007

436

178

463241

Реконструкција и адаптација
топлификационе мреже за Село
Костолац – проширење, северни
и јужни крак

12.141.994,00

2

1102

0007

436

178

463241

Реконструкција и адаптација
топлификационе мреже за Село
Костолац – проширење за
„Језеро”

13.303.228,00

2

1102

0007

436

178

463241

Изградња топлификационе мреже
у улици Базенској у Костолцу

9.667.746,00

2

1102

0007

436

178

463241

Изградња топлификационе мреже
у насељу „Дидино село” у
Костолцу

70.922,00

2

1102

0007

436

178

463241

Доградња топлификационе
мреже у насељу „Колиште” у
Костолцу

241.412,00

Укупно Градска општина Костолац:

47.355.679,00

Укупно Програм Буџетског фонда за заштиту животне средине:

1.287.399.554,00

5

0101

0002

421

190

422400

Трошкови путовања ученика

5

0101

0002

421

191

423400

Услуге информисања

5

0101

0002

421

191

423500

Стручне услуге

480.000,00
450.000,00
891.786,00

0,00
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5

0101

0002

421

191

423600

Услуге за домаћинство и
угоститељство

5

0101

0002

421

191

423700

Репрезентација

5

0101

0002

421

191

423900

Остале опште услуге

5

0101

0002

421

192

451100

Текуће субвенције

5

0101

0002

421

193

481900

Донације осталим непроф. инст.

Укупно Програм подршке за спровођење пољопривредне политике и политике
руралног развоја Града Пожаревца:
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103.856,00
490.000,00
2.476.669,00
2.269.431,00
1.094.790,00
8.256.532,00

Установе културе
Историјски
архив
Пожаревац

13

1201

0001

820

217

4831

Новчане казне и пенали по
решењу судова

Историјски
архив
Пожаревац

13

1201

0001

820

211

4235

Стручне услуге (распоред
неутрошених средстава из
предходне године од уплата
општина Браничевског округа)

120.000,00

4236

Услуге за домаћинство и
угоститељство (распоред
неутрошених средстава из
претходне године од уплата
општина Браничевског округа)

215.521,00

5122

Административна опрема
(распоред неутрошених
средстава из предходне године од
уплата општина Браничевског
округа)

252.000,00

106.260,00

54.000,00

Историјски
архив
Пожаревац

Историјски
архив
Пожаревац

13

13

1201

1201

0001

0001

820

820

211

219

1.975.400,00

Историјски
архив
Пожаревац

13

1201

0001

820

210

4222

Трошкови службеног путовања у
иностранство (распоред
неутрошених сопствених
средстава из претходне године по
одлуци Управног одбора)

Историјски
архив
Пожаревац

13

1201

0001

820

211

4235

Стручне услуге (распоред
неутрошених сопствених
средстава из претходне године по
одлуци Управног одбора)

4252

Текуће поправке и одржавање
опреме (распоред неутрошених
сопствених средстава из
претходне године по одлуци
Управног одбора)

102.000,00

245.000,00

6.
Историјски
архив
Пожаревац

13

1201

0001

820

213

5.800,00

Историјски
архив
Пожаревац

13

1201

0001

820

219

5122

Административна опрема
(распоред неутрошених
сопствених средстава из
претходне године по одлуци
Управног одбора)

Историјски
архив
Пожаревац

13

1201

0001

820

219

5122

Набавка опреме за заштиту и
чување података
Санација дела крова као и замена
олука на објекту „Стара касарна –
павиљон 4” (1.000.000,00 динара
замена лименог крова са
фалцевима и 500.000,00 динара
замена олука)

1.500.000,00

Пројекат: Виминацијум фест –
митови данас

8.324.000,00

Опрема за образовање, културу и
спорт – набавка биоскопског
SILVER SCREEN платна
(распоред неутрошених
сопствених средстава из
претходне године по одлуци
Управног одбора)

1.500.000,00

Историјски
архив
Пожаревац

13

1201

0001

820

213

4251

Центар за
културу
Пожаревац

13

1201

П12

820

255
256
257

42

Центар за
културу
Пожаревац

13

1201

0001

820

219

5126

200,00

200,00
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Центар за
културу
Пожаревац
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13

1201

0001

820

209
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4214

Услуге комуникација (распоред
неутрошених сопствених
средстава из претходне године по
одлуци Управног одбора)

0,00

206.967,00

Центар за
културу
Пожаревац

13

1201

П1

820

224

4242

Услуге образовања, културе и
спорта (распоред неутрошених
донација из претходне године по
одлуци Управног одбора –
Глумачке свечаности „Дани
Миливоја Живановића”)

Центар за
културу
Пожаревац

13

1201

0001

820

219

5126

Набавка унутрашњег LED екрана

900.000,00

Центар за
културу
Пожаревац

13

1201

0001

820

219

5126

Набавка електричног клавира

200.000,00

Центар за
културу
Пожаревац

13

1201

П11

820

254/1

5126

Набавка 40 нотних сталака и 40
лампи за сталке – Пројекат:
Оркестар ГВАРДИА

326.880,00

Центар за
културу
Пожаревац

13

1201

0001

820

218

5113

Замена дела портала централног
хола

385.600,00

Народни музеј
Пожаревац

13

1201

П15

820

264 –
271

42
51

Пројекат: Обележавање 300
година Пожаревачког мира (1718
– 2018.)

24.160.000,00

Народни музеј
Пожаревац

13

1201

0001

820

209

4211

Трошкови платног промета
(распоред неутрошених
сопствених средстава из
претходне године по одлуци
Управног одбора)

Културно
спортски центар
Пожаревац

13

1201

0001

820

213

4251

Хобловање и лакирање паркета
као и обележавање терена у
великој сали Културно-спортског
центра Пожаревац

1.000.000,00

Културно
спортски центар
Пожаревац

13

1201

0001

820

218

5114

Идејно решење, идејни пројекат
и главни пројекат помоћне сале

3.870.000,00

Културно
спортски центар
Пожаревац

13

1201

0001

820

218

5114

Идејни пројекат и извођачки
пројекат помоћног фудбалског
терена

696.000,00

Културно
спортски центар
Пожаревац

13

1201

0001

820

218

5114

Уређење зелене површине испред
Спортске хале

850.000,00

401.246,00

1.720,00

Културно
спортски центар
Пожаревац

13

1201

0001

820

218

5113

Капитално одржавање зграда и
објеката – реконструкција и
санација санитарног чвора на
отвореном градском базену и
радови у делу кабина за
пресвлачење (распоред
неутрошених сопствених
средстава из претходне године по
одлуци Управног одбора)

Културно
спортски центар
Пожаревац

13

1201

0001

820

219

5129

Набавка система контроле
приступа посетилаца и наплате
улазница

320.616,00

Градски женски
хор „Барили”

13

1201

0001

820

211

4234

Штампање и издавање цд-а у
издању ПГП РТС-а (поводом
прославе јубилеја 25 година
Хора)

250.000,00

Градски женски
хор „Барили”

13

1201

0001

820

219

5126

Набавка хаљина за свечане
наступе хора

1.193.542,00

17.085,00

22. мај 2018.
Градски женски
хор „Барили”
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13

1201

0001

820

209
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4211

Трошкови платног промета
(распоред неутрошених
сопствених средстава из
претходне године по одлуци
Управног одбора)

100.000,00

782,00

Фондација
Миленин дом –
Галерија Милене
Павловић
Барили
Пожаревац

13

1201

0001

820

210

4221

Трошкови службених путовања у
земљи (распоред неутрошених
сопствених средстава из
претходне године по одлуци
Управног одбора)

Фондација
Миленин дом –
Галерија Милене
Павловић
Барили
Пожаревац

13

1201

0001

820

211

4234

Услуге информисања (распоред
неутрошених сопствених
средстава из претходне године по
одлуци Управног одбора)

100.000,00

100.000,00

Фондација
Миленин дом –
Галерија Милене
Павловић
Барили
Пожаревац

13

1201

0001

820

211

4236

Услуге за домаћинство и
угоститељство (распоред
неутрошених сопствених
средстава из претходне године по
одлуци Управног одбора)

Фондација
Миленин дом –
Галерија Милене
Павловић
Барили
Пожаревац

13

1201

0001

820

211

4237

Репрезентација (распоред
неутрошених сопствених
средстава из претходне године по
одлуци Управног одбора)

50.000,00

Фондација
Миленин дом –
Галерија Милене
Павловић
Барили
Пожаревац

13

1201

0001

820

211

4239

Остале опште услуге (распоред
неутрошених сопствених
средстава из претходне године по
одлуци Управног одбора)

50.000,00

4242

Услуге образовања, културе и
спорта (распоред неутрошених
сопствених средстава из
претходне године по одлуци
Управног одбора)

20.000,00

4264

Материјал за саобраћај (распоред
неутрошених сопствених
средстава из претходне године по
одлуци Управног одбора)

150.000,00

4266

Материјал за образовање,
културу и спорт (распоред
неутрошених сопствених
средстава из претходне године по
одлуци Управног одбора)

50.000,00

200.000,00

Фондација
Миленин дом –
Галерија Милене
Павловић
Барили
Пожаревац
Фондација
Миленин дом –
Галерија Милене
Павловић
Барили
Пожаревац
Фондација
Миленин дом –
Галерија Милене
Павловић
Барили
Пожаревац
Фондација
Миленин дом –
Галерија Милене
Павловић
Барили
Пожаревац
Фондација
Миленин дом –
Галерија Милене
Павловић
Барили
Пожаревац
Фондација
Миленин дом –
Галерија Милене
Павловић
Барили
Пожаревац
Фондација
Миленин дом –
Галерија Милене
Павловић
Барили
Пожаревац

13

13

13

1201

1201

1201

0001

0001

0001

820

820

820

212

214

214

13

1201

0001

820

216

4821

Остали порези (распоред
неутрошених сопствених
средстава из претходне године по
одлуци Управног одбора)

13

1201

0001

820

216

4822

Обавезне таксе (распоред
неутрошених сопствених
средстава из претходне године по
одлуци Управног одбора)

40.000,00

13

1201

0001

820

218

5114

Пројектно планирање (распоред
неутрошених сопствених
средстава из претходне године по
одлуци Управног одбора)

140.000,00

13

1201

0001

820

219

5121

Опрема за саобраћај (распоред
неутрошених сопствених
средстава из претходне године по
одлуци Управног одбора)

600.000,00
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Фондација
Миленин дом –
Галерија Милене
Павловић
Барили
Пожаревац
Народна
библиотека
„Илија М.
Петровић”
Пожаревац
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13

1201

0001

820

220

5151

Нематеријална имовина –
уметничка дела (распоред
неутрошених сопствених
средстава из претходне године по
одлуци Управног одбора)

13

1201

0001

820

220

5151

Нематеријална имовина – књиге

Укупно установе културе:

22. мај 2018.

415.932,00

2.500.000,00

53.679.266,00

17.085,00

Туристичка организација Града Пожаревца

7.

Туристичка
организација
Града
Пожаревца

4

1502

0001

473

287

5113

Инвестиционо одржавање
Хиподрома

4

1502

0002

473

289

4216

Закуп опреме за образовање,
културу и спорт

4

1502

0001

473

280

4214

4

1502

0001

473

280

4215

4

1502

0001

473

280

4216

4

1502

0001

473

282/1

4243

4

1502

0001

473

283

4252

4

1502

0001

473

284

4264

4

1502

0001

473

284

4268

Услуге комуникације (распоред
неутрошених сопствених
средстава из претходне године по
одлуци Управног одбора)
Услуге осигурања (распоред
неутрошених сопствених
средстава из претходне године по
одлуци Управног одбора)
Закуп осталог простора (распоред
неутрошених сопствених
средстава из претходне године по
одлуци Управног одбора)
Медицинске услуге (распоред
неутрошених сопствених
средстава из претходне године по
одлуци Управног одбора)
Текуће поправке и одржавање
(распоред неутрошених
сопствених средстава из
претходне године по одлуци
Управног одбора)
Материјали за саобраћај
(распоред неутрошених
сопствених средстава из
претходне године по одлуци
Управног одбора)
Материјали за одржавање
хигијене и угоститељство
(распоред неутрошених
сопствених средстава из
претходне године по одлуци
Управног одбора)

3.027.084,00
295.800,00

30.000,00

50.000,00

20.000,00

63.000,00

70.000,00

10.000,00

20.000,00

4

1502

0001

473

288

5231

Залихе за даљу продају –
куповина сувенира (распоред
неутрошених сопствених
средстава из претходне године по
одлуци Управног одбора)

4

1502

0001

473

283

4252

Одржавање туристичке
сигнализације

590.000,00

4

1502

0001

473

287

5114

Идејни пројекат туристичке
сигнализације

200.000,00

4

1502

0001

473

287/1

5122

Набавка рачунарске опреме
(5 рачунара, 2 штампача,
2 лаптопа, 1 фотоапарат)

500.000,00

4

1502

0002

473

293

4269

Куповина новогодишње
декорације, за Костолац и
Пожаревац

Укупно Туристичка организација Града Пожаревца:

50.241,00

3.200.000,00

8.126.125,00

0,00

22. мај 2018.
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Предшколска установа
8

2001

0001

911

315

4251

Молерско фарбарски радови
објеката „Пчелица” и „Бамби”

2.311.520,00

8

2001

0001

911

320

5113

Санација и адаптација мокрих
чворова у објектима „Невен”,
„Лептирић” и „Бубамара” ПУ
„Љубица Вребалов”

19.703.652,00

8

2001

0001

911

320

5113

Уређење дворишта појединих
објеката ПУ

3.000.000,00

4251

Текуће поправке и одржавање
зграда и објеката – набавка и
постављање подова (распоред
неутрошених средстава из
претходне године по одлуци
Управног одбора – подрачун
јавних прихода, трансферна
средства из буџета РС за ППП)

8

8.

Предшколска
установа

2001

0001

911

315

8

2001

0001

911

316

4269

8

2001

0001

911

320/1

5122

8

2001

0001

911

312

4221

8

2001

0001

9.

911

311

4211

Материјали за посебне намене –
остали материјали за посебне
намене 175.000,00 динара и
дидактички материјали
2.000.000,00 динара (распоред
неутрошених средстава из
претходне године по одлуци
Управног одбора – подрачун
јавних прихода, трансферна
средства из буџета РС за ППП)
Административна опрема
(распоред неутрошених
средстава из претходне године по
одлуци Управног одбора –
подрачун јавних прихода,
трансферна средства из буџета
РС за ППП)
Трошкови службених путовања у
земљи (распоред неутрошених
средстава из претходне године по
одлуци Управног одбора –
родитељски динар)

145.360,00

2.175.000,00

1.942.118,00

66.004,00

Трошкови платног промета
(распоред неутрошених јавних
средстава из претходне године по
одлуци Управног одбора –
подрачун јавних прихода „Јавни
радови”)

80,00

Укупно Предшколска установа:

29.343.734,00

Месне заједнице

Месне
заједнице

15

0602

0002

160

194

4213

Накнада за одводњавање за МЗ
Дрмно (дуг из ранијих година и
2017. година)

15

0602

0002

160

201

5113

Замена столарије МЗ Живица

55.061,00

144.000,00

138.140,00

15

0602

0002

160

201

5113

Наставак замене столарије и
санација фасаде МЗ Живица –
средства од закупа за 2017.
годину

15

0602

0002

160

201

5113

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

492.462,00

15

0602

0002

160

198

4251

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

32.174,00

0,00
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15

0602

0002

160

196

4237

Распоред неутрошених средстава
самодоприноса из ранијих година
по одлуци Савета МЗ Живица

22.134,00

15

0602

0002

160

199

4269

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

44.467,00

15

0602

0002

160

196

4237

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

11.376,00

15

0602

0002

160

197

4242

Распоред неутрошених средстава
самодоприноса из ранијих година
по одлуци Савета МЗ Ћириковац

26.449,00

15

0602

0002

160

198

4251

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

134.184,00

15

0602

0002

160

194

4211

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

1.219,00

15

0602

0002

160

196

4237

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

59.802,00

15

0602

0002

160

196

4237

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

47.157,00

15

0602

0002

160

198

4251

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

5.415,00

15

0602

0002

160

202

5126

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

23.324,00

4251

Текуће поправке и одржавање
зграда и објеката – поправка
зидова, плафона, фасаде и
водоводно инсталатерски радови
МЗ „Булевар”

143.330,00

113.310,00

15

0602

0002

160

198

15

0602

0002

160

198

4251

Текуће поправке и одржавање
зграда и објеката – облагање
зидова и плафона ригипс
плочама, подизање старог пода,
бетонирање, плочице –
МЗ „Бубушинац”

15

0602

0002

160

198

4251

Текуће поправке и одржавање
зграда и објеката – кречење
просторија месне заједнице
МЗ „Речица”

15

0602

0002

160

202

5122

Административна опрема –
набавка столица за Дом културе
МЗ „Брадарац”

75.000,00

180.000,00

Укупно месне заједнице:

1.749.004,00

0,00

УКУПНО ПРЕУЗЕТЕ ОБАВЕЗЕ:

2.278.697.884,00

14.710.598,00

”

Члан 14.

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Града Пожаревца”.
У Пожаревцу, 22. маја 2018. године

Број 011-06-73/7
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК
Бојан Илић, с. р.

22. мај 2018.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

2

На основу члана 19. став 2. и 33. став 1. тачка 6)
Статута Града Пожаревца („Службени гласник Града
Пожаревца”, бр. 17/16 – пречишћен текст и 15/17),
Скупштина Града Пожаревца на седници од 22. маја
2018. године, донела је

ОДЛУКУ
о измени Одлуке о утврђивању прихода
који припадају Граду и Градској општини
Костолац у 2018. години
Члан 1.

У Одлуци о утврђивању прихода који припадају
Граду и Градској општини Костолац у 2018. години
(„Службени гласник Града Пожаревца”, бр. 15/17),
у члану 2. став 1. број: „2.949.473.589,00” замењује
се бројем: „3.347.449.164,00”.
У алинеји првој број: „2.767.178.429,00” замењује
се бројем: „3.113.284.406,00”.
У алинеји другој број: „182.295.160,00” замењује
се бројем: „234.164.758,00”.

Члан 2.

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града Пожаревца”.
У Пожаревцу, 22. маја 2018. године Број 011-06-73/8
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
Милић Јовановић, с. р.

3

На основу члана 11. ст. 3. и 4, чл. 36. и 37.
Закона о финансијској подршци породици са децом
(„Службени гласник РС”, бр. 113/17), члана 66. ст.
1. и 3, у вези са чланом 32. став 1. тачка 6) Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник РС”,
бр. 129/07, 83/14 – др. закон и 101/16 – др. закон) и
члана 33. став 1. тачка 6) Статута Града Пожаревца
(„Службени гласник Града Пожаревца”, бр. 17/16
– пречишћен текст и 15/17), Скупштина Града
Пожаревца на седници одржаној 22. маја 2018.
године, донела је

ОДЛУКУ
о финансијској подршци породици са децом
I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.

Овом одлуком утврђују се услови и начин остваривања права на новчану накнаду у износу од
40.000,00 динара за прворођено дете, породицу у
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којој се роде близанци, тројке или четворке и регресирање трошкова боравка деце у Предшколској установи „Љубица Вребалов” у Пожаревцу (у даљем
тексту: Предшколска установа) и права на новчану
накнаду деци настрадалог родитеља у вршењу службене дужности.
Град Пожаревац даје поклон честитку за прва
три детета рођена у Новој години у Општој болници
„Воја Дулић” Пожаревац и то:
1) за прво дете – износ од 40.000,00 динара;
2) за друго дете – износ од 40.000,00 динара;
3) за треће дете – износ од 40.000,00 динара.
Установљава се 1. јун као Дан борбе против „беле
куге”.

Члан 2.

Термини изражени у овој одлуци у граматичком
мушком роду подразумевају природни мушки и женски род лица на које се односе.

II. НОВЧАНА НАКНАДА
ЗА ПРВОРОЂЕНО ДЕТЕ
Члан 3.

Право на новчану накнаду за прворођено дете
остварује мајка, уколико она или отац детета имају
пребивалиште на територији Града Пожаревца дуже
од шест месеци пре рођења детета, под условом да
дете има пријављено пребивалиште на територији
Града Пожаревца и која је остварила право на родитељски додатак.

Члан 4.

Право из члана 3. ове одлуке може остварити и
отац детета, под условом да мајка детета није жива,
да је на издржавању казне затвора или је лишена родитељског права у корист оца.
Уз захтев за признавање права, из ове одлуке, отац
детета подноси и потребне доказе из члана 12. ове
одлуке.

Члан 5.

Захтев за новчану накнаду не може се поднети за
дете које није живо у моменту подношења захтева.

Члан 6.

Право на новчану накнаду за прворођено дете,
остварује се на основу поднетог захтева и следећих
доказа:
1) захтева који се прибавља од Одељења за друштвене делатности Градске управе Града Пожаревца
(у даљем тексту: Одељење), са упутством о документацији коју је потребно прибавити у поступку
остваривања права;
2) решења о оствареном праву на родитељски додатак мајке за прворођено дете;
3) фотокопије важеће личне карте;
4) уверење о пребивалишту једног од родитеља.
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Члан 7.

Рок за подношење захтева за остваривање овог
права је шест месеци од дана рођења детета.

Члан 8.

Накнада породици у којој се роди прво дете исплаћује се једнократно, у висини новчане накнаде
утврђене овом одлуком.

III. НОВЧАНА НАКНАДА ПОРОДИЦИ
У КОЈОЈ СЕ РОДЕ БЛИЗАНЦИ,
ТРОЈКЕ ИЛИ ЧЕТВОРКЕ
Члан 9.

Право на новчану накнаду у породици у којој се
роде близанци, тројке или четворке у складу са овом
одлуком, остварује мајка, уколико она или отац деце
имају пребивалиште на територији Града Пожаревца
дуже од шест месеци пре рођења деце, под условом:
1) да су деца живорођена;
2) да деца имају пријављено пребивалиште на територији Града Пожаревца;
3) да је у једном порођају рођено двоје или више
деце;
4) да је мајка држављанка Републике Србије;
5) да мајка или отац имају пребивалиште на територији Града Пожаревца дуже од шест месеци пре
рођења деце;
6) да је остварено право на родитељски додатак
мајке за децу.

Члан 10.

Право на новчану накнаду из члана 9. ове одлуке
може се остварити подношењем захтева Одељењу.
Уз захтев из става 1. овог члана, подносе се докази
о испуњености услова за признавање права на новчану накнаду, у складу са овом одлуком и то:
1) изводи из матичне књиге рођених за децу (оригинал или оверене фотокопије);
2) уверење о држављанству Републике Србије мајке (оригинал или оверена фотокопија) које не може
бити старије од шест месеци;
3) фотокопија важеће личне карте;
4) фотокопија оверене здравствене књижице;
5) пријаве пребивалишта за децу;
6) уверење о пребивалишту једног од родитеља и
7) захтев који се прибавља од надлежне службе
Одељења, са упутством о документацији коју је потребно прибавити у поступку остваривања права.
Уместо доказа из става 2. тач. 1–5, подносилац
захтева може поднети решење о оствареном праву
на родитељски додатак за децу наведену у захтеву.

Члан 11.

У случају да мајка није жива, да је напустила
децу, лишена родитељског права, да је на издржавању казне затвора или да због теже болести или
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других оправданих разлога није у могућности да непосредно брине о деци, право из ове одлуке уместо
мајке може остварити отац деце, уколико испуњава
услове утврђене чланом 9. ове одлуке.

Члан 12.

Када отац деце, у складу са овом одлуком остварује право на новчану накнаду, уз захтев за признавање права, поред доказа из члана 10. ове одлуке,
подноси један од следећих доказа:
1) извод из матичне књиге умрлих за мајку;
2) уверење органа старатељства о чињеници да је
мајка напустила децу;
3) одлука надлежног суда да је мајка лишена родитељског права;
4) потврду надлежне установе да се мајка налази
на издржавању казне затвора или друге доказе којима
се потврђује да мајка непосредно не брине о деци;
5) извештај надлежне здравствене установе о
тежој болести мајке или друге доказе којима се потврђује да мајка непосредно не брине о деци.

Члан 13.

Захтев за новчану накнаду не може се поднети за
дете које није живо у моменту подношења захтева.

Члан 14.

Захтев за остваривање права на новчану накнаду
подноси се најкасније до навршених 6 месеци живота деце.

Члан 15.

Накнада породици у којој се роде, близанци, тројке или четворке, исплаћују се једнократно, у висини
новчане накнаде утврђене овом одлуком.

IV. ПОКЛОН ЧЕСТИТКА ЗА ПРВА ТРИ
ДЕТЕТА РОЂЕНА У НОВОЈ ГОДИНИ
Члан 16.

Право на поклон честитку из члана 1. став 2. ове
одлуке, остварује дете, чија мајка или отац имају пребивалиште на територији Града Пожаревца.
Право на поклон честитку остварује се на основу
поднетог захтева и следећих доказа:
– извода из матичне књиге рођених детета и
– фотокопија личне карте мајке или оца.
Поклон честитка за прва три детета рођена у Новој години, исплаћује се једнократно, у висини новчане накнаде утврђене чланом 1. став 2. ове одлуке.

V. РЕГРЕСИРАЊЕ ТРОШКОВА БОРАВКА
ДЕЦЕ У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ
Члан 17.

Право на регресирање трошкова у износу од 50%
од цене коштања боравка близанаца, трећег и сваког

22. мај 2018.
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наредног детета у Предшколској установи остварају
родитељи са пребивалиштем на територији Града Пожаревца, а на основу уговора закљученим са
Предшколском установом о пријему детета.

Члан 18.

За признавање права из члана 17. ове одлуке уз
захтев за остваривање права подносилац прилаже
фотокопију:
1) извода из матичне књиге рођених за сву децу
у породици;
2) уверење о држављанству Републике Србије за
родитеља – подносиоца захтева и
3) уговор закључен са Предшколском установом
о пријему детета.

Члан 19.

Право на накнаду трошкова у износу од 100% од
цене коштања боравка у Предшколској установи деце
са сметњама у развоју и децу са инвалидитетом у
Предшколској установи остварују родитељи са пребивалиштем на територији Града Пожаревца који
су закључили уговор са Предшколском установом о
пријему детета у Предшколској установи.
За признавање права на накнаду трошкова цене
боравка деце са сметњама у развоју и децe са инвалидитетом уз захтев за остваривање права подносилац
прилаже:
1) извод из матичне књиге рођених;
2) уверење о држављанству Републике Србије за
родитеља – подносиоца захтева;
3) уговор закљученим са Предшколском установом о пријему детета;
4) Мишљење интерресорне комисије.
Право из става 1. овог члана не може се остварити уколико је за то дете остварено право на накнаду
зараде за време одсуства са рада ради посебне неге
детета.

Члан 20.

Право на накнаду трошкова у износу од 100%
од цене коштања боравка деце корисника новчане
социјалне помоћи у Предшколској установи имају
родитељи са пребивалиштем на територији Града
Пожаревца који су закључили уговор са Предшколском установом о пријему детета у Предшколској
установи.
За признавање права на накнаду трошкова цене
боравка деце корисника новчане социјалне помоћи
уз захтев за остваривање права подносилац прилаже:
1) извод из матичне књиге рођених;
2) уверење о држављанству Републике Србије за
родитеља – подносиоца захтева;
3) уговор закљученим са Предшколском установом о пријему детета;
4) решење о коришћењу права на новчану социјалну помоћ (Решење надлежног Центра за социјални рад).
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Члан 21.

Право на накнаду трошкова у износу од 100% од
цене коштања боравка деце без родитељског старања
у Предшколској установи имај старатељ са пребивалиштем на територији Града Пожаревца који је
закључио уговор са Предшколском установом о
пријему детета у Предшколској установи.
За признавање права на накнаду трошкова боравка деце без родитељског старања уз захтев за остваривање права подносилац прилаже:
1) извод из матичне књиге рођених;
2) уверење о држављанству Републике Србије за
старатеља – подносиоца захтева;
3) уговор закљученим са Предшколском установом о пријему детета;
4) доказ да су деца без родитељског старања (Уверење надлежног Центра за социјални рад).

Члан 22.

Право на регресирање трошкова у износу од 100%
од цене коштања боравка деце из материјално угрожених породица у Предшколској установи имају
родитељи са пребивалиштем на територији Града
Пожаревца који су закључили уговор са Предшколском установом о пријему детета у Предшколској
установи.
За признавање права на регресирање цене трошкова боравка деце из материјално угрожених породица уз захтев за остваривање права подносилац
прилаже:
1) извод из матичне књиге рођених;
2) уверење о држављанству Републике Србије за
родитеља – подносиоца захтева;
3) уговор закљученим са Предшколском установом о пријему детета;
4) уверење о просечним примањима по члану домаћинства надлежног Центра за социјални рад или
решење о оствареном праву на дечији додатак.

VI. НОВЧАНА НАКНАДА ДЕЦИ НАСТРАДАЛОГ РОДИТЕЉА У ВРШЕЊУ СЛУЖБЕНЕ ДУЖНОСТИ
Члан 23.

Право на новчану накнаду у укупном износу од
250.000,00 динара остварују деца настрадалог родитеља, са пребивалиштем на територији Града Пожаревца, који у вршењу службене дужности у оквиру
редовног обављања посла из делокруга својих надлежности насилним путем изгуби живот, односно
који изгуби живот приликом заштите и спасавања
људи, материјалних и културних добара.
Право на новчану накнаду из става 1. овог члана
остварује се на основу поднетог захтева и следећих
доказа:
1) извода из матичне књиге рођених за децу;
2) извода из матичне књиге умрлих за настрадалог
родитеља.
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Накнада за децу настрадалог родитеља, исплаћује
се једнократно, у висини новчане накнаде утврђене
овом одлуком.

својства зграде и зоне обавезног одржавања
спољног изгледа зграде у 2018. години

VII. ПОСТУПАК ОСТВАРИВАЊА ПРАВА

Овом одлуком се утврђује урбанистичка зона
која обухвата стамбено-пословне зграде у улици
Табачка чаршија број 1, 3 и 5 и Трг ослобођења
број 3 у Пожаревцу, у оквиру које се прописују обавеза инвестиционог одржавања зграда и унапређења
својстава зграда ради остваривања јавног интереса, односно у циљу спречавања настанка штетних
последица по живот и здравље људи, животну средину, привреду или имовину веће вредности, односно у циљу обезбеђивања сигурности зграде и
њене околине.

Члан 24.

Решење у првостепеном поступку за остваривање
права из ове одлуке доноси Градска управа Града
Пожаревца – Одељење.
Рок за решавање о праву из става 1. овог члана је
30 дана од дана подношења захтева.
Против првостепеног решења може се изјавити
жалба Градском већу Града Пожаревца, у року од 15
дана од дана пријема решења.
Решење Градског већа Града Пожаревца је коначно.

VIII. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 25.

Даном почетка примене ове одлуке престаје да
важи Одлука о финансијској подршци породици са
децом („Службени гласник Града Пожаревца”, бр.
18/13, 13/14, 17/16, 10/17, 12/17 и 15/17).

Члан 26.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града Пожаревца”, a примењује се од 1. јула 2018. године.
У Пожаревцу, 22. маја 2018. године

Број 011-06-73/11

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
Милић Јовановић, с. р.
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На основу члана 61. ст. 2. и 3. Закона о становању и одржавању зграда („Службени гласник РС”,
бр. 104/16) и члана 33. Статута Града Пожаревца
(„Службени гласник Града Пожаревца”, бр. 17/16 –
пречишћен текст и 15/17), Скупштина Града Пожаревца на седници од 22. маја 2018. године, донела је

ОДЛУКУ
о утврђивању урбанистичке зоне обавезног
инвестиционог одржавања и унапређења

Члан 1.

Члан 2.

О стању стамбеног фонда урбанистичке зоне
из члана 1. ове одлуке урађен је Елаборат о стању
стамбеног фонда у улици Табачка чаршија 1, 3 и 5 и
Трг ослобођења број 3 у граду Пожаревцу број 01360-331/2018-1 од 11. маја 2018. године од стране
комисије Градске управе Града Пожаревца.

Члан 3.

Скупштине стамбених заједница стамбено-пословних зграда у улици Табачка чаршија број 1, 3 и
5 и Трг ослобођења број 3 у Пожаревцу дужне су да
донесу програм одржавања зграда за 2018. годину на
основу Елабората из члана 2. ове одлуке, који чини
саставни део ове одлуке.

Члан 4.

Програм одржавања зграда и остала потребна
документација основ су за учешће на конкурсу за
суфинансирање обнове фасада стамбено-пословних
зграда, који Град Пожаревац планира да распише у
2018. години.

Члан 5.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града Пожаревца”.
У Пожаревцу, 22. маја 2018. године

Број 011-06-73/12

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
Милић Јовановић, с. р.
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Страна 97 – Број 4

Страна 98 – Број 4

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

22. мај 2018.
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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Страна 99 – Број 4

Страна 100 – Број 4

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

22. мај 2018.

22. мај 2018.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Страна 101 – Број 4

Страна 102 – Број 4

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

22. мај 2018.
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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Страна 103 – Број 4
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Страна 105 – Број 4

Страна 106 – Број 4

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

22. мај 2018.
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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Страна 107 – Број 4

Страна 108 – Број 4

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

22. мај 2018.

22. мај 2018.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Страна 109 – Број 4

Страна 110 – Број 4

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

22. мај 2018.

22. мај 2018.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Страна 111 – Број 4

Страна 112 – Број 4

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

22. мај 2018.

22. мај 2018.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Страна 113 – Број 4

Страна 114 – Број 4

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

22. мај 2018.

22. мај 2018.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Страна 115 – Број 4

Страна 116 – Број 4

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

22. мај 2018.

22. мај 2018.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Страна 117 – Број 4

Страна 118 – Број 4

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

22. мај 2018.

22. мај 2018.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Страна 119 – Број 4

Страна 120 – Број 4

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

22. мај 2018.

22. мај 2018.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Страна 121 – Број 4

Страна 122 – Број 4

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

22. мај 2018.

22. мај 2018.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

5

На основу члана 8. став 4. Закона о озакоњењу
објеката („Службени гласник РС”, бр. 96/15) и члана 33. став 1. тачка 6) Статута Града Пожаревца
(„Службени гласник Града Пожаревца”, бр. 17/16 –
пречишћен текст и 15/17)
Скупштина Града Пожаревца на седници одржаној 22. маја 2018. године донела је

ОДЛУКУ
о одређивању максималне спратности
објеката на територији Града Пожаревца
у поступку озакоњења објеката
Члан 1.

Овом одлуком одређује се максимална спратност
у поступку озакоњења објеката који су у грађевинском смислу завршени (изграђени, дограђени односно реконструисани) без грађевинске дозволе до
дана 27. новембра 2015. године.

Страна 123 – Број 4
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Скупштина Града Пожаревца, решавајући по захтеву Видоја Вукашиновића, директора Пољопривредне школе са домом ученика „Соња Маринковић”
у Пожаревцу, бр. 011-012-91 од 5.10. 2017. године, на
основу члана 38. тачка 19) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14
– др. закон и 101/16 – др. закон), члана 33. тачка 24)
Статута Града Пожаревца („Службени гласник Града
Пожаревца”, бр. 17/16 – пречишћен текст и 15/17) и
чл. 7. став 3, 9. став 2. и 19. став 1. Одлуке о употреби
грба и заставе Града Пожаревца („Службени гласник
Града Пожаревца”, бр 1/09 и 13/12), на седници од
22. маја 2018. године, донела је

ОДЛУКУ
о давању претходне сагласности на употребу
грба Града Пожаревца Пољопривредној
школи са домом ученика „Соња Маринковић”
у Пожаревцу
I

Члан 2.

Предмет озакоњења може бити објекат који има
спратност прописану важећим планским документом, а изузетно, у ситуацијама када су предмет
поступка озакоњења објекти намењени за једнопородично становање и пратећи помоћни објекти,
дозвољена је и спратност за једну етажу виша од
спратности која је прописана важећим планским документом за зону, блок или целину у којој се објекат
који је предмет озакоњења налази према планском
документу који се примењује.

Даје се претходна сагласност на употребу грба
Града Пожаревца Пољопривредној школи са домом ученика „Соња Маринковић” у Пожаревцу
за потребе 55. јубиларних Љубичевских коњичких игара.

Члан 3.

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

II

Диспозитив ове одлуке објавити у „Службеном
гласнику Града Пожаревца”.
У Пожаревцу, 22. маја 2018. године

Даном ступања на снагу ове одлукe престаје да
важи Одлука, бр. 01-06-269/2015-2 од 22. децембра
2015. године („Службени гласник Града Пожаревца”,
бр. 13/15).

Члан 4.

Ова одлука се примењује искључиво у поступку
озакоњења и не може се примењивати у другим
поступцима.

Члан 5.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града Пожаревца”.
У Пожаревцу, 22. маја 2018. године

Број 011-06-73/13

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
Милић Јовановић, с. р.

Број 011-06-73/14

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
Милић Јовановић, с. р.

7

На основу чл. 60. ст. 2. и 6, 61. ст. 1, 4. и 5. Закона о становању и одржавању зграда („Службени
гласник РС”, бр. 104/16) и члана 33. став 1. тачка 6)
Статута Града Пожаревца („Службени гласник Града
Пожаревца”, бр. 17/16 – пречишћен текст и 15/17),
Скупштина Града Пожаревца, на седници одржаној
22. маја 2018. године, доноси

ОДЛУКУ
о изменама и допуни Одлуке о одржавању
зграда и спољног изгледа зграда, условима,
начину и критеријумима суфинансирања
обнове фасада стамбених и стамбено-пословних
зграда на територији Града Пожаревца

Страна 124 – Број 4

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Члан 1.

У Одлуци о одржавању зграда и спољног изгледа зграда, условима, начину и критеријумима суфинансирања обнове фасада стамбених и стамбенопословних зграда на територији Града Пожаревца
(„Службени гласник Града Пожаревца”, бр. 12/17 и
15/17), у члану 7. ставу 1. у табели у другом реду
број: „50%” замењује се бројем: „90%.

Члан 2.

У члану 7. после става 4. додаје се нови став 5.
који гласи:
„Власници посебних делова зграде средства на
име учешћа у суфинансирању обнове фасада могу
измирити у 12 месечних рата.”

22. мај 2018.

Члан 1.

У Одлуци о условима и висини накнаде за коришћење улица, општинских и некатегорисаних
путева на територији Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца”, број 15/17) члан 16.
брише се.

Члан 2.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града Пожаревца”.
У Пожаревцу, 22. маја 2018. године

Број 011-06-73/16

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Члан 3.

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
Милић Јовановић, с. р.

У члану 9. став 2. број: „30” замењује се бројем: „8”.

Члан 4.

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града Пожаревца”.
У Пожаревца, 22. маја 2018. године

Број 011-06-73/17

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
Милић Јовановић, с. р.

8

На основу чл. 20. став 1. тачка 4) и 24. став 1.
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
РС”, бр. 129/07, 83/14 – др. закон и 101/16 – др. закон), чл. 2. став 1. тачка 50), 17. став 1. и 22. Закона о јавним путевима („Службени гласник РС”,
бр. 101/05, 123/07, 101/11, 93/12 и 104/13), чл. 6.
став 1. тач. 5) и 7). Закона о финансирању локалне
самоуправе („Службени гласник РС”, бр. 62/06,
47/11, 93/12, 83/16 и 104/16 – др. закон), чл. 2. ст. 2.
и 4. Правилника о условима и начину вођења рачуна
за уплату јавних прихода и распоред средстава са
тих рачуна („Службени гласник РС”, бр. 16/16, 49/16,
107/16 и 47/17) и члана 33. став 1. тач. 3), 6) и 17)
Статута Града Пожаревца („Службени гласник Града
Пожаревца”, бр. 17/16 – пречишћен текст и 15/17)
Скупштина Града Пожаревац на седници одржаној
дана 22. маја 2018. године, доноси

ОДЛУКУ
о измени Одлуке о условима и висини
накнаде за коришћење улица, општинских
и некатегорисаних путева на територији
Града Пожаревца

9

На основу члана 4. а у вези са чланом 13. став 2.
тачка 2) Закона о јавним службама („Службени гласник РС”, бр. 42/91, 71/94, 79/05 – др. закон, 81/05
– испр. др. закона, 83/05 – испр. др. закона и 83/14
– др. закон), члана 10. Закона о социјалној заштити
(„Службени гласник РС”, бр. 24/11) и члана 33. став
1. тач. 6) и 10) Статута Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца”, бр. 17/16 – пречишћен текст и 15/17), Скупштина Града Пожаревца, на седници одржаној дана 22. маја 2018. године,
донела је

ОДЛУКУ
о измени Одлуке о оснивању установе
Центар за социјални рад Пожаревац
Члан 1.

У Одлуци о оснивању установе Центар за социјални рад Пожаревац („Службени гласник Града
Пожаревца”, бр. 2/12 – пречишћен текст и 17/16),
у члану 3. став 2. број: „27” замењује се бројем: „33”.

Члан 2.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Града Пожаревца”.
У Пожаревцу, 22. маја 2018. године

Број 011-06-73/15

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
Милић Јовановић, с. р.

22. мај 2018.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
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На основу члана 20. став 1. тачка 9) и члана 32.
став 1. тачка 20) а у вези члана 66. став 3. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник РС”, бр.
129/07, 83/14 – др. закон и 101/16 – др. закон), члана
13. став 4. и члана 17. Закона о улагањима („Службени гласник РС”, бр. 89/15), Уредбе о о условима и
начину привлачења директних инвестиција („Службени гласник РС”, бр. 110/16), члана 10. став 1. тачка 14) 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 РС”, бр. 24/12, 48/15, 99/15, 42/17 и
94/17), члана 2. став 3. Одлуке о утврђивању цене
закупа за пословни простор („Службени гласник
Града Пожаревца”, бр. 17/16 и 3/17), члана 33. став
1. тач. 4) и 6) Статута Града Пожаревца („Службени
гласник Града Пожаревца”, бр. 17/16 – пречишћен
текст и 15/17) и Стратегије одрживог развоја Града
Пожаревца 2017–2020. године („Службени гласник
Града Пожаревцa”, бр. 3/17), a у складу са Решењем
Комисије за контролу државне помоћи број: 401-0000116/2017-01 од 28. децембра 2017. године и Решењeм Комисије за контролу државне помоћи, број
401-00-00116/1/2017-01 од 26. јануара 2018. године
у складу са чланом 95–97. Уредбе о правилима за
доделу државне помоћи („Службени гласник РС”, бр.
13/10, 100/11, 91/12, 37/13, 97/13 и 119/14),
Скупштина Града Пожаревца на седници одржаној 22. маја 2018. године, донела је

ОДЛУКУ
о условима и начину реализације Програма
локалног економског развоја Града
Пожаревца за период 2018–2020. године,
а у току 2018. године
I
УВОДНЕ ОДРЕДБЕ
Предмет уређивања
Члан 1.

Овом одлуком уређују се услови, начин и поступак реализације Програма локалног економског
развоја Града Пожаревца за период 2018–2020. године, а који ће се реализовати у току 2018. године
(у даљем тексту: Програм), критеријуми за доделу
средстава из буџета Града Пожаревца, праћење реализације програма и пројеката за које су средства
додељена у складу са овом одлуком, као и друга питања од локалног значаја, а која имају повољан утицај на отварање нових радних места, пренос нових
знања и технологија, привредном и другом развоју града.

Страна 125 – Број 4

Овом одлуком се уређује регионална инвестициона државна помоћ и де минимис државна помоћ.

Члан 2.

Улагања представљају имовинска права која има
или контролише, директно или индиректно, страни
или домаћи улагач на територији Града Пожаревца,
а за чије стицање улагач ангажује средства (улагање
у зграде, производне погоне, машине и опрему, нове
производне капацитете, постојеће производне капацитете у складу са законом којим се уређују страна
улагања и другим прописима).
Улагач јесте свако правно или физичко лице које
улаже на територији Града Пожаревца у складу са
законом.
Појмови чије је значење одређено законом и другим прописима којима се уређују улагања домаћих
и страних физичких лица имају исто значење у реализацији Програма.

II
МЕРЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА
Члан 3.
Мере реализације Програма:
1. Подстицање запошљавања
Ова мера се реализује у сарадњи са Националном
службом запошљавања, а кроз Локални акциони план
запошљавања Града Пожаревца за 2018. годину.
2. Привлачење инвеститора.
Ова мера се реализује се на следећи начин:
2.1. Обезбеђивање неизграђеног грађевинског
земљишта у својини Града испод цене или без накнаде,
2.2. Обезбеђивањем земљишта које је инфраструктурно опремљено у својини Града испод цене
или без накнаде,
2.3. Обезбеђење закупа пословног простора на
одређено време,
2.4. Давањем пословног простора у својини Града,
испод цене или без накнаде, ван јавног надметања,
односно прикупљања писмених понуда, а у циљу
реализације инвестиционог пројекта,
2.5.Обезбеђивањем подстицајних средстава за
набавку опреме (машине, алати, остала опрема) неопходне за проширење капацитета или започињање
производње.
3. Подстицање конкурентности
Ова мера се реализује на следећи начин, а кроз
подршку:
3.1. Производних иновација које имају могућност
директне примене и дефинисане користи у ланцу
вредности производа,
3.2. Подршку развоја задругарства, кластера и
других облика удруживања са циљем заједничког

Страна 126 – Број 4

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

наступа на трећим тржиштима или код доминантног
купца, као и учествовање на сајмовима,
3.3. Добијања међународних сертификата са
циљем омогућавања изласка домаћих компанија на
инострана тржишта као и побољшање квалитета управљања делатношћу.

III
ВИСИНА СРЕДСТАВА И ПРАВО
УЧЕШЋА У ПОСТУПКУ ДОДЕЛЕ
СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ
ПРОГРАМА
Извори и намена средстава
Члан 4.

Средства за реализацију Програма (у даљем тексту: средства) обезбеђују се у буџету Града Пожаревца.
Средства се могу користити за финансирање инвестиционих пројеката и пројеката којима се подстиче конкурентност у производном сектору и сектору
услуга које могу бити предмет међународне трговине
у складу са законом и другим прописима.

Право на учествовање у поступку
доделе средстава
Члан 5.

Право на учествовање у поступку доделе средстава имају сви инвеститори из Србије и иностранства,
мала и средња предузећа и предузетници, уколико
имају регистровано предузеће или представништво
на територији Града Пожаревца, који имају инвестиционе пројекте и пројекте којима се подстиче
конкурентност у секторима за које се у складу са
програмом локалног економског развоја обезбеђују
средства и који се пре почетка реализације инвестиционог пројекта пријаве за доделу средстава, на
начин и под условима предвиђеним овом одлуком.
Сви инвеститори из Србије и иностранства – мала
и средња предузећа, имају обавезу да запосле раднике искључиво са територије Града Пожаревца, док
велика предузећа, да када испуне квоту запослења
радника са територије Града Пожаревца, могу да
запосле и раднике са територија других јединица
локалне самоуправе.

Изузимање од права на доделу
средстава
Члан 6.

Од права на доделу средстава изузимају се
субјекти који средства не могу добити из буџета Ре-
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публике у складу са законом и другим прописима, и
то привредним субјектима који обављају делатност у
секторима челика, синтетичких влакана и угља, као
ни привредним субјектима у тешкоћама.

Висина средстава која могу бити
додељена
Члан 7.

Висина средстава која могу бити додељена за реализацију мере Привлачење инвеститора одређује
се на основу оправданих трошкова улагања и директних и индиректних ефеката улагања и у односу на
висину инвестиције, а повезана је са новоотвореним
радним местима.
Висина средстава која могу бити додељена за реализацију мере Подстицање конкурентности, у току
три узастопне фискалне године, а у складу са чланом 13. ове одлуке, износе укупно до 10.000.000,00
динара.
Средства се могу одобрити путем следећих инструмената:
а) субвенција,
б) давањем неизграђеног и изграђеног грађевинског земљишта испод цене или без накнаде,
в) инфраструктурним опремањем земљишта испод цене или без накнаде,
г) давањем пословног простора у својини Града,
испод цене или без накнаде и,
д) кроз одрицање осталих изворних прихода јединице локалне самоуправе.
Град Пожаревац у складу са расположивим средствима у буџету за 2018. годину одређује инструмент
доделе средстава.

IV
МЕРА 2. – ПРИВЛАЧЕЊЕ ИНВЕСТИТОРА,
РОКОВИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ, УСЛОВИ
И КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ
СРЕДСТАВА
Члан 8.

Пројекти за које се могу доделити средства
Средства се могу доделити за:
1) пројекте у производом сектору и сектору услуга чија је минимална вредност у динарској противвредности 5.000 евра по средњем курсу Народне
банке Републике Србије на дан подношења пријаве
и којим се обезбеђује отварање најмање 2 нова радна места. За ову врсту пројеката је могућа висина
додељених средстава до 50% вредности оправданих
трошкова улагања.
2) пројекте у производном сектору и сектору услуга чија је минимална вредност у динарској противвредности 10.000 евра по средњем курсу Народне

22. мај 2018.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

банке Републике Србије на дан подношења пријаве и којим се обезбеђује отварање најмање 3 нова
радна места. За ову врсту пројеката је могућа висина
додељених средстава до 50% вредности оправданих
трошкова улагања.
3) пројекте у производном сектору и сектору услуга за мала и средња предузећа чија је минимална
вредност у динарској противвредности 15.000 евра
по средњем курсу Народне банке Републике Србије
на дан подношења пријаве и којим се обезбеђује отварање најмање 5 нових радних места. За ову врсту
пројеката је могућа висина додељених средстава до
60% вредности оправданих трошкова улагања
4) Пројекте у производном сектору, код којих оправдани трошкови улагања износе најмање у динарској противвредности 50.000 евра по средњем курсу
Народне банке Републике Србије на дан подношења
пријаве и којима се обезбеђује отварање најмање 10
нових радних места; За ову врсту пројеката је могућа
висина додељених средстава до 45% вредности оправданих трошкова улагања.
5) Пројекте у производном сектору код којих су
оправдани трошкови улагања најмање у динарској
противвредности 100.000 евра по средњем курсу
Народне банке Републике Србије на дан подношења
пријаве и којима се обезбеђује отварање најмање 20
нових радних места; За ову врсту пројеката је могућа
висина додељених средстава до 50% вредности оправданих трошкова улагања.
6) пројекте у производном сектору код којих су
оправдани трошкови улагања најмање у динарској
противвредности 500.000 евра по средњем курсу
Народне банке Републике Србије на дан подношења
пријаве и којима се обезбеђује отварање најмање 70
нових радних места. За ову врсту пројеката је могућа
висина додељених средстава до 50% вредности оправданих трошкова улагања.
Укупан износ средстава, која се могу доделити у
складу са Програмом и Одлуком о условима и начину реализације Програма за сваку буџетску годину,
одређује се у апсолутном износу, уз обезбеђивање
поштовања максималног дозвољеног интензитета
наведених у ставу 1., тачка од 1) до 6).
Корисник средстава дужан је да обезбеди учешће
од најмање 25% оправданих трошкова улагања из
сопствених средстава или из других извора који не
садрже државну помоћ.

Услови за доделу средстава
Члан 9.

Средства за меру 2. Привлачење инвеститора,
могу бити додељена под следећим условима:
1) да реализација инвестиционог пројекта за велике привредне субјекте траје пет година, а у случају
малих и средњих привредних субјеката три године,
2) да инвестиција и новоотворена радна места по-
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везана са овом инвестицијом морају опстати у истом
подручју најмање пет година за велике привредне
субјекте, а у случају малих и средњих привредних
субјеката три године, након завршетка пројекта,
3) да радно место буде непосредно повезано са
почетном инвестицијом, а отворено је у року од
три године у случају малих и средњих привредних
субјеката, односно од пет година у случају великих
привредних субјеката од завршетка инвестиције, а
од датума када је радно место први пут попуњено.
4) да се укупно достигнути број запослених код
корисника средстава након реализације инвестиционог пројекта не смањује у периоду од најмање пет
година, ако је у питању велики привредни субјект,
односно у периоду од најмање три године, ако је у
питању мали и средњи привредни субјект,
5) да улагање мора да резултира нето повећањем
броја запослених у привредном субјекту у поређењу
са просечним бројем запослених у протеклих 12 месеци, а у случају да се радно место затвори у том
периоду, мора се одузети од броја новоотворених
радних места.
Корисник подстицаја, након постизања пуне запослености, према претходно утврђеном броју новозапослених, у складу са уговором о додели средства (у даљем тексту: Уговор), дужан је да сваком
запосленом редовно исплаћује зараду у складу са
прописима којима се уређују радни односи, у износу који је најмање за 20% већи од минималне зараде
у Републици Србији прописане за месец за који се
исплаћује зарада, за све уговорено време у складу
са овом одлуком.

Рок за реализацију пројекта
Члан 10.

Рок за реализацију пројекта и отварање нових
радних места за велике привредне субјекте је пет година, а у случају малих и средњих привредних субјеката је три године од дана закључења Уговора, а који
се након закључења може продужити највише на пет
година, по образложеном захтеву корисника средстава, а ако Комисија за доделу средстава оцени да су
околности које су довеле до потребе за продужењем
рока објективне и да је продужење рока оправдано
и сврсисходно, односно да се тиме на најефикаснији
начин постижу циљеви утврђени програмом локалног економског развоја.
Ако Комисија за доделу средстава оцени да су
потребе за продужењем рока оправдане и сврсисходне, приступа се изменама и допунама Уговора у
складу са образложеним захтевом или се подносилац
захтева обавештава о одбијању захтева уз образложење о разлозима за одбијање.
Велики привредни субјекат коме је Град одобрио подстицај мора одржати инвестицију на истој
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локацији, као и број запослених, пет година након
реализације инвестиционог пројекта (5+5), а мали
и средњи три године након реализације истог (3+3).

Kритеријуми за анализу квалитета
пројеката
Члан 11.

Критеријуми за анализу квалитета инвестиционог
пројекта су:
1) референце инвеститора (препознатљивост на
тржишту, референце клијената, досадашња искуства
и успешност у реализацији инвестиционих пројеката
и сл.);
2) проценат незапослених лица чије квалификације одговарају делатности инвеститора, односно
корисника средстава у укупном броју лица на евиденцији Националне службе за запошљавање на
територији јединице локалне самоуправе у којој
се улаже (ове податке доставља Национална служба за запошљавање Граду Пожаревцу на његов
захтев);
3) број, односно проценат висококвалификованих
лица који се запошљавају реализацијом инвестиционог пројекта;
4) висина и врста инвестиције (greenfield или
brownfield инвестиције), односно степен ангажовања
грађевинске индустрије у реализацији инвестиционог пројекта;
5) технолошки ниво делатности која је предмет
улагања, у складу са класификацијом Евростата;
6) претходна сарадња са добављачима и планирани удео домаћих добављача;
7) ефекти инвестиције на запослене (обуке запослених и просечна висина зарада);
8) претходни и планирани обим међународног и
укупног промета (пре и након инвестиционог пројекта);
9) финансијско-тржишна оцена инвестиционог
пројекта (извори финансирања, ликвидност, профитабилност, период повраћаја инвестиције и др).
Критеријум за анализу квалитета инвестиционих
пројеката за улагања од посебног значаја је смањење
броја незапослених за најмање 1% на територији Града Пожаревца, на којој се и реализује инвестициони
пројекат (ове податке доставља Национална служба
за запошљавање Граду Пожаревцу на његов захтев).

Oправдани трошкови
Члан 12.

За реализацију мере Привлачење инвеститора средства се могу одобрити за следеће оправдане
трошкове улагања:
1) почетна инвестициона улагања (материјална и
нематеријална имовина, улагање у земљиште, зграде,
постројења, машине, патенте, лиценце и сл.),
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2) нова радна места повезана са почетним улагањем.
Оправдани трошкови привредних субјеката су и
трошкови припреме студија и консултантских услуга
који су повезани са почетним улагањем ако висина
државне помоћи износи за средње привредне субјекте до 60% стварно насталих трошкова, а за мале
до 70%.
У случају куповине привредног субјекта, који
је затворен или би био затворен уколико не би био
купљен, оправдани трошкови су трошкови куповине
имовине тог привредног субјекта од трећег лица по
тржишним условима.
Имовина која се стиче куповином мора бити нова,
изузев у случају када се државна помоћ додељује
малим и средњим привредним субјектима. У случају
преузимања износ средстава за чије је стицање државна помоћ већ била одобрена пре куповине, одбија
се од укупног износа.
Трошкови везани за стицање имовине која је под
закупом, осим земљишта и зграда су оправдани само
ако закуп има облик финансијског лизинга и садржи
обавезу куповине имовине, на крају периода закупа.
У случају закупа земљишта и зграда, закуп се мора
наставити најмање пет година након предвиђеног
датума завршетка пројекта улагања., односно три
године за мале и средње привредне субјекте.
Трошкови који се односе на набавку транспортних средстава и опреме не сматрају се оправданим
трошковима са становишта регионалне инвестиционе државне помоћи.

V
МЕРА 3. – ПОДСТИЦАЊЕ
КОНКУРЕНТНОСТИ
Члан 13.

Ова мера се реализује у складу са правилима за
доделу државне помоћи мале вредности (де минимис
државна помоћ).
За реализацију ове мере средства се могу одобрити за следеће оправдане трошкове:
1) Трошкови иновација – трошкови инструмената,
трошкови уговорних истраживања, техничког знања
и патената који су купљени и лиценцирани, саветодавне услуге, оперативни трошкови, израде техничке
студије изводљивост,
2) Трошкови развоја задруга, кластера, инкубатора – улагање у опремање, у зграде, имовину, трошкови запослених лица, канцеларија, оперативни трошкови, усавршавање и слично,
3) Трошкови добијања међународних сертификата
са циљем омогућавања изласка домаћих компанија
на инострана тржишта као и побољшање квалитета
управљања делатношћу.
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Члан 14.

Де минимис државна помоћ не може да се додели за подстицање извоза, односно за делатности
које директно утичу на обим извоза, успостављање
и функционисање дистрибутивне мреже или за покриће других текућих расхода (оперативних трошкова) привредног субјекта повезаних са извозним
активностима и за давање предости домаћим производима у односу на увозне производе.
Помоћ за покриће трошкова учествовања на сајмовима, односно за надокнаду трошкова израде студија или пружања саветодавних услуга потребних за
увођење новог или постојећег производа на новом
тржишту у другој држави не сматра се помоћи за
подстицање извоза из става 1. овог члана.

VII
ПОСТУПАК ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА
Јавни позив
Члан 15.

Додела средстава спроводи се у складу са Јавним
позивом и овом одлуком.
По одлуци Градског већа, a на предлог Комсије
за доделу средстава обљављује се Јавни позив и то
једном годишње, а исти важи до утрошка средстава
планираних Одлуком о буџету Града Пожаревца за
2018. годину за ту намену.
Предлог текста јавног позива Одељење за ЛЕР,
пољопривреду и заштиту животне средине, а
утврђује га Комисија за доделу средстава која га
доставља Градском већу на даљу надлежност и доношење одлуке о објављивању истог.
Текст Јавног позива објављује се на званичној интернет страници Града Пожаревца и локалном Листу
„Реч народа”.
Јавни позив нарочито садржи:
1) инструменте доделе које обезбеђује град, оправдане трошкове и услове које корисник треба да
испуни;
2) интернет страницу на којој се може извршити
увид у одредбе ове одлуке и пратећих аката, којима
се дефинишу начин, услови и критеријуми за доделу
средстава;
3) адресу на којој се могу добити обавештења у
вези са учествовањем у поступку доделе средстава
и податке о лицу за контакт;
4) адресу на коју се достављају пријаве;
5) трајање јавног позива – најдуже док се не утроше средства;
6) друге информације од значаја и интереса за
инвеститоре и кориснике средстава.
Јавним позивом за доделу подстицајних средстава у оквиру реализације Програма обавезно навести
да су заинтересовани субјекти који имају право да
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учествују у поступку доделе средстава по Јавном позиву за Меру 2. – Привлачење инвеститора дужни да
доставе Граду Пожаревцу, као даваоцу подстицајних
средстава, најкасније у року од 45 дана од дана доношења одлуке о додели подстицаја, а пре закључења
уговора, банкарску гаранцију издату од пословне
банке која послује на територији Републике Србије,
безусловну и плативу на први позив у корист Града
Пожаревца на износ одобрених средстава подстицаја
као и две потписане бланко соло менице у корист
Града Пожаревца, као даваоца подстицајних средстава са меничним овлашћењем за потпуни износ у висини законске затезне камате у тренутку попуњавања
менице а у складу са законом који утврђује висину
стопе законске камате које су снабдевене клаузулом
„без протеста” и „по виђењу”, на име даваоца подстицајних средстава и евидентиране су у регистру
меница и овлашћења Народне банке Србије, оверене
од стране лица овлашћеног за заступање примаоца
подстицајних средстава.
Јавним позивом доделу подстицајних средстава у
оквиру реализације Програма обавезно навести да су
заинтересовани субјекти који имају право да учествују у поступку доделе средстава по Јавном позиву
за Меру 3. – Подстицање конкурентности дужни да
доставе Граду Пожаревцу, као даваоцу подстицајних средстава, најкасније у року од од 45 дана од
дана доношења одлуке о додели подстицаја, а пре
закључења уговора, банкарску гаранцију издату од
пословне банке која послује на територији Републике
Србије, безусловну и плативу на први позив у корист
Града Пожаревца на износ одобрених средстава подстицаја.
Уколико јавни позив буде расписан за меру подстицање конкурентности у њему мора бити назначено да се средства добијају у складу са де минимис
државном помоћи.
Изузетно, одлука о додели средстава за улагања
од посебног значаја, може бити донета без јавног
позива и мора се пријавити Комисији за контролу
државне помоћи пре доделе средстава.

Пријава за доделу средстава
Члан 16.

Образац пријаве на јавни позив за доделу средстава у складу са овом одлуком (у даљем тексту: Образац пријаве) сачињава Одељење за ЛЕР, пољопривреду и заштиту животне средине, а предлаже га
Комисија за доделу средстава, у складу са условима и критеријумима за доделу средстава утврђених
овом одлуком, а сагласност на текст истог даје Градско веће.
Пријаву за доделу средстава (у даљем тексту:
Пријава) чине Образац пријаве и пратећа документација која се уз њега подноси.
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Образац пријаве мора да садржи податке којима
се обезбеђују услови за упоредивост података који
су у њој садржани са потребама поступка оцене свих
пројеката и поступка контроле уговорних обавеза
које је корисник средстава дужан да извршава.
Образац пријаве објављује се на званичној интернет страници града Пожаревца, а моће се преузети и
у писарници Градске управе, у канцеларији број 9.
Инвеститор Пријаву подноси Градоначелнику.
Пријава се подноси на српском језику.
Пратећа документација која се подноси уз Образац пријаве обавезно обухвата:
1) пројекат – пословни/бизнис план са детаљним
описом елемената директне инвестиције за чију реализацију се конкурише за доделу средстава по јавном
огласу, који је саставни део Уговора;
2) извод регистрованих финансијских извештаја
инвеститора за претходне три године пословања, са
налазом овлашћеног ревизора (ако постоји законска
обавеза прибављања налаза овлашћеног ревизора),
а страно правно лице подноси оригинал или оверену фотокопију и оверени превод на српски језик
(уз налаз овлашћеног ревизора, ако је то у складу
са националним законодавством страног предлагача инвестиционог пројекта, или изјаву инвеститора
да није обавезан да прибавља извештај овлашћеног
ревизора);
3) извод из Регистра привредних субјеката, који
подноси инвеститор са седиштем у Републици Србији, односно извод из одговарајућег регистра државе у којој страни инвеститор има седиште, не старији
од три месеца, оверен од стране надлежног органа,
као и оверени превод извода на српски језик,
4) писана изјава да за реализацију истог инвестиционог пројекта, односно за исте оправдане трошкове није додељена, а ако јесте, или уколико је аплицирао за средства којима се реализује мера подстицање
конкурентности, обавезује се да поднесе изјаву по
ком основу и у ком облику и износу му је додељена
државна помоћ из буџета Република Србије, аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе,
5) доказ о измирењу обавеза по основу пореза и
доприноса у Републици Србији, а за стране инвеститоре који нису пословали у Републици Србији потписана изјава да инвеститор није пословао у Републици
Србији и да нема ни резидентни ни нерезидентни
порески идентификациони број додељен у складу
са прописима којима се уређује порески поступак и
пореска администрација;
6) потврду о измирењу пореза на локалном нивоу,
коју издаје Одељење локалне пореске администрације Градске управе Града Пожаревца.
7) извод из Централног регистра обавезног социјалног осигурања којим се утврђује број запослених и врста радног ангажовања са запосленима код
Корисника средстава у тренутку подношења пријаве.
У поступку подношења захтева поступку предвиђено је да орган – Градска управа може да врши
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увид, прибавља и обрађује податке о чињеницама о
којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако подносилац захтева изричито изјави да ће те податке прибавити сам.
Потребно је обавезно попунити и потписати Изјаву
о сагласности за прибављање података која се може
преузети у надлежној организационој јединици Градске управе Града Пожаревца за локално економски
развој. Ако странка у року не поднесе све податке
неопходне за одлучивање органа, пријав за доделу
подстицаја ће се сматрати неуредним.
Даном подношења пријаве сматра се дан пријема
Пријаве од стране писарнице Градске управе Града
Пожаревца.

Утврђивање испуњености формалних
услова за доделу средстава
Члан 17.

Одељење за ЛЕР, пољопривреду и заштиту животне средине утврђује испуњеност формалних услова
за доделу средстава у складу са овом одлуком и достављеном Пријавом.
Одељење за ЛЕР, пољопривреду и заштиту животне средине одбацује неблаговремене Пријаве.
Ако Пријава не испуњава услове из члана 15. ове
одлуке, Одељење за ЛЕР, пољопривреду и заштиту
животне средине одбацује Пријаву као непотпуну
и доставља је подносиоцу Пријаве уз образложење
у року од 30 дана, од дана окончања јавног позива.
Ако Пријава не испуњава услове у складу са чл.
5. и 8. ове одлуке, Одељење за ЛЕР, пољопривреду
и заштиту животне средине одбацује Пријаву као
недопуштену и доставља је подносиоцу Пријаве уз
образложење у року од 30 дана.
Приговор на одлуку Одељења за ЛЕР, пољопривреду и заштиту животне средине из ст. 2, 3. и 4. овог
члана може се поднети Градском већу у року од осам
дана, од дана пријема обавештења градске управе.
Градско веће одлучује о приговору из става 5.
овог члана, и доставља одговор подносиоцу пријаве
у року од 15 дана од дана пријема приговора.
Пријаве које су благовремене, потпуне и допуштене градска управа доставља Комисији за доделу средстава, у року од 30 дана од дана окончања јавног
позива.

Анализа поднетог пројекта
Члан 18.

Одељење за ЛЕР, пољопривреду и заштиту животне средине врши стручну анализу пројеката у складу
са Програмом и овом одлуком на основу достављених Пријава, и доставља их Комисији за доделу средстава заједно са Пријавом.
Стручна анализа обавезно садржи анализу могућег износа средстава која се могу доделити.
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Стручна анализа се може поверити стручном експерту или консултанту, физичком или правном лицу
које има адекватне међународне референце у случају
комплекснијег и сложенијег пројекта.
Одељење за ЛЕР, пољопривреду и заштиту животне средине може прибавити и друге потребне податке од релевантних институција, и захтевати додатна
објашњења од инвеститора чија је Пријава благовремена и задовољава услове у складу са овом Одлуком.

Комисија за доделу средстава
Члан 19.

Комисију за доделу средстава образује Скупштина града.
Комисија има председника и осам чланова.
Мандат Комисије траје четири године, а иста је
образована Решењем Скупштине Града Пожаревца
број 12-06-63/37 е од 18. 5. 2017. године.
Чланови Комисије могу имати заменике.
Градоначелник је председник Комисије.
Градско веће доноси одлуку о додели средстава у
складу са овом одлуком и расположивим буџетским
средствима на предлог Комисије.
Комисија доноси одлуке већином гласова од укупног броја чланова.
Одлука из става 7. овог члана садржи нарочито
податке о пројекту и његовим елементима битним за
поступак уговарања доделе средстава, инвеститору
односно кориснику средстава, о висини додељених
средстава, средствима обезбеђења за додељена средства и њиховог рока важења, односно разлоге због
којих средства нису додељена.
Предлог мера из става 9. овог члана припрема
организациона јединица градске управе надлежна
за локални економски развој, а на основу извештаја
о праћењу инвестиционих пројеката.
Одељење за ЛЕР, пољопривреду и заштиту животне средине пружа административно-техничку помоћ
и предлаже председнику, или овлашћеном члану Комисије, сазивање седнице Комисије, припрема материјале за одлучивање и разматрање на седницама
Комисије, даје потребне информације о статусу инвестиционих пројеката, припрема записнике са седница,
и поступа по одлукама Комисије и Градског већа.
Свим учесницима у поступку доделе средстава
Одељење за ЛЕР, пољопривреду и заштиту животне
средине доставља образложену одлуку Градског већа
у року од 45 дана од дана окончања јавног позива,
односно у року од 15 дана од предлога мера из става
10. овог члана.
Комисија за доделу средстава може да предложи
измену рокова, смањење износа додељених средстава сразмерно смањењу уговорних обавеза, признавање делимичног испуњења уговорних обавеза, а по
образложеном предлогу корисника средстава, укључујући и предлоге за измене и допуне или раскид
Уговора о додели средстава и доноси закључке и пре-
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поруке о даљим активностима на отклањању евентуалних проблема у спровођењу пројеката.
Комисија за доделу средства ради по Пословнику о раду Комисије за доделу средстава број 011-401446/2017-1 од 7.7. 2017. године.

Приговор на одлуку о додели средстава
Члан 20.

Приговор на одлуку Градског већа доставља
Одељењу за ЛЕР, пољопривреду и заштиту животне
средине у року од осам дана од дана пријема одлуке,
о коме Градско веће одлучује у року од 15 дана, од
дана пријема приговора.

VII УГОВОР И НАЧИН ИСПЛАТЕ
СРЕДСТАВА
Уговор о додели средстава
Члан 21.

Средства у складу са овом одлуком додељују се
Уговором којим се уређују међусобна права и обавезе
у вези са коначном одлуком о додели средстава који
закључују Град Пожаревац и корисник средстава.
Инвестициони пројекат којим се Инвеститор
пријављује за доделу средстава по овој одлуци, чини
саставни део Уговора.
Град може да раскине Уговор у свакој фази извршења ако утврди да корисник средстава не испуњава
услове утврђене Уговором и ако је Комисија за надзор донела одлуку о раскиду.
Када постоје оправдани разлози да ће негативне
последице неизвршења уговорених обавеза од стране
корисника средстава наступити пре седнице Градског
већа, на предлог Одељења за ЛЕР, пољопривреду и
заштиту животне средине и Комисије за надзор може
да раскине уговор, а надлежна градска управа за
финасије да наплати средства обезбеђења о чему се
Градско веће обавештава на првој наредној седници.

Уговор о додели средстава за улагања
за Меру 2. – Привлачење инвеститора
Члан 22.

Текст уговора о додели средстава утврђује Градско веће Града Пожаревца.
Уговор из става 1. овог члана нарочито садржи:
предмет, висину и динамику улагања и број нових
радних места са динамиком запошљавања, рок за
реализацију инвестиционог пројекта, врсту и износ
додељених средстава, динамику и начин исплате
додељених средстава, односно других подстицаја,
средства обезбеђења у корист Града Пожаревца и
друга питања од значаја за реализацију тог уговора.
Уговором се може уговорити, у складу са одлуком
Градског већа, да се додела средстава врши трансфе-
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ром средстава за измирења обавеза улагача домаћем
физичком или правном лицу.

Члан 23.
Уговор о додели средстава за улагања за
Меру 3. – Подстицање конкурентности
Текст уговора о додели средстава утврђује Градско веће Града Пожаревца.
Уговор из става 1. овог члана нарочито садржи:
предмет, рок за реализацију инвестиционог пројекта, врсту и износ додељених средстава, динамику
и начин исплате додељених средстава, односно других подстицаја, средства обезбеђења у корист Града
Пожаревца, профакуре/понуде за реализацију инвестиционог пројекта и друга питања од значаја за
реализацију тог уговора.
Уговором се може уговорити, у складу са одлуком
Градског већа, да се додела средстава врши трансфером средстава за измирења обавеза улагача домаћем
физичком или правном лицу.

Исплата додељених средстава
Члан 24.

Исплата додељених средстава врши се у складу
са Уговором.
Уз захтев за исплату средстава доставља се и документација којом се доказује извршење обавезе за
чије се испуњење тражи исплата средстава или чије
је испуњење услов за трансфер средстава.

Средства обезбеђења
Члан 25.

Корисници подстицаја за Меру 2. Привлачење
инвеститора дужни да доставе Граду Пожаревцу,
као даваоцу подстицајних средстава, најкасније у
року од 45 дана од дана доношења одлуке о додели подстицаја, а пре закључења уговора, банкарску
гаранцију издату од пословне банке која послује на
територији Републике Србије, безусловну и плативу
на први позив у корист Града Пожаревца на износ
одобрених средстава подстицаја као и две потписане
бланко соло менице у корист Града Пожаревца, као
даваоца подстицајних средстава са меничним овлашћењем за потпуни износ у висини законске затезне
камате у тренутку попуњавања менице, а у складу са
законом који утврђује висину стопе законске камате
које су снабдевене клаузулом „без протеста” и „по
виђењу”, на име даваоца подстицајних средстава и
евидентиране су у регистру меница и овлашћења
Народне банке Србије, оверене од стране лица
овлашћеног за заступање примаоца подстицајних
средстава.
Корисници подстицаја за Меру 3. Подстицање
конкурентности дужни да доставе Граду Пожаре-
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вцу, као даваоцу подстицајних средстава, најкасније
у року од 45 дана од дана доношења одлуке о додели подстицаја, а пре закључења уговора, банкарску
гаранцију издату од пословне банке која послује на
територији Републике Србије на вредност у складу
са Програмом.
Исплаћена средства морају бити обезбеђена средствима обезбеђења у складу са Уговором.
Законска затезна камата обрачунава се за период
од дана исплате сваке појединачне рате до дана повраћаја укупног износа исплаћених средстава.
У случају неиспуњења уговорних обавеза, или делимичног испуњења уговорних обавеза, Одељење за
буџет и финансије Градске управе Града Пожаревца,
може по основу издате банкарске гаранције, и бланко
соло менице, да наплати средства до висине износа
исплаћених средстава и прописане законске затезне
камате.

VII ИЗВЕШТАВАЊЕ О ИЗВРШАВАЊУ
УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА И
РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКАТА
Комисија за надзор
Члан 26.

Комисију за надзор образује Градско веће.
Комисија има председника и осам чланова.
Мандат Комисије траје четири године, а иста је
образована Решењем Градског већа Града Пожаревца, број 09-06-104/2017-15 од 8. 6. 2017. године.
Чланови Комисије могу имати заменике.
Комисија доноси одлуке већином гласова од укупног броја чланова.
Комисија за надзор ће вршити контролу свих
извештаја добијених од Корисника средстава и периодично пратити реализацију одобрених пројеката
и испуњење обавезе од стране корисника средстава, а на основу извештаја добијених од корисника
средстава, као и других информација и података које
прикупи у поступку контроле извршења уговорних
обавеза и праћења.
Председник или члан Комисије за надзор не може
бити истовремено и председник или члан Комисије
за доделу средстава, чиме се спречава потенцијални
сукоб интереса.
Комисија за надзор ради у складу са Пословник о
раду Комисије за надзор, који је донело Градско веће
града Пожревца, дана 4.7. 2017. године под бројем
09-06-124/2017-5.

Извештаји које подноси корисник средстава
Члан 27.

Корисник средстава дужан је да Комисији за надзор и Одељењу за ЛЕР, пољопривреду и заштиту животне средине достави:
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1) извештај независног ревизора о пословању на
крају сваке године, укључујући и период из члана
11. ове одлуке који садржи посебан налаз о степену
испуњења обавеза из Уговора и Пријаве;
2) извештај независног ревизора на крају инвестиционог периода о испуњености свих обавеза корисника средстава утврђених Уговором и Пријавом,
заједно са извештајем овлашћеног проценитеља о
вредности унете половне опреме;
3) извештај овлашћеног проценитеља о вредности
друге унете имовине, ако постоји;
4) извештај са подацима о броју запослених, висини исплаћених зарада, пореза и доприноса за све
запослене, за сваки месец, у року од месец дана након исплате последње зараде у току пословне године,
укључујући и период из члана 11. став 1. тачка 2.
и члана 11. став 2. ове одлуке, са документацијом,
односно исправама којима се доказују наводи из тог
извештаја.
Извештаје из става 1. Комисија за надзор доставља Градском већу.

Контрола над реализацијом пројеката
Члан 28.

Комисија за надзор прати динамику реализације
пројекта и испуњавање уговорних обавеза корисника
средстава и о томе сачињава извештај који доставља
Градском већу.
Извештај из става 1. овог члана садржи податке и
информације о свим елементима пројекта, а обавезно
садржи:
1) резиме извештаја независног ревизора, односно
проценитеља, са посебним освртом на податке релевантне за праћење извршења уговорних обавеза
корисника;
2) информације о висини улагања корисника
средстава у односу на елементе улагања наведене
у Пријави на основу које је донета одлука о додели
средстава;
3) информације о кретању броја нових радних
места отворених код корисника средстава и висине
исплаћених зарада;
4) преглед блокада по текућим рачунима корисника средстава, ако их је било;
5) упозорење о одступањима у извршењу уговорних обавеза од стране корисника средстава и критичним роковима за извршење активности додатне
контроле;
6) информације о проблемима са којима се инвеститор, односно корисник средстава сусреће при
реализацији инвестиционог пројекта, а на основу
извештаја које доставља корисник средстава;
7) друге информације од значаја за реализацију
предметног пројекта и програма локалног економског развоја који могу бити угрожени поступањем
корисника средстава.
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Члан 29.

Овлашћује се Градско веће Града Пожаревца
да пропише ближе услове реализације Програма
локалног економског развоја Града Пожаревца за
2018–2020. годину, а у току 2018. године, услове и
начин домаћих и страних улагања у Град Пожаревац
и критеријуме за доделу средстава из буџета Града
Пожаревца.
Обавезује се Одељење за буџет и финансије Градске управе Града Пожаревца да води евиденцију улагања од локалног значаја и потрошњу средстава и
извештава о додељеној помоћи Комисију за контролу
државне помоћи Министарства финансија Републике
Србије, а у складу са Уредбом о додели државне помоћи, Законом о улагањима и Програмом локалног
економског развоја Града Пожаревца за 2018–2020.
годину.

Ступање на снагу
Члан 30.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града Пожаревца”.
У Пожаревцу, 22. маја 2018. године

Број 011-06-73/2

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК
Бојан Илић, с. р.

11

На основу члана 20. став 1. тачка 9) и члана 32.
став 1. тачка 20) а у вези члана 66. став 3. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник РС”, бр.
129/07, 83/14 – др. закон и 101/16 – др. закон), члана
13. став 4. и члана 17. Закона о улагањима („Службени гласник РС”, бр. 89/15), Уредбе о условима и
начину привлачења директних инвестиција („Службени гласник РС”, бр. 110/16), члана 10. став 1. тачка 14) 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 РС”, бр. 24/12, 48/15, 99/15, 42/17 и
94/17), члана 33. став 1. тач. 4) и 6) Статута Града
Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца”,
бр. 17/16 – пречишћен текст и 15/17), Стратегије одрживог развоја Града Пожаревца 2017–2020. године
(„Службени гласник Града Пожаревац”, бр. 3/17), a
у складу са Решењем Комисије за контролу државне помоћи бр. 401-00-00116/2017-01 од 28. децембра
2017. године и Решењем Комисије за контролу државне помоћи, брoj 401-00-00116/1/2017-01 од 26.
јануара 2018. године,

Страна 134 – Број 4

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Скупштина Града Пожаревца, на седници од 22.
маја 2018. године, доноси

ПРОГРАМ
локалног економског развоја Града
Пожаревца за период 2018–2020. године
Програмом локалног економског развоја Града
Пожаревца за период 2018–2020. године (у даљем
тексту: Програм), утврђују се општи и специфични
циљеви програма, циљне групе, програмске мере,
услови и начин доделе подстицаја, конкретне мере за
реализацију Програма, врста, висина и обим за доделу подстицаја, инструменти доделе подстицаја, као и
механизми доделе и праћења трошења средстава, у
складу са одредбом Закона о улагањима, а све у циљу
привредног и друштвеног развоја Града Пожаревца.

ЦИЉЕВИ ПРОГРАМА
Општи циљ овог програма је допринос економском развоју Града Пожаревца и стварању повољнијег пословног окружења.
Специфични циљеви Програма су:
1) Стварање услова за оснивање нових предузећа,
проширење услова/капацитета за нова предузећа, отварање нових радних места и стварање нових производа на територији Града Пожаревца, креирањем
локалног финансијског и административног оквира
за доделу подстицаја.
2) Позиционирање Града Пожаревца као снажног
привредног центра у региону и шире и пожељне средине за инвестирање, пословање и живот.
3) Подстицај увођењу нових технологија и иновација у производне процесе у функцији стварања
нових вредности и повећања извоза са територије
Града Пожаревца.
Циљеви су формулисани на такав начин да буду
јасни и проверљиви, односно да их је могуће квантификовати кроз мерљиве индикаторе, као што су:
број нових запослених, број нових предузећа, број
нових производа и слично. Наведеним се постиже
пуна контрола трошења средстава уз увек доступан
преглед ефеката програмског трошења средстава.

ЦИЉНЕ ГРУПЕ ПРОГРАМА
Кључне циљне групе и корисници програмских
мера су:
• Домаћи инвеститори,
• Страни инвеститори,
• Мала и средња предузећа,
• Предузетници.
Циљне групе су све оне које могу бити корисници
подстицаја у складу са Програмом. Домаћи инвеститори и страни инвеститори су тако дефинисани у
најширем смислу овог појма – дакле сви инвеститори
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из Србије и иностранства, уколико отварају предузеће на територији Града Пожаревца или отварају
нова представништва у Пожаревцу, с тим да мала и
средња предузећа, имају обавезу да запосле раднике искључиво са територије Града Пожаревца, док
велика предузећа, да када испуне квоту запослења
радника са територије Града Пожаревца, могу да
запосле и раднике са територија других јединица
локалне самоуправе. Посебно нам је жеља и тежња
да се овим Програмом подстакну инвестиције локалних предузећа у нове производе и нове делатности.
Такође, Програм посебно узима у обзир било какво
укључивање пожаревачке привреде, било као добављача или подизвођача у некој фази производног
процеса.

ПЛАНИРАНЕ ПРОГРАМСКЕ МЕРЕ
Програмске мере су концепцијски подељене на
три кључна типа подршке привредним активностима
на територији Града Пожаревца – Подстицање запошљавања, Привлачење инвеститора и Подстицање
конкурентности.
Разрадом поменутих типова подршке дошли смо
до следећих девет позитивних програмских мера
којима изражавамо тежњу локалне самоуправе, да
се иницирају, подстакну или стимулишу привредне
активности:
Мера 1. – Подстицање запошљавања.
Ова мера се реализује у сарадњи са Националном
службом запошљавања, кроз Локални акциони план
запошљавања Града Пожаревца на годишњем нивоу.
Мера 2. – Привлачење инвеститора.
Ова мера се реализује путем следећих активности:
1.1. Обезбеђивањем неизграђеног грађевинског
земљишта у својини Града испод цене или без накнаде,
1.2. Обезбеђивањем земљишта које је инфраструктурно опремљено у својини Града испод цене
или без накнаде,
1.3. Обезбеђење закупа пословног простора на
одређено време,
1.4. Давањем пословног простора у својини Града,
испод цене или без накнаде, ван јавног надметања,
односно прикупљања писмених понуда, а у циљу
реализације инвестиционог пројекта,
1.5. Обезбеђивањем подстицајних средстава за
набавку опреме (машине, алати, остала опрема) неопходне за проширење капацитета или започињање
производње.
Мера 3. – Подстицање конкурентности.
Ова мера се реализује путем следећих активности:
3.1. Производних иновација које имају могућност
директне примене и дефинисане користи у ланцу
вредности производа,
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3.2. Подршку развоја задругарства, кластера и
других облика удруживања са циљем заједничког
наступа на трећим тржиштима или код доминантног
купца, као и учествовање на сајмовима,
3.3. Добијања међународних сертификата са
циљем омогућавања изласка домаћих компанија на
инострана тржишта као и побољшање квалитета управљања делатношћу.

УСЛОВИ И НАЧИН ДОДЕЛЕ
ПОДСТИЦАЈА
Сви подстицаји изузев подстицаја који се додељују кроз сарадњу локалне самоуправе и Националне службе за запошљавање, се додељују
по унапред утврђеним критеријумима, на основу
унапред извршене анализе (по систему трошкова
и користи) за локалну самоуправу, а по принципу
„ДОК СЕ НЕ УТРОШЕ СРЕДСТВА”. Анализу спроводи локална самоуправа, а у случају комплекснијег
захтева, анализу ће вршити консултантска кућа или
институција која има адекватне међународне референце у овој области. Комисија за доделу средстава
на основу претходно сачињене анализе доноси препоруку коју прослеђује Градском већу Града Пожаревца на одлучивање о додели подстицаја.
Послoвни субјект мора имати регистровано предузеће или представништво на територији Града
Пожаревца.
Заинтересовани пословни субјект Граду Пожаревцу уз претходно одређену конкурсну документацију,
обавезно доставља бизнис план и писмо о намерама
у коме се морају јасно анализирати критеријуми квалитета инвестиционог пројекта:
1) референце инвеститора (препознатљивост на
тржишту, референце клијената, досадашња искуства
и успешност у реализацији инвестиционих пројеката и сл.);
2) проценат незапослених лица чије квалификације одговарају делатности инвеститора, односно
корисника средстава у укупном броју лица на евиденцији Националне службе за запошљавање на
територији јединице локалне самоуправе у којој се
улаже (ове податке доставља Национална служба за
запошљавање Граду Пожаревцу на његов захтев);
3) број, односно проценат висококвалификованих
лица који се запошљавају реализацијом инвестиционог пројекта;
4) висина и врста инвестиције (greenfield или
brownfield инвестиције), односно степен ангажовања
грађевинске индустрије у реализацији инвестиционог пројекта;
5) технолошки ниво делатности која је предмет
улагања, у складу са класификацијом Евростата;
6) претходна сарадња са добављачима и планирани удео домаћих добављача;
7) ефекти инвестиције на запослене (обуке запослених и просечна висина зарада);
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8) претходни и планирани обим укупног промета
(пре и након инвестиционог пројекта);
9) финансијско-тржишна оцена инвестиционог
пројекта (извори финансирања, ликвидност, профитабилност, период повраћаја инвестиције и др).
Критеријум за анализу квалитета инвестиционих
пројеката за улагања од посебног значаја је смањење
броја незапослених за најмање 1% на територији Града Пожаревца, на којој се и реализује инвестициони
пројекат (ове податке доставља Национална служба
за запошљавање Граду Пожаревцу на његов захтев).
Пословни субјект који конкурише за доделу подстицаја из неке од горе предложених мера, може у
једној календарској години конкурисати за доделу
подстицаја из само једне од предложених мера. Дакле, исти пословни субјект не може бити два пута
корисник подстицаја за једну предложену меру у
току једне календарске године.
Средства за реализацију овог програма (у даљем
тексту: средства) обезбеђују се у буџету Града Пожаревца.
Средства се могу користити за финансирање инвестиционих пројеката и пројеката којима се подстиче конкурентност у производном сектору и сектору
услуга које могу бити предмет међународне трговине
у складу са законом и другим позитивним прописима.
Право на учествовање у поступку доделе средстава имају сви инвеститори из Србије и иностранства,
мала и средња предузећа и предузетници, уколико
имају предузеће или представништво на територији
Града Пожаревца, који имају инвестиционе пројекте и пројекте којима се подстиче конкурентност у
секторима за које се у складу са Програмом обезбеђују средства и који се пре почетка реализације
инвестиционог пројекта пријаве за доделу средстава,
на начин и под условима предвиђеним Програмом и
Одлуком о условима и начину реализације Програма,
које доноси Скупштина Града Пожаревца.
Корисници подстицаја из Србије и иностранства,
мала и средња предузећа, имају обавезу да запосле
раднике искључиво са територије Града Пожаревца, док велика предузећа, да када испуне квоту
запослења радника са територије Града Пожаревца,
могу да запосле и раднике са територија других јединица локалне самоуправе.
Од права на доделу средстава изузимају се
субјекти који средства не могу добити из буџета Републике у складу са законом и другим прописима, и
то привредним субјектима који обављају делатности
у секторима: челика, синтетичких влакана и угља,
као и привредним субјектима у тешкоћама.

ВИСИНА И ИНСТРУМЕНТИ ДОДЕЛЕ
ПОДСТИЦАЈА
Висина средстава која могу бити додељена за
реализацију Мере 2. – Привлачење инвеститора
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одређује се у складу са оправданим трошковим улагања и директним и индиректним ефектима улагања
и у односу на висину предвиђене инвестицијe, а повезана је са новоотвореним радним местима.
За реализацију Мере 3. – Подстицање конкурентности средства се могу доделити једном привредном субјекту, у току три узастопне фискалне
године, у висини до укупно 10.000.000,00 динара.
Средства се могу одобрити путем следећих инструмената:
а) субвенција,
б) давањем неизграђеног и изграђеног грађевинског земљишта испод цене или без накнаде,
в) инфраструктурним опремањем земљишта испод цене или без накнаде,
г) давањем пословног простора у својини Града,
испод цене или без накнаде и
д) кроз одрицање осталих изворних прихода јединице локалне самоуправе.
Град Пожаревац у складу са расположивим средствима у буџету за сваку годину одређује инструмент
доделе средстава.

КОНКРЕТНЕ МЕРЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ
ПРОГРАМА
МЕРА 1. – ПОДСТИЦАЊЕ ЗАПОШЉАВАЊА
Ова мере се спроводе у складу са усвојеним
Локалним акционим планом запошљавања на годишњем нивоу.
МЕРА 2. – ПРИВЛАЧЕЊЕ ИНВЕСТИТОРА
У оквиру ове мере средства се могу доделити за:
1) пројекте у производом сектору и сектору услуга чија је минимална вредност у динарској противвредности 5.000 евра по средњем курсу Народне
банке Републике Србије на дан подношења пријаве
и којим се обезбеђује отварање најмање 2 нова радна места. За ову врсту пројеката је могућа висина
додељених средстава до 50% вредности оправданих
трошкова улагања.
2) пројекте у производном сектору и сектору услуга чија је минимална вредност у динарској противвредности 10.000 евра по средњем курсу Народне
банке Републике Србије на дан подношења пријаве
и којим се обезбеђује отварање најмање 3 нова радна места. За ову врсту пројеката је могућа висина
додељених средстава до 50% вредности оправданих
трошкова улагања.
3) пројекте у производном сектору и сектору за
мала и средња предузећа услуга чија је минимална
вредност у динарској противвредности 15.000 евра
по средњем курсу Народне банке Републике Србије
на дан подношења пријаве и којим се обезбеђује отварање најмање 5 нових радних места. За ову врсту
пројеката је могућа висина додељених средстава до
60% вредности оправданих трошкова улагања.
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4) Пројекте у производном сектору, код којих оправдани трошкови улагања износе најмање у динарској противвредности 50.000 ЕУР по средњем курсу
Народне банке Републике Србије на дан подношења
пријаве и којима се обезбеђује отварање најмање 10
нових радних места; За ову врсту пројеката је могућа
висина додељених средстава до 45% вредности оправданих трошкова улагања.
5) Пројекте у производном сектору код којих су
оправдани трошкови улагања најмање у динарској
противвредности 100.000 ЕУР по средњем курсу
Народне банке Републике Србије на дан подношења
пријаве и којима се обезбеђује отварање најмање 20
нових радних места; за ову врсту пројеката је могућа
висина додељених средстава до 50% вредности оправданих трошкова улагања.
6) Пројекте у производном сектору код којих су
оправдани трошкови улагања најмање у динарској
противвредности 500.000 ЕУР по средњем курсу
Народне банке Републике Србије на дан подношења
пријаве и којима се обезбеђује отварање најмање 70
нових радних места. За ову врсту пројеката је могућа
висина додељених средстава до 50% вредности оправданих трошкова улагања.
Укупан износ средстава, која се могу доделити у
складу са овим Програмом и Одлуком о условима и
начину реализације овог програма, за сваку буџетску
годину, одређује се у апсолутном износу, уз обезбеђивање поштовања максималног дозвољеног интензитета наведених у ставу 1., тачка од 1) до 6).
Корисник средстава дужан је да обезбеди учешће
од најмање 25% оправданих трошкова улагања из
сопствених средстава или из других извора који не
садрже државну помоћ.
Средства за Меру 2. – Привлачење инвеститора,
могу бити додељена под следећим условима:
1) да реализација инвестиционог пројекта за велике привредне субјекте траје пет година, а у случају
малих и средњих привредних субјеката три године,
2) да инвестиција и новоотворена радна места повезана са овом инвестицијом морају опстати у истом
подручју најмање пет година за велике привредне
субјекте, а у случају малих и средњих привредних
субјеката три године, након завршетка пројекта,
3) да радно место буде непосредно повезано са
почетном инвестицијом, а отворено је у року од
три године у случају малих и средњих привредних
субјеката, односно од пет година у случају великих
привредних субјеката од завршетка инвестиције, а
од датума када је радно место први пут попуњено,
4) да се укупно достигнути број запослених код
корисника средстава након реализације инвестиционог пројекта не смањује у периоду од најмање пет
година, ако је у питању велики привредни субјект,
односно у периоду од најмање три године, ако је у
питању мали и средњи привредни субјект,
5) да улагање мора да резултира нето повећањем
броја запослених у привредном субјекту у поређењу
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са просечним бројем запослених у протеклих 12 месеци, а у случају да се радно место затвори у том
периоду, мора се одузети од броја новоотворених
радних места.
Корисник подстицаја, након постизања пуне запослености, према претходно утврђеном броју новозапослених, у складу са уговором о додели средства (у даљем тексту: Уговор), дужан је да сваком
запосленом редовно исплаћује зараду у складу са
прописима којима се уређују радни односи, у износу који је најмање за 20% већи од минималне зараде
у Републици Србији прописане за месец за који се
исплаћује зарада, за све уговорено време у складу
са овом одлуком.
Мера 2. – Привлачење инвеститора се реализује
путем следећих инструменат:
1.1 Обезбеђивање неизграђеног грађевинског
земљишта у својини Града испод цене или без накнаде,
1.2 Обезбеђивањем земљишта које је инфраструктурно опремљено у својини Града испод цене или
без накнаде,
1.3 Обезбеђење закупа пословног простора на
одређено време,
1.4 Давањем пословног простора у својини Града,
испод цене или без накнаде, ван јавног надметања,
односно прикупљања писмених понуда, а у циљу
реализације инвестиционог пројекта,
1.5 Обезбеђивањем подстицајних средстава за
набавку опреме (машине, алати, остала опрема) неопходне за проширење капацитета или започињање
производње.
Појашњење:
Град може обезбедити пословном субјекту неизграђено грађевинског земљишта у својини Града, испод цене или без накнаде, за проширење постојеће
или започињање нове делатности. Такође, може обезбедити земљишта које је инфраструктурно опремљено у својини Града испод цене или без накнаде.
Град може доделити новчани подстицај привредном субјекту ради закупа пословног простора на
одређено време, при чему пословни субјекат мора
исказати јасну намену да закупи простор за производну или услужну делатност, што се доказује уговором о закупу који не може бити краћи од периода
трајања подстицаја.
Град може дати пословни простора у својини Града, испод цене или без накнаде, ван јавног надметања,
односно прикупљања писмених понуда, заинтересованом правном лицу неопходан за проширење или започињање пословног процеса. Додељени простор за
проширење или започињање пословног процеса, што
може бити и халски простор у својини Града Пожаревца. Износ подстицаја који се може дати, а односи
се на обезбеђивање закупа на одређено време, износи
процењену вредност закупа тог пословног простора.
Такође, подстицај може бити новчани и додељује
се привредном субјекту за текућу годину, за набавку
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опреме (машине, алати, остала опрема) неопходне за
проширење капацитета или започињање производње,
по достављеној профактури.
Привредни субјекат може конкурисати за доделу
средстава и у наредним годинама, односно најдуже
до три фискалне године, а у складу са овим Програмом и Одлуком о условима и начину реализације
Програма за сваку буџетску годину и са поднетом
конкурсном документацијом.
За реализацију Мерa 2. – Привлачење инвеститора средства се могу одобрити за следеће оправдане
трошкове улагања у:
1) почетна инвестициона улагања (материјална и
нематеријална имовина, улагање у земљиште, зграде,
постројења, машине, патенте, лиценце и сл.),
2) нова радна места повезана са почетним улагањем.
У случају куповине привредног субјекта, који
је затворен или би био затворен уколико не би био
купљен, оправдани трошкови су трошкови куповине
имовине тог привредног субјекта од трећег лица по
тржишним условима.
Сви инвеститори имају обавезу да запосле раднике искључиво са територије Града Пожаревца.
Имовина која се стиче куповином мора бити нова,
изузев у случају када се државна помоћ додељује
малим и средњим привредним субјектима. У случају
преузимања, износ средстава за чије је стицање државна помоћ већ била одобрена пре куповине, одбија
се од укупног износа.
Трошкови везани за стицање имовине која је под
закупом, осим земљишта и зграда, су оправдани само
ако закуп има облик финансијског лизинга и садржи
обавезу куповине имовине, на крају периода закупа.
У случају закупа земљишта и зграда, закуп се мора
наставити најмање пет година након предвиђеног
датума завршетка пројекта улагања.
Уколико се пословни простор даје у складу са
чланом 10. став 1. алинеја 14. 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 РС”, бр. 24/12,
48/15, 99/15 и 42/17), исти се може дати у закуп без
накнаде када се уговори у поступку ван јавног надметања, односно прикупљања писмених понуда, а
у циљу реализације инвестиционог пројекта који
подразумева отпочињање индустријске производње
на територији Града Пожаревца и запошљавање
најмање 1000 запослених на неодређено време на
реализацији инвестиционог пројекта у периоду од
минимум три године од дана стицања права закупа,
уз обавезу одржавања броја запослених у периоду
од пет година након достизања пуне запослености
предвиђене пројектом у складу са прописима који
уређују улагања и привлачење инвестиција и прописима који уређују опште услове и поступак контроле
државне помоћи.
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Са становишта регионалне инвестиционе државне помоћи, трошкови који се односе на набавку
транспортних средстава и опреме у сектору транспорта не сматрају се оправданим трошковима.
Инвеститор мора обезбедити банкарску гаранцију
на износ вредности подстицаја, као меру обезбеђења
за Град Пожаревца у укупном трајњу за све време
трајања.
Уколико се подстицај односи на закуп простора
– Инвеститор пре добијања подстицаја од стране Града Пожаревца, доставља доказ да су измирени сви
трошкови коришћења простора (електрична енергија, вода, канализација, гас, телефон и други режијски трошкови који ће нужно настати коришћењем
простора), осим закупнине.
Велики привредни субјекат коме је Град одобрио
подстицај мора одржати инвестицију на истој локацији, као и број запослених, пет година након реализације инвестиционог пројекта (5+5), а мали и
средњи три године након реализације истог (3+3).
Средства за реализацију Мере 2. – Привлачење
инвеститора, у складу са овим програмом, обезбеђују
се у Одлуци о буџету Града Пожаревца, појединачно,
за сваку буџетску годину.
МЕРА 3. – ПОДСТИЦАЊЕ КОНКУРЕНТНОСТИ:
Ова мера се реализује у складу са правилима за
доделу државне помоћи мале вредности (де минимис
државна помоћ).
За реализацију Мере 3. – Подстицање конкурентности средстава се могу одобрити за следеће оправдане трошкове:
1) Трошкови иновација – трошкови инструмената,
трошкови уговорних истраживања, техничког знања
и патената који су купљени и лиценцирани, саветодавне услуге, оперативни трошкови, израде техничке
студије изводљивост,
2) Трошкови развоја задруга, кластера, инкубатора – улагање у опремање, у зграде, имовину, трошкови запослених лица, канцеларија, оперативни трошкови, усавршавање, семинар и слично,
3) Трошкови добијања међународних сертификата
са циљем омогућавања изласка домаћих компанија
на инострана тржишта као и побољшање квалитета
управљања делатношћу.
Де минимис државна помоћ не може да се додели:
• за подстицање извоза, односно за делатности
које директно утичу на обим извоза, успостављање
и функционисање дистрибутивне мреже или за покриће других текућих расхода (оперативних трошкова) привредног субјекта повезаних са извозним
активностима и
• за давање предности домаћим производима у
односу на увозне производе.
Помоћ за покриће трошкова учествовања на сајмовима, односно за надокнаду трошкова израде студија или пружања саветодавних услуга потребних за
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увођење новог или постојећег производа на новом
тржишту у другој држави не сматра се помоћи за
подстицање извоза.
Ова мере се реализује путем следећих активности:
3.1. Производне иновације које имају могућност
директне примене и дефинисане користи у ланцу
вредности производа,
3.2. Подршку развоја задругарства, кластера и
других облика удруживања са циљем заједничког
наступа на трећим тржиштима или код доминантног
купца, као и учествовање на сајмовима,
3.3. Добијања међународних сертификата са
циљем омогућавања изласка домаћих компанија на
инострана тржишта као и побољшање квалитета управљања делатношћу.
Појашњење:
Под тржишном или производном иновацијом у
смислу ове мере се подразумева иновативно производно или тржишно решење које се први пут примењује на подручју Републике Србије или најмање
први пут на територији Града Пожаревца. Град
Пожаревац може доделити субвенцију пословном
субјекту у виду суфинансирања делимичног развоја
и примене производне или тржишне иновације, уколико се кроз бизнис план може показати директна
исплативост иновативног решења. Приликом доделе
ове врсте субвенције посебно ће се водити рачуна да
у оквиру анализе исплативости буду јасно доказани
(кроз одговарајућу документацију или додатни елаборат) сви елементи који указују на оригиналност решења. Пословни субјект мора обезбедити банкарску
гаранцију на износ вредности подстицаја, као меру
обезбеђења за Град Пожаревац у укупном трајању
од 3 године.
Град Пожаревац може доделити подстицај пословном субјекту за подршку развоја задруга, кластера
и других облика удруживања са циљем заједничког
наступа на трећим тржиштима или код доминантног купца кроз суфинансирање дела трошкова који
настају као резултат рада различитих облика удруживања само уколико је кроз бизнис план и анализу
(трошкова и користи) недвосмислено доказано да без
заједничког наступа не би било могуће остварити
пласман робе на трећим тржиштима или код доминантног купца. Ова реализација ове активности може
трајати најдуже годину дана, а пословни субјект није
у обавези да обезбедити банкарску гаранцију на износ вредности подстицаја (трошкови заједничког
учествовања на сајмовима, односно за надокнаду
трошкова израде студија или пружања саветодавних
услуга)
Град Пожаревац може доделити подстицај пословном субјекту за суфинансирање трошкова стицања
међународних сертификата са циљем омогућавања
изласка домаћих компанија на инострана тржишта
као и побољшање квалитета управљања делатношћу,
уколико се одговарајућим бизнис планом и анализом
недвосмислено докаже исплативост таквог улагања
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тј. нужност стицања оваквог сертификата за излазак
на инострано тржиште као и за побољшање квалитета управљања делатношћу. Износ овог суфинансирања је до 50% директних трошкова сертификације
за велике привредне субјекте, за средње 60%, а за
мале 70%. Пословни субјект за овај подстицај мора
обезбедити банкарску гаранцију на износ вредности
подстицаја, као меру обезбеђења за Град Пожаревац
у укупном трајању до добијања сертификата.
МЕХАНИЗМИ ДОДЕЛЕ И ПРАЋЕЊА ТРОШЕЊА СРЕДСТАВА
Посебно битан сегмент реализације овог програма представљају механизми за доделу средстава и механизми за праћење трошења средстава, као
квалитативна основа за поштовање закона и важан
радни оквир.
Поступак доделе средстава је заснован на следећим основама:
• Решењем Скупштине Града Пожаревца број 1206-63/37 е од 18. 5. 2017. године, образована је компетентна Комисије за доделу средстава, на мандатни
период од четири године, а која има Председника и
осам чланова. Комисија ће давати предлог за доделу
средстава, а у складу са усвојеном Одлуком о буџету
Града Пожаревца и Програмом. Комисија ради по
Пословнику о раду Комисије за доделу средстава
број 011-40-1446/2017-1 од 7.7. 2017. године.
• Расписивање јавног конкурса за доделу подстицајних средстава, по усвајању Програма, који се
објављује једном годишње и који важи до утрошка средства планираних Одлуком о буџету за сваку
буџетску годину за ту намену.
• Комисија за доделу средстава би се састајала
периодично, зависно од броја пристиглих пријава. Комисија за доделу средстава даје конкурсне
услове, које мора одобрити Градско веће Града
Пожаревца, пре расписивања Конкурса за доделу
подстицајних средстава. Саставни део конкурсне
документације мора бити Изјава о истинитости
пријављених података, коју потписује и оверава
правно лице које конкурише за доделу средстава по
некој од предложених Мера, а као мера обезбеђења
за Град Пожаревац.
• У поступку подношења захтева поступку
предвиђено је да орган – Градска управа може да
врши увид, прибавља и обрађује податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када
је то неопходно за одлучивање, осим ако подносилац захтева изричито изјави да ће те податке прибавити сам. Ако странка у року не поднесе све
податке неопходне за одлучивање органа, Захтев
за доделу подстицаја ће се сматрати неуредним.
(Потребно је обавезно попунити и потписати Изјаву о сагласности за прибављање података која се
може преузети у надлежној организационој јединици Градске управе Града Пожаревца за локално
економски развој.)
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• Обавезни део конкурсне документације чине:
Пријавни образац, Бизнис план Инвеститора, Потврда о регистрацији правног лица, Изјава о томе да ли
је и за које трошкове корисник већ добио државну
помоћ и Изјава да ли је добио де минимис државну
помоћ. Комисија за доделу средстава може конкурсом предвидети и другу додатну документацију за
коју процени да је потребна за Конкурс у целини или
за неку од предвиђених програмских мера.
• Градско веће Града Пожаревца доноси одлуку о
додели подстицаја, на основу предлога добијеног од
стране Комисије за доделу средстава.
• Након доношења одлуке о додели подстицаја,
приступа се склапању уговора са изабраним правним
лицима.
Механизам праћења трошења средстава се такође
заснивају на комисијском раду:
Решењем Градског већа Града Пожаревца, број
09-06-104/2017-15 од 8. 6. 2017. године, на мандатни
период од четири године образована је компетентне
Комисије за надзор, која ће вршити контролу и обилазак правних лица која су добила средства од Града
Пожаревца. Ова комисија даје мишљење и предлог
мера уколико је начињен прекршај у трошењу одобрених средстава. Комисију за надзор чине Председник и осам чланова. Комисија ради у складу са
Пословник о раду Комсије за надзор, који је донело
Градско веће града Пожаревца, дана 4.7. 2017. године
под бројем 09-06-124/2017-5.
Правно лице које је користило подстицај из неке
од предложених мера је у обавези да поднесе наративни и финансијски извештај о утрошку добијених
средстава. Модел извештаја одређује Комисија за
надзор. Комисија за надзор врши преглед добијених
извештаја, по потреби захтева појашњење или допуну извештаја и врши обилазак правних лица.
Градско веће даје предлог за подношење пријаве,
на основу мишљења и предлога мера Комисије за
надзор.
Према одредбама Закона о улагањима, која каже
да је јединица локалне самоуправе дужна да води
евиденцију улагања од локалног значаја, Програм
предвиђа да овај сегмент евиденције за Град Пожаревац обавља Одељење за буџет и финансије Градске
управе Града Пожаревца у сарадњи са организацијом
јединициом за локално економски развоја, а у складу
са поменутим Законом о улагањима и подзаконским
актима.
Оваj програм ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града Пожаревца”.
У Пожаревцу, 22. маја 2018. године

Број 011-06-73/1

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК
Бојан Илић, с. р.
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На основу члана 160. став 5. Закона о рударству и геолошким истраживањима („Службени
гласник РС”, бр. 101/15), члана 23. став 4. и члана
32. став 1. тачка 6) Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС”, бр. 129/07, 83/2014 – др.
закон и 101/16 – др. закон) и члана 33. став 1. тачка
6) Статута Града Пожаревца („Службени гласник
Града Пожаревца”, бр. 17/16 – пречишћен текст
и 15/17) и сагласности Министарства рударства
и енергетике Владе Републике Србије бр. 310-02831/2018-02 од 15. 5. 2018. године, Скупштина Града
Пожаревца на седници одржаној дана 22. маја 2018.
године, донела је

ПРОГРАМ
о допуни Програма мера за унапређење
услова живота на територији Града
Пожаревца у 2018. години
I Скупштина Града Пожаревца је донела Програм мера за унапређење услова живота на територији Града Пожаревца у 2018. години, број
011-06-204/6 од 28. децембра 2017. године за који
је добијена сагласност Министарства заштите животне средине бр. 310-02-01819/2017-02 од 7.12.
2017. године. Наведени Програм садржи активности
на реализацији 21-ог пројекта укупне вредности
168.757.280,00 динара.
II Средства која се користе од накнаде остварене
по основу експлоатације минералних сировина, а у

Корисник
средстава
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циљу унапређења услова живота на територији Града
Пожаревца по допису Одељења за буџет и финансије
бр. 03-40-307/2018-5 од 26. 4. 2018. године представљају средства за пренамену у укупном износу Извор
13 од 32.774.494,00 динара која су преостала од реализованих пројеката из ранијих Програма. Као и очекивани нераспоређени приход од наведене накнаде у
2018. години у износу од 40.000.000,00 динара који
је такође коришћен за израду допуне Програма мера
за унапређење услова живота на територији Града
Пожаревца у 2018. години. Укупна висина средстава
за израду допуне Програма мера за унапређење услова живота на територији Града Пожаревца за 2018.
годину износи 72.774.494,00 динара.
III Овим програмом о допуни Програма мера
за унапређење услова живота на територији Града
Пожаревца у 2018. години врши се расподела средстава остварених од накнаде по основу коришћења
минералних сировина на територији Града Пожаревца, а у вези члана 160. став 5. Закона о рударству и геолошким истраживањима у износу од
241.531.774,00 динара за реализацију 29 пројеката,
а у циљу унапређења услова живота на територији
Града Пожаревца.
IV Наведени Програм о допуни Програма мера
за унапређење услова живота на територији Града
Пожаревца у 2018. години доставити на сагласност
Министарству рударства и енергетике Републике
Србије.
V Средства из овог програма о допуни Програма расподељују се на следећи начин у табеларном
прегледу:

Назив активности

Радови на ојачавању коловозне конструкције –
асфалтирање улице Хајдук Вељкова – од Поречке до
раскрснице са Југовићевом дужине 1324 m у МЗ
Град Пожаревац
„Парк”.
– Градска управа
Града Пожаревца Радови на ојачавању коловозне конструкције –
асфалтирање лице Jована Шербановића (од
Поречке до Његошеве) дужине 375 m у МЗ „Парк“.

Одобрена
средства
65.000.000,00

27.000.000,00

Радови на ојачавању коловозне конструкције –
асфалтирање улице Кларе Цеткин дужине 280 m у
МЗ „Сопот“ (остатак од 1.274.856,60 финансира се
из остатка буџета).

2.447.280,00

Рехабилитација, обнављање, замена и ојачавање
дотрајале подлоге тротоара са леве стране у улици
Карађорђева у Костолцу (од улаза у Костолац до
Надвожњака) дужине 1030 m.

13.000.000,00

Радови на ојачавању коловозне конструкције –
асфалтирање улице Десанке Максимовић дужине
457 m - Насеље Канал у Костолцу.

6.500.000,00

Радови на ојачавању коловозне конструкције –
асфалтирање улице Милоша Обилића дужине 170
m у МЗ „Острово“.

1.740.000,00

МЗ „Сопот“ (остатак од 1.274.856,60 финансира се
из остатка буџета).
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2.447.280,00

Рехабилитација, обнављање, замена и ојачавање
дотрајале подлоге тротоара са леве стране у улици
СЛУЖБЕНИ
ГРАДА
Карађорђева
у ГЛАСНИК
Костолцу (од
улазаПОЖАРЕВЦА
у Костолац до
Надвожњака) дужине 1030 m.

13.000.000,00
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Радови на ојачавању коловозне конструкције –
асфалтирање улице Десанке Максимовић дужине
457 m - Насеље Канал у Костолцу.

6.500.000,00

Радови на ојачавању коловозне конструкције –
асфалтирање улице Милоша Обилића дужине 170
m у МЗ „Острово“.

1.740.000,00

Радови на ојачавању коловозне конструкције –
асфалтирање улице 15. октобра дужине 265 m у МЗ
„Кленовник“.

3.700.000,00

Радови на ојачавању коловозне конструкције –
асфалтирање улице Партизанске дужине 345 m у
МЗ „Кленовник“.

3.800.000,00

Радови на ојачавању коловозне конструкције –
Град Пожаревац асфалтирање улице Радисава Божића дужине 665 m
– Градска управа у МЗ „Петка“.
Града Пожаревца Радови на ојачавању коловозне конструкције –
асфалтирање улице Драге Мишића – II део дужине
430 m у МЗ „Лучица“.

8.900.000,00

4.600.000,00

Радови на ојачавању коловозне конструкције –
асфалтирање улице Драгољуба Новаковића дужине
261 m у МЗ „Пољана“.

3.500.000,00

Радови на ојачавању коловозне конструкције –
асфалтирање улице Милоја Максимовића дужине
215 m у МЗ „Пругово“.

2.800.000,00

Радови на ојачавању коловозне конструкције –
асфалтирање улице Солунска-Масарикова (улице
око спомен парка, ка Цркви) дужине 186 m у МЗ
„Дубравица“.

3.000.000,00

Радови на ојачавању коловозне конструкције –
асфалтирање улице Лоле Рибара-Моравска дужине
315 m у МЗ „Брежане“.
Радови на ојачавању коловозне конструкције –
асфалтирање улице Едварда Кардеља дужине 450 m
у МЗ „Живица“.

2.600.000,00

4.100.000,00

Радови на ојачавању коловозне конструкције –
асфалтирање улице Вожда Карађорђа дужине око
350 m у МЗ „Драговац“.

3.000.000,00

Радови на ојачавању коловозне конструкције –
асфалтирање улице Петра Драпшина дужине 195 m
у МЗ „Берање“.

2.500.000,00

Град Пожаревац Радови на пресвлачењу асфалтом
– Градска управа игралишта у МЗ „Братинац“.
Града Пожаревца

спортског

1.570.000,00

Радови на ојачавању коловозне конструкције –
асфалтирање улице Мариборска дужине 155 m у
МЗ „Касидол“.

1.500.000,00

Радови на ојачавању коловозне конструкције –
асфалтирање дела улице Вељка Дугошевића од
главног пута према гробљу у МЗ „Баре“ дужине око
300 m.

3.000.000,00

Радови на ојачавању коловозне конструкције –
асфалтирање улице Петра Драпшина дужине 195 m
у МЗ „Берање“.

Град Пожаревац Радови на пресвлачењу асфалтом спортског
Градска
управа
игралишта
у МЗГЛАСНИК
„Братинац“.
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Радови на ојачавању коловозне конструкције –
асфалтирање улице Мариборска дужине 155 m у
МЗ „Касидол“.

1.500.000,00

Радови на ојачавању коловозне конструкције –
асфалтирање дела улице Вељка Дугошевића од
главног пута према гробљу у МЗ „Баре“ дужине око
300 m.

3.000.000,00

Радови на ојачавању коловозне конструкције –
асфалтирање улица Млавска и Боже Димитријевића
дужине 330 m у МЗ „Трњане“.

4.500.000,00

Изградња уличне расвете улице Ђуре Ђаковића у
Пожаревцу.
Израда пројектне документације за кишну
канализацију у улици Моравска (Л=1.600 м) ИДР,
ИДП и ПЗИ.
Град
Радови на ојачавању коловозне конструкције –
Пожаревац –
Асфалтирање Невесињске улице.
Градска управа
Рехабилитација интерне саобраћајнице код пијаце
Града
„Круг“.
Пожаревца
Израда пројектне документације за изградњу
објекта Дома за Дневни боравак за стара лица.
Пројекат рехабилитације коловоза и тротоара и
решавања одводњавања са јавних површина у
улици Синђелићевој.
ЈКП„Водовод и Реконструкција водоводне мреже у улици
канализација“
Призренској.
Пожаревац
Дигитални РТГ апарат са флет панелом за Дом
Дом
здравља
здравља Пожаревац (за рендгенско снимање ради
Пожаревац
раног откривања болести).
УКУПНО ОДОБРЕНА СРЕДСТВА ПО ПРОГРАМУ О ДОПУНИ
ПРОГРАМА
2

24.000.633,00
420.000,00
23.000.000,00
1.870.000,00
4.000.000,00
300.000,00
5.183.861,00
14.000.000,00

241.531.774,00

VI Програм о допуни Програма мера за унапређење услова живота на територији Града Пожаревца
у 2018. години објавити у „Службеном гласнику Града Пожаревца”.
У Пожаревцу, 22. маја 2018. године

Број 011-06-73/4
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК
Бојан Илић, с. р.

22. мај 2018.
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На основу члана 100. ст. 4. и 5. Закона о заштити
животне средине („Службени гласник Републике Србије”, бр. 135/04, 36/09 – др. закон, 72/09 – др. закон,
43/11 – одлука УС и 14/16), члана 33. став 1. тачка 6)
Статута Града Пожаревца („Службени гласник Града
Пожаревца”, бр. 17/16 – пречишћен текст и 15/17),
Програма заштите животне средине Града Пожаревца
2012-2022. бр. 01-06-22/9 од 9. марта 2012. године,
Програма коришћења средстава буџетског Фонда за
заштиту животне средине Града Пожаревца за 2018.
годину („Службени гласник Града Пожаревца”,
бр. 15/17) и претходне сагласности Министарства
заштите животне средине Републике Србије, бр. 31002-831/2018-02 од 15. 5. 2018. године, Скупштина
Града Пожаревца, на седници од 22. маја 2018.
године, донела је

ПРОГРАМ
друге измене и допуне Програма коришћења
средстава буџетског Фонда за заштиту
животне средине Града Пожаревца за 2018.
годину
I. Скупштина Града Пожаревца на седници одржаној дана 17. децембра 2009. године под бројем: 0106-144/17 донела је Одлуку о образовању буџетског
Фонда за заштиту животне средине Града Пожаревца поштујући одредбе члана 100. Закона о заштити
животне средине („Службени гласник Републике
Србије”, бр. 135/04, 36/09 – др. закон, 72/09 – др.
закон, 43/11 – одлука УС и 14/16) а у складу са Законом којим се уређује буџетски систем. Буџетски
Фонд за заштиту животне средине Града Пожаревца је образован у циљу финансирања активности из
Програма заштите животне средине, као и припрема,
спровођења и развоја акционих планова који разрађују регулаторне и институционалне активности,
активности мониторинга, студија, израде пројектне
документације, економских и финансијских инструмената, информисања, образовање и капиталне инвестиције из области очувања, коришћења, заштите
и унапређења животне средине на територији Града
Пожаревца.
II. Скупштина Града Пожаревца је донела Програм коришћења средстава буџетског Фонда за заштиту животне средине Града Пожаревца за 2018. годину број: 011-06-204/5 од 28. децембра 2017. године
за који је добијена сагласност Министарства заштите животне средине број: 401-00-00648/2017-02 од
18.12. 2017. године. Наведени Програм садржи 33
пројекта укупне вредности 914.677.478,00 динара.
III. У оквиру пренамене средстава од реализованих пројеката по изјашњењима корисника средстава
буџетског Фонда за заштиту животне средине Града
Пожаревца из претходног периода и то ЈП „Топлификација” Пожаревац је доставило допис бр. 1789/3
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од 04. 04. 2018. године, наш бр. 14-40-776/2018 од
05. 04. 2018. године о повраћају средстава у износу
од 89.706.947,00 динара. По обавештењу Одељења
за буџет и финансије бр. 03-40-307/2018-4 од 16. 04.
2018. године обезбеђена су средства за пренамену
у укупном износу од 135.301.001,00 динара (у наведени износ су урачуната и средства ЈП „Топлификација”) као и средстава од очекиваних прихода
у 2018. години у износу од 362.893.453,00 динара.
Укупно расположива средства за допуну Програма
коришћења средстава буџетског Фонда за заштиту
животне средине Града Пожаревца за 2018. годину
износе 498.194.454,00 динара.
После израде Програма друге измене и допуне
Програма коришћења средстава буџетског Фонда за
заштиту животне средине Града Пожаревца за 2018.
годину преостају нераспоређена средства у износу
од 220.713.149,00 динара.
IV. Врши се измена назива корисника средстава, у односу на усвојени Програм коришћења средстава буџетског Фонда за заштиту животне средине
Града Пожаревца за 2018. годину на основу захтева
корисника средстава буџетског Фонда и то:
ЈКП „Комуналне службе” Пожаревац захтев бр.
01-1335/1 од 27. 03. 2018. године по коме траже у
табеларном приказу промену корисника средстава
са „Град Пожаревац – Градска управа Града Пожаревца” мења се и гласи ЈКП „комуналне службе” Пожаревац за свих шест пројеката у табели 1. Програм
управљања отпадом и одржавање чистоће града:
– Набавка специјалног возила аутосмећара у
оквиру реализације плана управљања комуналним
отпадом на територији Града Пожаревца. Одобрена
средстава 15.000.000,00.
– Набавка специјалног возила ауточистилице у
оквиру реализације плана управљања комуналним
отпадом на територији Града Пожаревца – 2 комада.
Одобрена средстава 17.000.000,00.
– Набавка специјалног возила аутоцистерна у оквиру реализације плана управљања комуналним отпадом и одржавања чистоће на територији Града Пожаревца – 2 комада. Одобрена средства 23.000.000,00.
– Набавка специјалног возила за прање контејнера
у оквиру реализације плана управљања комуналним
отпадом на територији Града Пожаревца. Одобрена
средства 22.000.000,00.
– Набавка контејнера запремине 1,1 м3 – око 112
комада у оквиру реализације плана управљања комуналним отпадом на територији Града Пожаревца.
Одобрена средства 4.000.000,00.
– Набавка контејнера запремине 5 m3 – око 25
комада у оквиру реализације плана управљања комуналним отпадом на територији Града Пожаревца.
3.000.000,00.
Као и ЈКП „Водовод и канализација” Пожаревац захтев бр. 01-2443/1 од 16.04.2018. године по
коме траже у табеларном приказу промену корисника средстава са „Град Пожаревац – Градска управа
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Града Пожаревца” мења се и гласи ЈКП „Водовод и
канализација” Пожаревац за 4 пројекта.
У оквиру табеле 2. Заштита вода и управљања отпадним водама 2.1. Проширење система сакупљања
отпадних вода и то:
– Реконструкција црпне станице ЦС-3 у склопу
система сакупљања отпадних вода у улици Стишкој
у Пожаревцу. Одобрена средства 49.377.106,00.
Као и у табали 3. Заштита подземних вода ради
побољшања квалитета воде:
– Замена азбестно-цементних водоводних цеви,
реконструкција водоводне мреже у улици ПП одред.
Одобрена средства 10.832.639,00.
– Замена азбестно-цементних водоводних цеви,
реконструкција водоводне мреже у улици Црногорска. Одобрена средства 5.605.343,00.
– Замена азбестно-цементних водоводних цеви,
реконструкција водоводне мреже у улици Шесте
Личке дивизије. Одобрена средства 9.165.167,00.
V. У складу са укупно расположеним средствима у износу од 498.194.454,00 динара и захтевима
корисника средстава буџетског Фонда за заштиту
животне средине Града Пожаревца врши се допуна
Програма коришћења средстава буџетског Фонда
за заштиту животне средине Града Пожаревца за
2018. годину увршћавањем активности на реализацији дванаест пројеката укупне вредности
360.188.252,00 динара на следећим позицијама:
На захтев ЈКП „Водовод и канализација” бр. 012127/1 од 02. 04. 2018. године додаје се у оквиру
табеле на позицију 3. Заштита вода и управљања
отпадним водама пројекат:
– Увођење јединственог SCADA надзорно – управљачког система. Одобрена средства 42.291.750,00.
На захтев Службе за инвестиције Градске управе
Града Пожаревца бр. 14-40-862/2018 од 19.04.2018.
године потребно је допунити позицију у табели 4.
Заштита земљишта од штетног утицаја воде додају се
код корисника средстава „Град Пожаревац – Градска
управа Града Пожаревца” још 2 пројекта и то:
– Уређење нерегулисаног корита Старе Млаве
(400м) низводно од железничког моста у Братинцу.
Одобрена средства 4.833.301,00.
– Уређење напуштеног корита „Стара Млава” од
Набрђа до Трњана (ПР78 км3 + 900 до ПР 133 км6
+572.50) – Фаза 5. Одобрена средства 53.066.723,00.
На захтев ГО Костолац бр. 03-403-461/18 од
13.04.2018. године додаје се у оквиру табеле на
позицији 5. Побољшање стања природе, земљишта
и зелених површина пројекат:
– Замена, реконструкција и формирање новог
дрвореда на подручју града Костолца као и реконструкција дрвореда и уређење зелене површине у
централном парку у Костолцу – Друга фаза. Одобрена средства 46.691.542,00.
На захтев ЈП „Топлификација” Пожаревац бр.
1789/2 од 03. 04. 2018. године додају се у оквиру табеле на позицији 6. Побољшање квалитета ваздуха –
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смањење броја индивидуалних ложишта (загађивача)
ширењем система даљинског грејања, топлификационе мреже 3 нова пројекта и то:
– Изградња дистрибутивне топлификационе мреже на локацији ТПС „Цане Бабовић 1” у улицана
Цане Бабовић 1-33А и 2-18, Пожаревачки партизански одред 1-43, Слободарска 2-48, Воје Богдановића
1-7 и 2-16 и Филипа Вишњића 1-19г и 8-18. Одобрена средства 65.238.000,00 динара.
– Изградња дистрибутивне топлификационе мреже на локацији ТПС „Црногорска” у улицама Црногорска 1-25, Ловћенска 2-10 и 3-9, Љутице Богдана
2-4 и 3-5, Шесте Личке 53-65, Пожаревачки партизански одред 50-68 и Фрушкогорске 1-5. Одобрена
средства 43.254.000,00 динара.
– Изградња дистрибутивне топлификационе мреже на локацији ТПС „Сокобањска” у улицама Шеста
Личка 61-75а, Сокобањска 2-14 и 11-27, Коче Пацина
1-7 и 2-14 и Владе Зечевића 1 и 2-16. Одобрена средства 15.056.000,00 динара.
Укупан износ за реализацију наведена 3 пројекта
износи 123.548.000,00 динара.
На захтев ЈП „Топлификација” Пожаревац бр.
1789/3 од 04. 04. 2018. године додају се у оквиру табеле на позицији 6. Побољшање квалитета ваздуха –
смањење броја индивидуалних ложишта (загађивача)
ширењем система даљинског грејања, топлификационе мреже 5 нова пројекта и то:
– ТПС Алексе Дундића у иносу од 50.071.875,00
динара ул.Народног Фронта 1–15, Прва Пролетерска 16-24, Георги Димитрова 21–29 и 20–26, Алексе
Дундића 19–37 и 22–38, Барска 19–29 и 24–38, Ђоке
Пајковића 25–37 и 26–36, Гргура Вујовића 31–39 и
28–34, Александра Ивановића 29–47 и Седам Секретара СКОЈ-а 1.7 а у Пожаревцу,
– ТПС Цане Бабовић 39 у износу од 6.064.636,00
динара изградња ТПС 6/76.
– ТПС Шеста Личка 85 у износу од 6.064.636,00
динара изградња ТПС 9/85.
– ТПС Моравска 22 у износу од 6.064.636,00 динара и изградња ТПС и прикључног топловода ТПС
3/65 + 19/58.
– ТПС Илије Гојковића у износу од 21.441.153,00
динара изградња на локацији ИТПС у Пожаревцу од
улице Ђуре Ђаковића
Укупан износ средстава за реализацију наведена
5 пројекта износи 89.706.936,00 динара.
После допуне наведеног Програма преостају
нераспоређена, неутрошена средства у износу од
220.713.149,00 динара.
VI. Укупан износ средстава за реализацију
активности на 45 пројеката по Програму друге
измене и допуне Програма коришћења средстава буџетског Фонда за заштиту животне средине у 2018. години износи 1.192.158.783,00 динара.
Приликом израде Одлуке о буџету Града Пожаревца
Ребаланс – 1 за 2018. годину потребно је наведени
износ одобрених средстава по пројектима распоредити корисницима средстава.
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VII. После утврђивања од стране Градског већа
Града Пожаревца, Програм друге измене и допуне
Програма буџетског Фонда за заштиту животне средине Града Пожаревца за 2018. годину доставити на
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сагласност Министарству заштите животне средине,
а након добијања исте, доставити Скупштини Града
Пожаревца на доношење.

ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ КОРИСНИКА СРЕДСТАВА ПО АКТИВНОСТИМА НА РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКАТА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ГРАДА
ПОЖАРЕВЦА ПО ПРОГРАМУ ДРУГЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА ЗА 2018. ГОДИНУ
1. Програм управљања отпадом и одржавања чистоће града
Корисник средстава Назив активности
Набавка специјалног возила аутосмећара у оквиру реализације плана
управљања комуналним отпадом на територији Града Пожаревца.
Набавка специјалног возила ауточистилице у оквиру реализације
плана управљања комуналним отпадом на територији Града Пожаревца – 2 комада.
Набавка специјалног возила аутоцистерна у оквиру реализације плана управљања комуналним отпадом и одржавања чистоће на територији Града Пожаревца – 2 комада.
ЈКП „Комуналне
Набавка специјалног возила за прање контејнера у оквиру реалислужбе” Пожаревац
зације плана управљања комуналним отпадом на територији Града
Пожаревца.
Набавка контејнера запремине 1,1 m3 – око 112 комада у оквиру
реализације плана управљања комуналним отпадом на територији
Града Пожаревца.
Набавка контејнера запремине 5 m3 – око 25 комада у оквиру реализације плана управљања комуналним отпадом на територији Града
Пожаревца.

Одобрена средства
15.000.000,00
17.000.000,00
23.000.000,00
22.000.000,00
4.000.000,00
3.000.000,00

Наведена инвестициона улагања у специјалне машине и возила, препозната су инвестиционим плановима
ЈКП „Комуналне службе” Пожаревац, као технички ресурси, који би омогућили бржи, квалитетнији и безбеднији рад и пружање услуга за које је предузеће и основано.
Предметна специјална возила би омогућила брже, квалитетније и аутономније пружање услуге одржавања
зеленила, затим одржавања јавне хигијене, и продужила животни век контејнерским посудама за сакупљање
комуналног отпада од 1,1 m3 и 5 m3, омогућила боље пружање услуге јавне хигијене, сортирање отпада на депонији и одвајање рециклабила, као и побољшање услуге изношења комуналног отпада од грађана, респективно.

2. Заштита вода и управљање отпадним водама
2.1. Проширење система сакупљања отпадних вода
Корисник средстава Назив активности
Град Пожаревац
– Градска управа
Града Пожаревца
ЈКП „Водовод и
канализација”
Пожаревац

Изградња система сакупљања отпадних вода у улици Железничка
– преко пруге ка улици Баје Секулића.
Изградња IV. фазe примарног вода система сакупљања отпадних
вода у насељима Лучица, Пругово и Пољана – наставак фазне
изградње из 2015 и 2016. године – фекалне канализације са
Црпном Станицом 6.
Реконструкција црпне станице ЦС-3 у склопу система сакупљања
отпадних вода у улици Стишкој у Пожаревцу.

Вредност
26.211.008,00

28.200.000,00
49.377.106,00
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Изградња секундарног система за сакупљање отпадних водафекалнa канализацијa у улици Поречка од ресторана Гем до улива
у колектор у улици Кнез Милошев Венац у Пожаревцу.
Изградња система сакупљања отпадних вода у улици Пожаревачки
партизански одред (од улице Кобасове до улице Цара Душана).
Изградња секундарног система за сакупљање отпадних водафекална канализација у ул. Милице Српкиње (од улице ПП Одред
до улива у улици Цане Бабовић 640м – обухваћен и део Стевана
Јаковљевића 80 м).
Изградња секундарног система за сакупљање отпадних водафекална канализација у ул.Танаска Рајића (од улива у улици ПП
Одред, до краја улице).
Изградња секундарног система за сакупљање отпадних водафекална канализација у ул. Родољуба Чолаковића (од улива у
улицу ПП Одред до краја улице).
Изградња секундарног система за сакупљање отпадних водафекална канализација у ул. Бочни сокак који излази на улицу ПП
Одред (од улива у ППО до краја сокака).

Град Пожаревац
– Градска управа
Града Пожаревца

2.476.562,00
7.837.858,00
8.852.880,00

3.139.458,00
2.409.950,00
2.518.812,00

2.2 Проширење система сакупљања атмосферских отпадних вода
Корисник
средстава
Град Пожаревац
– Градска управа
Града Пожаревца

Назив активности

Одобрена
средства

Заштита површинских вода од загађења-Брежанског канала.
Изградња Друге-А фазе Јужног слива кишне канализације.

133.728.900,00

У Пожаревцу је пројектован сепарациони канализациони систем, где је одвојена кишна канализација са
директним уливањем у „Брежански канал” и фекална канализација са системом за пречишћавање, који је био
пројектован да прими и делимично пречишћене индустријске отпадне воде.
Фекална канализација не постоји у свим делова града иако се непрекидно шири, тако да још увек постоји
велики број септичких јама. Даљом изградњом канализационе мреже створили би се услови да се смањи негативан утицај отпадних вода на подземне воде.
Ранијих година изграђеност канализационог система ни приближно није пратила развој водоводне мреже.
Као последица овога, уобичајена појава је била, да се бунари претварају у септичке јаме по прикључењу на
водовод, или да се користе септичке јаме изграђене од водопропусних материјала у чије дно су се често убацивале перфориране цеви. На тај начин остваривала се комуникација санитарних и подземних вода, што је
доводило до загађивања првог водоносног слоја на ширем простору града.
Последњих година ситуација се променила, канализациона мрежа се шири, али њена изграђеност још увек
не прати ширење мреже водовода.

3. Заштита подземних вода ради побољшања квалитета воде
Корисник средстава
Град Пожаревац
– Градска управа
Града Пожаревца

Назив активности
Замена асбестно-цементних водоводних цеви, реконструкција
водоводне мреже у улицама Хајдук Вељкова и Поречка.

Одобрена
средства
21.600.000,00
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Пожаревац
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Замена асбестно-цементних водоводних цеви, реконструкција
водоводне мреже у улици ПП одред.
Замена асбестно-цементних водоводних цеви, реконструкција
водоводне мреже у улици Црногорска.
Замена асбестно-цементних водоводних цеви, реконструкција
водоводне мреже у улици Шесте Личке дивизије.
Израда Студије оправданости са Идејним пројектом ППОВ-а
Пожаревца.
Мониторинг на систему каналисања отпадних вода а све у циљу
смањења отпадних вода у подземљу као последица мешања пијаће
и отпадне воде.
Увођење јединственог SCADA надзорно – управљачког система

Замена асбестно-цементних
водоводних цеви

Тендеција постављања азбест-цементних цеви
50-их година прошлог века условила је да као и у
већини градова у Србији она примарна мрежа система водоснабдевања, али и која је услед савремених антропогених фактора у фази распада, што има
за последицу честа оштећења на мрежи водовода.
Као интензивна акција започело са реконструкцијом
мреже и заменом штетног по здравље и околину азбестно-цементног цевовода у Пожаревцу на више
локација.
Мониторинг на систему каналисања отпадних
вода водом а све у циљу смањења укупне отпадне
воде у подземљу као последица мешања пијаће и
отпадне воде.
Нетретиране, односно непречишћене отпадне
представљају кључне изворе загагађења на територији Града Пожаревца.
Одређивање састава и количине испуштених отпадних вода чине основне полазне податке за свако
планирање, пројектовање и управљање отпадним
водама. Спровођењем организованог мониторинга
на територији коју покрива постојећи систем фекалне канализације створили би се основни услови за
одабир правилне технологије и поступака третмана
отпадних вода, борба против урбаних поплва, а све
у циљу ефикасне заштите животне средине, планирање превенције настајања акцидента.
Израда Студије оправданости са Идејним
пројектом ППОВ-а Пожаревца.
Даљи развој канализационог система је од изузетне важности за Град Пожаревац. Тренутно не постоји
постројење за пречишћавање отпадних вода. Сва
отпадна вода се прикупља и испушта у Брежански
канал (водоток II реда), а одмах после, канал се улива у реку велику Мораву. Последица оваквог стања
је да је квалитет воде у Брежанском каналу знатно
погоршан.
Имајући у виду да река Морава, као реципијент,
представља ризичан реципијент, потом величину
Града Пожаревца, изградња ППОВ-а би имале ви-

10.832.639,00
5.605.343,00
9.165.167,00
25.000.000,00
7.200.000,00
42.291.750,00

шеструке позитивне ефекте на квалитет воде у реци
Велика Морава.
Пројекат ће омогућити значајно смањење загађења подземне воде и смањење загађења воде у
Брежанском каналу и реци Велика Морава а самим
тим и значајне позитивне ефекте на услове живота
свих становника и заштите животне средине.

Јединствени SCADA надзорно-управљачки
система у ЈКП „Водовод и канализација”
Пожаревац – анализа примене са аспекта
заштите животне средине
Основнo начело система заштите животне средине јесте начело одрживог развоја. Одрживи развој,
по дефиницији јесте, интегрални економски, технолошки, социјални и културни развој усклађен
са потребама заштите и унапређења животне средине који омогућава садашњим и будућим генерацијама задовољење потреба и побољшање квалитета
живота.

Интегрално управљање водним ресурсима је сложено и захтевно, а обухвата скуп мера и активности ус-

мерених на одржавање и унапређење водног режима,
обезбеђивање потребних количина вода захтеваног
квалитета за различите намене, заштиту вода од загађења, као и заштиту од штетног дејства вода. Један
од основних принципа политике ЕУ, осим основних
као што су правилно управљање водним ресурсима, обезбеђивање доброг квалитета површинских и
подземних вода односи се и на примену доступних
научних и техничких сазнања кроз иновативност
приступа.
Управо овим потребама одговара Јединствени
SCADA надзорно – управљачки систем у ЈКП
„Водовод и канализација” Пожаревац. Главна одлика система се огледа у могућности да систем одговори на циљеве основних принципа заштите животне
средине. Главне еколошке одлике система су:
• Систем је флексибилан, јер постоји могућност
проширења деловања и примењив је у различитим

Страна 148 – Број 4

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

сферама, а не само у основној намени за коју је предвиђен, што је основни принцип одрживог развоја,
• Систем, кроз могућност праћења задатих параметара (нпр. присуство метала, појава високог нивоа
оптерећења органском материјом (HPK/BPK), прекорачење дефинисаних параметара за систем за сакупљање
и одвођење отпадних вода и др.) доприноси имплементацији мера превенције у акцидентним ситуацијама,
• Могућност прикупљања података доприности
унапређењу анализи утицаја система на животну
средину,
• Систематично архивирање података доприноси
лакшем извештавању ка Агенцији животне средине,
• Даљинско управљање доприноси повећању степена енергетске ефикасности система,

22. мај 2018.

• Систем, мерењем количина воде и праћењем параметара у води за пиће обезбеђује одговарајући квалитет
водоснадбевања и самим тим лакши увид у избалансирано и правично коришћење воде, што је директан
одговор на захтев Оквирне директиве за воду (која
представља основ за управљање водним ресурсима).
Узимајући у обзир анализиране параметре закључује сЕ да се имплементацијом јединственог SCADA
надзорно-управљачког система може на једноставан
начин усмеравати и унапређивати заштита акватичног
система у смислу контроле смањења емисија у воде,
контроле начина експлоатисања вода, лакшег управљања квалитетом воде за пиће. На крају, оно што је
најбитније јесте да поставка оваквог система је прави
пример правилне имплементације основног принципа животне средине – принципа одрживог развоја.

4. Заштита земљишта од штетног дејства вода
Корисник средстава

Град Пожаревац
– Градска управа
Града Пожаревца

Град Пожаревац
– Градска управа
Града Пожаревца

Назив активности

Одобрена
средства

Извођење санационих радова и чишћење регулационог корита реке
Стара Млава, а у циљу заштите земљишта од деградација и снижавања
високих подземних вода у зони угрожених насеља Братинац и Набрђе.

72.684.875,00

Редовно одржавање и чишћење речног канала „Стара Млава” у циљу
нормалног функционисања канала од црпне станице „Срећно” до Летњиковца.
Редовно одржавање и чишћење Брежанског канала од градског хиподрома до улива у Велику Мораву у смислу несметане евакуације површинских и отпадних вода.
Уређење нерегулисаног корита Старе Млаве (400м) низводно од железничког моста у Братинцу
Уређење напуштеног корита „Стара Млава” од Набрђа до Трњана
(ПР78 км3 + 900 до ПР 133 км6 +572.50) – Фаза 5

Садашње стање у смислу екелошко-санитарних
параметара у делу Старе Млаве је јако лоше. У изолованим деловима старача које сада немају природан
отицај током скоро целе године присутан је висок
водостај забарене стајаће воде. Њено присуство је
делом од инфилтрационих вода од Млаве, кроз слојеве пескова и шљункова, а делом од подземних вода
из правца Стига, чији је ниво повећан престанком
рада површинског копа Ћириковац и измештањем
површинског копа Дрмно. Осим природног загађења
забарењем, обзиром да ова села немају канализациони систем, присутно је и загађење од бројних септичких јама и дивљих евакуационих прикључака
од стајских јама, а делови старача су претворени у
депоније смећа.
Такође, у бројним објектима, и стамбеним и подрумским, уочљив је утицај подземних вода, што додатно компликује стање на овом подручју. У летњем
периоду ово подручје је легло комараца, а због расквашености терена нема уочљивог узгајања племенитих
култура ни усева ни воћњака. С oбзирoм нa сaдaшњe

10.550.000,00
6.560.000,00
4.883.301,00
53.066.723,00

eкoлoшкo сaнитaрнo стaњe систeмa „Стaрa Mлaвa”
и нeпoсрeднoг приoбaљa, кao и пoстojaњe брojних
дeпoниja смeћa и сeптичких jaмa, будућe кaнaлисaњe
нaсeљa дуж вoдoтoкa прeдстaвљaлo би вeлики кoрaк
у прaвцу унaпрeђeњa живoтнe срeдинe. Oбзирoм
нa нeпoсрeдну близину систeмa „Стaрa Mлaвa”,
билo би лoгичнo дa сe oвaj вoдoтoк рaзмaтрa кao
пoтeциjaлни рeципиjeнт oтпaдних вoдa из сeoских
нaсeљa. Имajући у виду oснoвну функциjу систeмa
„Стaрa Mлaвa” у рeвитaлизaциjи eкo-систeмa, кao
eлeмeнтaрни и фундaмeтaлни услoв нaмeћe сe прeчишћaвaњe oтпaдних вoдa, прe њихoвoг упуштaњa
у хидрoтeхнички систeм. Aкo прихвaтимo oснoвнo нaчeлo дa сe квaлитeт вoдe нe смe пoгoршaвaти
дуж систeмa тo знaчи дa би квaлитeт вoдe у систeму
„Стaрa Mлaвa” зaвисиo искључивo oд квaлитeтa
вoдe рeкe Mлaвe нa пoтeзу вoдoзaхвaтa. Свa низвoднa прикључeњa сeoских кaнaлизaциja нe би смeлa
дa пoгoршaвajу пoчeтни квaлитeт вoдe у систeму.
Изгрaдњoм систeмa „Стaрa Mлaвa” ствoрили би сe
eлeмeнтaрни прeдуслoви зa пoбoљшaњe eкoлoшкe
ситуaциje и гeнeрaлнo унaпрeђeњe живoтнe срeдинe.
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Пeрмaнeнтнa циркулaциja вoдe у систeму oмoгућилa
би рeвитaлизaциjу лoкaлнoг eкoсистeмa. Ствoрили
би сe услoви зa рaзвoj свих кoмпaтибилних биљних
и живoтињских врстa. С другe стрaнe, биoлoшким
и биoтeхничким урeђeњeм приoбaлних пoвршинa
oствaриo би сe склaд измeђу сувoзeмних и вoдeних
кoмпoнeнти eкoсистeмa. Кoнвeрзиja oдрeђeних биљних зajeдницa и узгajaњe плeмeнитиjих културa би
тaкoђe дoпринeли унaпрeђeњу живoтнe срeдинe
Урeђeњeм приoбaлних пoвршинa oствaриo би сe
склaд измeђу сувoзeмних и вoдeних кoмпoнeнти eкoсистeмa. Кoнвeрзиja oдрeђeних биљних зajeдницa и
узгajaњe плeмeнитиjих културa би тaкoђe дoпринeли
унaпрeђeњу живoтнe срeдинe.
При рaзмaтрaњу eкoлoшкe и сaнитaрнe ситуaциje
дуж будућeг систeмa „Стaрa Mлaвa”, трeбa истaћи,
дa сaмo хидрaуличкo рeaктивирaњe вoдoтoкa ниje
дoвoљнo зa пoтпунo рeшeњe прoблeмa. Зa суштинскo пoбoљшaњe квaлитeтa живoтнe срeдинe нa
пoсмaтрaнoм пoдручjу су нeoпхoднe и биoтeхничкe
и биoлoшкe мeрe кao и пoпрaвљaњe квaлитeтa вoдe
Mлaвe. Бeз дoвoљнe кoличинe рaствoрeнoг кисeoникa,
мнoгe врстe aквaтичних oргaнизaмa нису спoсoбнe дa
eгзистирajу у вoди. Рaствoрeни кисeoник сe трoши при
рaспaдaњу, тj. дeгрaдaциjи oргaнскe мaтeриje у вoди.
Taкo, вeлики пoмoри рибa нajчeшћe нису прoузрoкoвaни дирeктнoм тoксичнoшћу присутнoг пoлутaнтa, вeћ
пojaвoм дeфицитa кисeoникa услeд њeгoвoг учeшћa у
биoдeгрaдaциjи тoг пoлутaнтa. Кисeoник у пoвршинскe
вoдe мoжe дoспeти aпсoрпциjoм из aтмoсфeрe, у кojoj
je присутaн у кoличини oд 20,95 зaпрeминских %, aли
сe мoжe и ствoрити у сaмoj вoди кao прoизвoд фoтoсинтeзe при рaзмнoжaвaњу вoдeних aлги. Рaспaдaњeм
oргaнских супстaнци у вoди кoнцeнтрaциja кисeoникa
oпaдa, штo нaвoди нa сумњу дa je вoдa зaгaђeнa. Aли
истo тaкo и мнoгa нeoргaнскa jeдињeњa трoшe кисeo-
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ник зa свojу oксидaциjу, пa je смaњeњe кисeoникa знaк
зaгaђeнoсти и тим jeдињeњимa. Смaњeњe кисeoникa
у вoди oтeжaвa живoт вoдeним oргaнизмимa, пa мoжe
дoвeсти дo трajнoг пoрeмeћaja eкoлoшкe рaвнoтeжe.
Збoг тoгa квaнтитaтивнo oдрeђивaњe кисeoникa у вoди
имa вeлику вaжнoст. Присуствo рaствoрeнoг кисeoникa у oтпaдним вoдaмa je пoжeљнo jeр спрeчaвa пojaву
нeприjaтних мирисa. Висoкe врeднoсти рaствoрeнoг
кисeoникa ипaк нису пoжeљнe у вoдaмa зa индустриjску примeну и зa примeну у дoмaћинствимa jeр пojaчaвa
кoрoзиjу гвoжђa и чeликa у дистрибуциoнoм систeму
и бojлeримa. Вeћинa зeмaљa ниje успoстaвилa стaндaрдe зa пиjaћу вoду, изузeв Русиje кoja дaje врeднoст
MDK oд 4 mg L-1. Пoрeд oвoг eкoлoшкoг и сaнитaрнoг
aспeктa, пoтрeбнo je дa сe сaглeдajу и oдрeђeнe aдминистрaтивнe мeрe, у смислу дoнoшeњa прoписa зa рeгулисaњe oднoсa лoкaлнoг стaнoвништвa прeмa систeму
„Стaрa Mлaвa”. Пoсeбнo сe нaмeћe тeмa знaчaja
eдукaциje стaнoвништвa, у циљу буђeњa eкoлoшкe
свeсти. Из свeгa мoжeмo дa зaкључимo дa je прoблeм
jaкo кoмплeксaн и дa рeшeњeм хидрoтeхничких и
eкoлoшкo-сaнитaрних циљeвa, кao цeлинe, ствoрили би сe услoви зa фуннкциoнисaњe цeлoг систeмa
– кoришћeњe вoдa зa нaвoдњaвaњe и рeкрeaциjу (рибoлoв,...) и кoнтрoлисaнo испуштaњe oтпaдних вoдa из
сeoских нaсeљa. Нa тaj нaчин би систeм „Стaрa Mлaвa”
дoбиo мнoгo знaчajниjу улoгу у рурaлнoм aмбиjeнту
рeчнe дoлинe. Појава заберене воде код Бубушинца.
хидрoтeхничких и eкoлoшкo-сaнитaрних циљeвa, кao
цeлинe, ствoрили би сe услoви зa фуннкциoнисaњe
цeлoг систeмa – кoришћeњe вoдa зa нaвoдњaвaњe и
рeкрeaциjу (рибoлoв,...) и кoнтрoлисaнo испуштaњe
oтпaдних вoдa из сeoских нaсeљa. Нa тaj нaчин би
систeм „Стaрa Mлaвa” дoбиo мнoгo знaчajниjу улoгу
у рурaлнoм aмбиjeнту рeчнe дoлинe.

5. Побољшање стања природе, земљишта и зелених површина
Корисник
средстава

Назив активности

Град Пожаревац
– Градска управа
Града Пожаревца

Систематско уклањање амброзије на територији Града Пожаревца у
2018. години.

Градска општина
Костолац

Замена, реконструкција и формирање новог дрвореда на подручју
града Костолца као и реконструкција дрвореда и уређење зелене површине у централном парку у Костолцу – Прва фаза.
Замена, реконструкција и формирање новог дрвореда на подручју
града Костолца као и реконструкција дрвореда и уређење зелене површине у централном парку у Костолцу – Друга фаза.

Подручје Града Пожаревца сиромашно
је шумама иако је територија градских насеља
Пожаревац и Костолац веома сиромашна са урбаним
зеленилом односно уређеним зеленим површинама.
Укупна површина шума и шумских засада износи
3.278 ha. Пропорција територије под шумом је 7%
и далеко је испод просека Браничевског округа

Одобрена
средства
5.000.000,00
15.000.000,00
46.691.542,00

и Републике, што је последица крчења шума за
потребе проширења пољопривредних површина.
Природна разноврсност вегетације указује на широк
избор биљних врста које би требало користити у
проширивању површина под шумама, урбаним
зеленилом и слично.
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6. Побољшање квалитета ваздуха – смањење броја индивидуалних ложишта (загађивача)
ширењем система даљинског грејања, топлификационе мреже
Корисник
средстава

ЈП
„Топлификација”
Пожаревац

Градска општина
Костолац

Назив активности
Ширење топлификационе мреже – дистрибутивна мрежа и прикључни
топловоди на локацији ТПС 1/60, 2/60 и 10/60 – ТПС „Mилоша Обилића 36” у Пожаревцу.
Ширење топлификационе мреже – дистрибутивне мреже и прикључних топловода на локацији ТПС 01/84+03/84 „Кучевачка” за објекте
на адресама Иве Маринковића, Жагубичка, Кучевачка, Зајечарска и
Црнотравска.
Ширење топлификационе мреже – дистрибутивне мреже и прикључних топловода на локацији ТПС 01/65+02/65 „Моравска 56” за објекте
на адресама Моравска 36-66, Петровачка 1–13 и 2–12,
Церска 1–13 i 2–12 и Борска 1–43, 2-36 и 42a-56.
Ширење топлификационе мреже – Наставак топловода кроз Изворску
улицу, изградња преносне топловодне мреже – наставак изградње градске мреже у Изворској улици.
Ширење топлификационе мреже – дистрибутивне мреже и прикључних топловода на локацији која обухвата објекте на адресама: Радисава
Цвејића – непарна страна, Живана Цвејића,Феликса Каница, Десанке
Максимовић, Виминацијум, Драгољуба Ђурића, М. Богдановић, Пећка
део и Војске Југославије део.
Изградња дистрибутивне топлификационе мреже на локацији ТПС
„Цане Бабовић 1” у улицана Цане Бабовић 1-33А и 2-18, Пожаревачки
партизански одред 1-43, Слободарска 2–48, Воје Богдановића 1–7 и
2–16 и Филипа Вишњића 1–19г и 8–18.
Изградња дистрибутивне топлификационе мреже на локацији ТПС
„Црногорска” у улицама Црногорска 1–25, Ловћенска 2–10 и 3–9,
Љутице Богдана 2–4 и 3–5, Шесте Личке 53–65, Пожаревачки партизански
одред 50–68 и Фрушкогорске 1–5.
Изградња дистрибутивне топлификационе мреже на локацији ТПС
„Сокобањска” у улицама Шеста Личка 61–75а, Сокобањска 2–14 и
11–27, Коче Пацина 1–7 и 2–14 и Владе Зечевића 1 и 2–16.
ТПС Алексе Дундића ул.Народног Фронта 1–15, Прва Пролетерска
16–24, Георги Димитрова 21–29 и 20–26, Алексе Дундића 19–37 и
22–38, Барска 19-29 и 24–38, Ђоке Пајковића 25–37 и 26–36, Гргура
Вујовића 31–39 и 28–34,
ТПС Цане Бабовић 39 изградња ТПС 6/76
ТПС Моравска 22 и изградња ТПС и прикључног топловода ТПС 3/65
+ 19/58
ТПС Илије Гојковића изградња на локацији ИТПС у Пожаревцу од
улице Ђуре Ђаковића
ТПС Шеста Личка 85 изградња ТПС 9/85 џ
Ширење топлификационе мреже – дистрибутивна мрежа и прикључни
топловоди на локацији круга градске пијаце у Костолцу (набавка опреме, грађевински и машинско монтажни радови).

Укупно одобрена средства по овом Програму
о изменама и допунама Програма за 2018. годину
износе: 1.192.158.783,00
Са топлификацијом Костолца почело се 1986.
Године, а 1996. године је покренут је систем за
грејање и у Пожаревцу. Укупна инсталисана снага потрошача топлотне енергије градских насеља

Одобрена
средства
62.582.400,00

80.357.251,00

48.911.540,00

7.140.000,00

55.028.782,00

65.238.000,00

43.254.000,00

15.056.000,00

50.071.875,00
6.064.636,00
6.064.636,00
21.441.153,00
6.064.636,00
40.000.000,00

Пожаревца и градске општине Костолац износи
190 MW. Топлотни извор за даљинско грејање су
Термоелектране „Костолац А” и „Костолац Б” који је
довољан да снабдева топлотном енергијом Костолац,
Пожаревац и околна сеоска насеља. Изграђен је
магистрални вреловод Костолац-Пожаревац дужине
12 km. На магистралном вреловоду предвиђени су
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прикључци за следећа насељена места: Костолац,
Кленовник, Ћириковац и Пожаревац.
Употребом топлотне енергије остварују се значајне уштеде у потрошњи чврстих и течних горива, електричне енергије, рудног богатства, уштеде у погледу
проостора за складиштење угља као и могућност коришћења топлотне енергије за стакленике. Такође,
прикључењем топлификационог система градских
насеља Пожаревац и Костолац са околним насељима на трајни извор топлоте у ТЕ „Костолац” смањује
се број извора емисије аерозагађења. Термоелектрана омогућава примену одговарајућих постројења за
санацију аерозагађења, а такође се у комбинованој
производњи топлотне и електричне енергије смањује
и топлотно загађење околине. Све ово омогућује повољније решавање еколошких услова.
VIII. Овај програм објавити у „Службеном
гласнику Града Пожаревца”.
У Пожаревцу, 22. маја 2018. године

Број 011-06-73/5

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК
Бојан Илић, с. р.
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На основу члана 41. став 1. Закона о запошљавању
и осигурању за случај незапослености („Службени
гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 38/15, 113/17 и 113/17
– др. закон), члана 32. став 1. тачка 6), а у вези са
чланом 66. ст. 1. и 3. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 – др.
закон и 101/16 – др. закон), члана 33. став 1. тачка 6)
Статута Града Пожаревца („Службени гласник Града
Пожаревца”, бр. 17/16 – пречишћен текст и 15/17),
члана 16. ст. 1. и 6. Пословника Скупштине Града
Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца”,
бр. 6/17 – пречишћен текст), по прибављеном
мишљењу Савета за запошљавање Града Пожаревца,
бр. 06-06-42/2018-6 од 28. марта 2018. године,
Скупштина Града Пожаревца, на седници одржаној 22. маја 2018. године, донела је

ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Локални акциони план запошљавања
Града Пожаревца за 2018. годину, који је саставни
део овог закључка.
2. Овај закључак објавити у „Службеном гласнику
Града Пожаревца”.
У Пожаревцу, 22. маја 2018. године

Број 011-06-73/3

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК
Бојан Илић, с. р.
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ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН
ЗАПОШЉАВАЊА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ЗА 2018. ГОДИНУ
Садржај:
1. Увод
2. Профил Града Пожаревац
2.1. Географски положај и саобраћајна
повезаност
2.2. Демографска слика
2.3. Образовни капацитети
2.4. Структура привреде
2.5. Локални подстицаји привреди
2.6. Незапосленост
2.6.1. Кретање незапослености
у последње три године
2.6.2. Старосна и полна структура
незапослених
2.6.3. Структура према према дужини
тражења посла
2.6.4. Квалификациона и полна
структура незапослених
2.7. Запосленост
2.7.1. Структура запослености по
региону/граду
2.7.2. Структура запослених
по секторима
2.8. Однос понуде и тражње на тржишту
рада
2.9. Изазови у области запошљавања
3. Циљеви и приоритети активне политике
запошљавања Града Пожаревца у 2018.
години
4. Мере активне политике запошљавања
5. Имплементација, мониторинг и евалуација
Локалног акционог плана запошљавања
Града Пожаревца
6. Средства за реализацију, мера активне
политике запошљавања и носиоци
спровођења
7. Акциони план запошљавања за 2018.годину
– табеларни приказ

1. УВОД
Локални акциони план запошљавања Града Пожаревца за 2018. годину (у даљем тексту: ЛАПЗ)
представља основни инструмент спровођења активне политике запошљавања у 2018. години, којим се
дефинишу циљеви и приоритети политике запошљавања и утврђују програми и мере који ће се реализовати у току 2018.године, а све у циљу достизања
постављених циљева, унапређења запошљавања и
смањења незапослености.
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Приликом израде ЛАПЗ-а узети су у обзир циљеви,
приоритети и смернице Европске стратегије 2020. које
се односе на запошљавање и којом паметан, одржив
и инклузивни раст економије ствара могућност за висок ниво запослености, продуктивности, социјалну и
територијалну кохезију, као и циљеви, приоритети и
планиране активности дефинисани Националном стратегијом запошљавања 2011–2020. године, a усклађен са
Националним акционим планом за 2018. годину.
Сам прави основ за израду ЛАПЗ-а садржан је у
одредбама Закона о запошљавању и осигурању за
незапослености („Службени гласник РС”, бр. 36/09,
88/10, 38/15, 113/17 и 113/17 – др. закон) и Националној стратегије запошљавања за период 2011–2020.
године („Службени гласник РС”, број 37/11), којом је
дефинисано спровођење активне политике запошљавања. Поред тога, приликом израде овог документа
узети су у обзир и захтеви дефинисани Законом о
професионалној рехабилитацији и запошљавању
особа са инвалидитетом.
У дефинисању и изради ЛАПЗ-а укључени су
актери и партнери релевантних институција, како
би се различитим приступима омогућило свестрано
сагледавање планираних програма и мера и остварили резултати са додатном вредношћу.
У складу са позитивним правним прописима, на
ЛАПЗ претходно мишљење је дао Савет за запошљавање Града Пожаревца, те је донео Закључак број
06-06-42/2018-6 од 28. 3. 2018. године.
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коридор IV (16 км), река Дунав (Коридор VII), док је
удаљеност аеродрома „Никола Тесла” 90 км.
Повољан геостратешки положај доприноси томе
да Град Пожаревац представља административни,
културно-образовни, здравствени, саобраћајни и привредни центар Браничевског округа.

2. ПРОФИЛ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
2.1. Географски положај и саобрађајна
повезаност

Мапа 1: Географски положај града Пожаревца
Извор: Google Maps

Град Пожаревац се налази у југоисточном делу Републике Србије, седиште је Браничевског округа и заузима територију од 481 м2. Географски положај Града
је изузетно повољан, јер се у његовој близини налази
главни град Републике Србије – Београд (80 км), затим
Коридор X (удаљеност Коридора – 15 км), железнички

2.2. Демографска слика
Табела садржи податке о укупном становништву у
Браничевском округу:

Број становника
Регија
Браничевски
Велико Градиште
Голубац
Жабари
Жагубица
Мало Црниће
Кучево
Петровац на Млави
Пожаревац

1991

2002

2011

253.492 200.503 183.625
27.174 20.659 17.610
12.513
9.913
8.331
19.347 13.034 11.380
17.777 14.823 12.737
19.940 13.853 11.458
25.649 18.808 15.516
46.414 34.511 31.259
84.678 74.902 75.334

Табела 2 – Демографска слика Браничевског округа
Извор: Републички завод за статистику

Проценат пада/
пораста
-27,56%
-35,19%
-33,4%
-41,17%
-28,3%
-42,5%
-39,5%
-32,6%
-11%

Пораст или пад становништва
1991–2011
Годишњи
Укупно
Просек/год
просек/1000
становника
-69.867
-3.493
-3,49
-9.564
-478
-0,47
-4.182
-209
-0,2
-7.967
-398
-0,39
-5.040
-252
-0,25
-8.482
-424
-0,42
-10.133
-506
-0,5
-15.155
-757
-0,75
-9.344
-467
-0,46
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Увидом у податке који говоре о кретању броја
становника на подручју Браничевског округа, може
се закључити да:
– У периоду између три пописа је дошло до
смањења укупног броја ставника за 27,56% на подручју читавог Браничевског округа.
– У Пожаревцу је смањен број становника за 11%.
– У другим општинама дошло је до драстичног
смањења нпр. Мало Црниће, Жабари, Кучево, Велико
Градиште.
Кључне карактеристике демографске слике града
Пожаревца:
– По попису из 2011. године у граду Пожаревцу,
на површини од 481 км2 живи 75.334 становника,
тако да је просечна густина насељености 156,6 становника /км2.
– У градском подручју живи 71,3% укупног становништва, а 28,7% у приградском подручју; драстичне
је разлика у насељености територије града и села,
што одсликава однос насељености између најбројније градске месне заједнице Бурјан у којој живи
7700 становника и сеоске месне заједнице Набрђе,
која је удаљена од центра града око 9,5 км, у којој
живи само 367 становника,
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– Од укупног броја становника, 91,3% чини српско
становништво. Поред српског становништва на подручју
града Пожаревца живе и: Албанци, Бошњаци, Буњевци, Бугари, Власи, Југословени, Мађари, Македонци,
Муслимани, Немци, Роми, Румуни, Руси, Русини, Словаци, Словенци, Украјинци, Хрвати и Црногорци.
– Према попису из 2011. године просечна старост
становника Пожаревца је била 42,75 година (41,5
мушкарци, 44 жене).
– Стопа наталитета је 9,44.
– Стопа опште смртности има средње вредности
14,89.
– Од укупног броја пунолетно становништво
броји 61.093, док је предшколске деце било 14.241.
– Према активности 29.909 лица се убрајају у активно становништво.

2.3. Образовни капацитети
На основу података из пописа становништва из 2011.
године 2,39% становништва града Пожаревца нема основно образовања, 60,02% становништва старијег од 15
година има средње, више или високо образовање што
је за 1,5% веће учешће у односу на стање у Републици
Србији тј. квалификациона структура у делу средњег и
вишег образовања је изнад републичког просека.

Становништво преко 15 година стaрости према образовању
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Основно образовање и васпитање траје осам година и остварује се у два образовна циклуса. Први
циклус обухвата први до четвртог разреда, а други
циклус обухвата пети до осмог разреда. У оквиру
основних школа постоји 8 централних школа и 24
издвојена одељења.
Средње образовање одвија се у 7 струковних
средњих школа: Медицинска школа, Економско-трговинска школа, Пожаревачка гимназија, Пољопривредна школа са домом ученика „Соња Маринковић”,
Политехничка школа, Школа за основно и средње
музичко образовање Музичка школа „Стеван Мокрањац” и Техничка школа са домом ученика „Никола
Тесла” у Костолцу.
Што се тиче високо-образовних и истраживачких институција, оне су у Србији централизоване,
тако да се истраживачки центри налазе углавном у
Београду, док у Пожаревцу постоје две високо-образовне школе: Висока техничка школа струковних
студија у Пожаревцу и Факултет за пословне студије
– Универзитет Џон Незбит.
У радној 2017/2018. годину у целодневни боравак деце у Предшколској установи „Љубица Вребалов” у Пожаревцу уписано је укупно 1756 детета. У
припремни предшколски програм четворочасовни
програм и кроз целодневни олик рада) за школску
2017/2018 годину уписано је укупно 602 детета
Укупан број ученика у школској 2017/2018. години, од I до VIII разреда у школама за основно образовање и васпитање на територији града Пожаревца
је 5.868.

Број ученика у школској 2017/2018. години,
од I до VIII разреда у школама за основно
образовање и васпитање на територији
града Пожаревца
ОСНОВНА ШКОЛА
Број ученика
„Доситеј Обрадовић”
921
„Краљ Александар I”
936
„Вук Караџић”
908
„Свети Сава”
594
„Милош Савић”
293
„Десанка Максимовић”
582
„Б. Д. Козица”
430
„Јован Цвијић-Костолац”
1.204
5.868
У К У П Н О:
Што се тиче самог броја уписаних ученика, у
школској 2017/2018. години у школама за средње
образовање и васпитање од 3.828 укупног броја
средњошколаца, 1.043 ученика уписано је у први
разред изабране средње школе III или IV степена
стручне спреме на територији Града Пожаревца. Број
уписаних ученика са III степеном стручне спреме
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у овој школској години је 259, док је 609 уписаних
ученика са IV степеном стручне спреме у овој школској години.

Броја уписаних ученика, у школској
2017/2018. години у школама за средње
образовање и васпитање на територији
града Пожаревца
школска 2017/2018.
СРЕДЊЕ ШКОЛЕ
Број ученика
Пожаревачка гимназија
726
Економска школа
811
Медицинска школа
519
Пољопривредна школа
416
Музичка школа
80
Политехничка школа
470
Техничка школа – Костолац
806
3.828
У К У П Н О:
У циљу усклађивања образовног система са
тражњом и захтевима тржишта, Министарство просвете, науке и технолошког развоја, односно филијале Министарства, у сарадњи са регионалним привредним коморама, филијалом Националне службе
за запошљавање и образовним установама, врши
анализу тржишта и настоји да образовне профиле
системски прилагоди тим потребама.
Систем дуалног модела образовања је један од
начина да постојећи образовни профили задовоље
потребе послодаваца и да се смањи незапосленост
међу младима, као једној од угрожених категорија.
У Граду Пожаревцу се овај систем успешно примењује у три средње школе и за сада је показао одличне резултате. Увођење нових профила у школама
је сложен процес усклађивања процедура, захтева,
радне снаге, али је то свакако реална потреба, јер
потражња тржишта то диктира.
Укупан број студената који студирају у Високој
техничкој школа струковних студија Пожаревац је
581. На првој години студија је укупно 185 студената,
на другој 116 студената, док трећу годину студија
похађа 280 студената.

2.4. Структура привреде
Привредну структуру на подручју Града Пожаревца карактерише доминација рударско-енергетског
комплекса и пољопривреде, уз релативно развијене делатности терцијарног сектора. Потенцијале
привредног развоја на подручју Града Пожаревца,
поред природних ресурса и резерви угља (пре свега
лигнита), нафте и гаса, као и налазишта глине и
кварцног песка, шљунка и песка дуж токова реке
Велике Мораве и Дунава представљају и велике
могућности развоја пољопривреде и прерађивачке
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прехрамбене индустрије, имајући у виду добре педолошке и друге природне услове за постизање конкурентности у готово свим гранама пољопривредне
производње.
Према званичним подацима Агенције за привредне регистре број активних привредних субјеката је
следећи:
– 2.773 регистрованих привредних субјеката,
– 2.135 предузетника,
– 638 привредних друштава.

2.5. Локални подстицаји привреди
Ради стварања услова за оснивање нових предузећа, проширење услова/капацитета за нова предузећа, отварање нових радних места и стварање
нових производа на својој територији, Град Пожаревац је у 2017. години донео Програм локалног економског развоја. Планира се доношење Програма
локалног економског развоја Града Пожаревца за
период 2018–2020. године, којим ће се поред мера
привлачење инвеститора и подстицање конкурентности, као мера подршке привредним активностима
на територији Града Пожаревца предвидети и мера
подстицање запошљавања.
У циљу привредног развоја Град Пожаревац је
донео је Одлуку о погодностима инвеститорима
за директне инвестиције на територији Града Пожаревца којом се утврђују погодности домаћим и
страним инвеститорима за директне инвестиције на
територији Града Пожаревца, а приликом отварања
производних капацитета и пословних капацитета
од стране инвеститора а у циљу његовог привредног развоја. Погодности се односе на умањење или
ослобађање од обавеза плаћања доприноса и такса
које својим актима уређује Скупштина Града Пожаревца и то: 1) доприноса за уређење грађевинског
земљишта, 2) локалне комуналне таксе и 3) локалне
административне таксе. Такође инвеститори имају
право на погодности и за плаћање накнада у делу
које припадају буџету Града Пожаревца и то накнаде
за промену намене пољо привредног земљишта у
грађевинско земљиште.

2.6. Незапосленост
2.6.1. Кретање незапослености
у последње три године
У анализама кретања и карактеристика незапослених лица користе се два различита показатеља и то:
– Лица која траже запослење – то су сва евидентирана незапослена лица без обзира на њихову спремност за тражење посла.
– Активна незапослена лица – активна лица и одмах спремна за рад.
У наредној табели дајемо преглед кретања броја
незапослених лица и активних незапослених лица

Страна 155 – Број 4

у периоду 2015–2017. Из табеле се може уочити да
је број евидентираних незапослених лица која траже запослење у 2016. години био мањи у односу на
претходну годину, те да је у 2017. години овај број
износио 5.103. Број активних незапослених лица
од 2015. до 2017. године бележи континуиран пад
(4.679-4.049). Учешће привремено спречених за рад
у посматраном периоду расте у односу на број лица
која траже запослење.
Сваки шести незапослени се током 2017. године
изјаснио као привремено неспреман за рад.
Незапослена Учешће
Лица која Активна
лица привр. прив.
Година траже незапослена
спречена спречених
запослење
лица
за рад
у%
2015.
5.182
4.679
503
9,7%
2016.

4.855

4.356

499

10,3%

2017.

5.103

4.049

634

12,4%

Табела 5 – Подаци о активности незапослених лица
Извор: НСЗ, филијала Пожаревац

За потребе даље анализе искључиво ће се анализирати „лица која траже запослење” без осврта
на њихову тренутну спремност или неспремност
за рад.

2.6.2. Старосна и полна структура
незапослених
Незапослена лица старости до 30 година припадају категорији младих, теже запошљивих лица.
У старосној структури незапослених лица најзаступљенија је групација од 20–24 година која у укупном броју незапослених учествује са 12,44%, док је
учешће жена у укупном броју незапослених највеће
у групацији од 25–29 година, тј. 63,07%.
Категорија
15–19
20–24
25–29
30–34
35–39
40–44
45–49
50–54
55–59
60–64
Укупно

Град Пожаревац
Укупно

Жене

221
635
612
627
560
586
489
489
462
362
5.103

96
304
386
393
354
382
318
317
263
105
2.928

Табела 6 – Старосна структура незапослених у 2017. години
Извор: НСЗ, филијала Пожаревац
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2015

Укупан број
незапослених
5.182

2.943

2016

4.855

2.793

1.214

600

25.01%

49,42%

2017

5.103

2.928

962

525

18.85%

54,57%

Година

Старији од 50 Жене старије од Учешће старијих
година
50 година
од 50 г. у ук. бр.
1.076
508
20.76%

жене

Учешће
жена
47.21%

Табела 7 – Учешће жена у старосној структури незапсолених
Извор: НСЗ, филијала Пожаревац

Година

Укуп. незапослених

Мушкарци

Жене

% Мушкара.

% Жена

2015

5.128

2.239

2.943

43.21%

56,79%

2016

4.855

2.062

2.793

42.47%

46.53%

2017

5.103

2.175

2.928

42.62%

57.38%

Табела 8 – Структура незапослених према полу
Извор: НСЗ, филијала Пожаревац

У структури незапослених лица старијих од 50
година у последње три године евидентира се опадајући тренд и бележи распон од 43,66% у 2015.
години, до 18,85% у 2017. години, што указује на
позитиван ефекат реализације мера активне политике запошљавања у претходном периоду. Када су
питању жене старије од 50 година у односу на укупан број незапослених лица у посматраном периоду
бележе осцилације у распону од 9,80% до 12,36,%.
У 2017. години наведено учешће жена је 10,29%,

што је такође мање у односу на 2016. годину.
Међутим, за разлику по претходно наведеног,
укупно учешће жена у односу на укупан број незапослених у 2017. години износи 57,38%, што указује
да су остале старосне структуре жена, изузев жена
старијих од 50 година у неповољнијем положају.
Праћено у периоду од претходне три године, тренд
је флуктуирајући у распону од 46,53% до 57,38%.
Благи пад био је 2016. године са учешћем од 46,53%.

2015

Број незапослених

M
Ж
119
93
306
297
300
382
725
772
1.497
5.182
28.89%

Од 15–19
20–24
25–29
Укупно према полу
Укупан број младих
Укупан број незапослених
Учешће младих у укупном броју незап.

2016

М
Ж
123
107
358
356
350
468
831
931
1.469
4.855
30.26%

М
125
331
226
682

2017

Ж
96
304
386
786
1.468
5.103
28,77%

Табела 9: Учешће младих у структури незапослених
Извор: НСЗ, филијала Пожаревац

У посматраном периоду учешће младих у укупном броју незапослених се није значајно мењало и кретало
се у распону од 28,77% до 30,26%. Учешће младих жена у укупном броју младих гледано по годинама бележи
кретање од 51,57% до 63,38%. У 2017. години ово учешће износи 53,54%.

2.6.3. Структура према према дужини тражења посла
Год.
2015
2016
2017

До 1г
2066
1863
2757

Ж
1106
1022
1523

1-2 год
943
855
660

Ж
529
488
378

2-3 год
509
537
364

Ж
281
298
215

3-5 год
617
594
497

Ж
365
356
285

Табела 10: Структура незапослених према дужини чекања на евиденцији
Извор: НСЗ, филијала Пожаревац

5-8 год
456
440
365

Ж
299
279
221

8-10 год
178
161
137

Ж
108
93
98

Преко 10
413
405
323

Ж
255
257
208

Укупно
5182
4855
5103

Ж
2943
2793
2928
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2.6.4. Квалификациона и полна структура
незапослених

Гледано према дужини тражења посла, у дугорочно незапослена лица спадају незапослени који посао
траже дуже од 12 месеци. У посматраном периоду
дугорочно незапослена лица показују тренд опадања
и крећу се у интервалу од 3.116 до 2.346. Учешће
дугорочно незапослених жена у 2017. години у укупном броју дугорочно незапослених је 59,89%.

I

Год.
2015
2016
2017

1.770
1.766
1.972

II
Ж
992
1.000
1.105

186
151
120

III
Ж
110
92
70

1.105
954
976

Гледано по степену стручне спреме тј. квалификационој структури лица, у првом и другом степену
стручне спреме спадају у категорију теже запошљивих, односно у категорију лица без квалификација/
са ниском квалификацијом.
У претходне три године укупан број лица без квалификација/ниско квалификованих прати континуирано благ пораст. Учешће жена без квалификација/
ниско квалификованих је осцилирао, а у 2017. години
износи 56,17%.

IV
Ж
521
446
470

1.435
1.344
1.354
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V
Ж
902
856
855

20
20
12

VI
Ж
3
4
3

314
274
314

VII

Ж
185
174
199

350
346
362

Ж
230
221
226

VIII
0
0
1

Укупно

Ж
0
0
0

5.182
4.855
5.103

Ж
2.943
2.793
2.928

Табела 11: Структура незапослених према квалификацији и полу
Извор: НСЗ, филијала Пожаревац

Степен стручне спреме

2015
Бр. Незапсол.

Стручни
Нестручни
Жене стручне
Жене нестручне

3.323
2.016
1.894
1.159

Учешће
у%
62,2%
37.8%
35.5%
21.7%

2016
Бр.
Учешће
Незапсол.
у%
2938
60.51%
1917
39.49%
1701
35.03%
1092
64.97%

Бр.
Незапосл.
3.011
2.092
1.753
1.175

2017
Учешће у %
59.00%
40.99%
59.88%
40.12%

Табела 12: Структура незапослених према квалификацији и полу у процентима
Извор: НСЗ, филијала Пожаревац

Табела приказује учешћа у односу на укупан борј незапослених лица по датој категорији.
Година
2015
2016
2017

Нестручни %
37.8%
39.5%
41.0%

III %
21.3%
19.6%
19.1%

IV%
27.6%
28.7%
26.3%

V%
0.4%
0.5%
0.4%

VI%
6.1%
5.6%
6.1%

VII%
6.7%
7.2%
7.1%

Укупно
100%
100%
100%

Табела 13: Процентуално учешће стручних и нестручних лица у укупном броју незапослених
Извор: НСЗ, филијала Пожаревац

Када су у питању подаци о учешћу лица из категорије неквалификованих – нискоквалификованих, учешће
истих по годинама такође показује пораст у распону од 37,8% до 41,7%.
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2.7. Запосленост
2.7.1. Структура запослености по региону/граду
Регистрована запосленост, према извештају Републичког завода за статистику РС за 2016. годину, је:
Запослени у правним лицима
(привредна друштва,
Регион/Град
Укупно
предузећа, установе, задруге
и друге организације)
Браничевски округ 42.176
27.706
Град Пожаревац
22.019
18.159
Пожаревац
15.929
12.378
Костолац
6.690
5.781

Приватни предузетници
Регистровани
(лица која самостално
индивидуални
обављају делатност) и
пољопривредници
запослени код њих
7.448
7.023
2.986
874
2.722
829
264
45

– Укупан број запослених на подручју Браничевског округа је 42.176 радног становништва. Од тог броја
22.019 лица су запослена у Граду Пожаревцу, што је 52,21% запослених у читавом округу.
– Порценат запослених у правним лицима на територији града чини 65,54% ове категорије у Браничевском
округу.
– Приватни предузетници, лица која самостално обављају делатност и запослени код њих у укупном броју
запослених у Браничевском округу су заступљени са 40,09% док 12,0% регистровани индивидуални пољопривредниих произвођача.

2.7.2.Структура запослених по секторима

Графикон 3 – Запосленост по секторима

Анализом података који говоре о структури запослених према секторима делатности, види се да
је у следећих 8 сектора делатности у Граду Пожаревцу запослено 85,74% односно 13.767 запослених од
укупног броја запослених:
23,94% Снабдевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација,
3,75% у саобраћају,
11,79% у области здравства и социјалне заштите,

14,09% у прерађивачкој индустрији,
4,98% у грађевинарству,
8,34% у образовању,
10,95% у трговини на мало и велико,
7,88% у државној управи (установама и предузећима) и соц. Осигурању.
Ако посматрамо учешће у укупној запослености
ових делатности на нивоу Браничевског округа и
ново Републике Србије, можемо уочити следеће:

22. мај 2018.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Запосленост у прерађивачкој индустрији у Граду
Пожаревцу је 4,98% што је изнад просека Браничевског округа (који је 4,56%).
Запосленост у области снабдевања електричном
енергијом, гасом, паром и климатизација у Граду
Пожаревцу је 23,94% што је изнад просека Браничевског округа који је 16,98%.
Такође, град Пожаревац карактерише надпросечно учешће запослених у области здравства у укупној
запсолености.

2.8. Однос понуде и тражње

на тржишту рада

Тржиште рада представља укупну понуду и
тражњу за радном снагом. С једне стране, имамо
лица која своја професионална знања и вештине нуде
послодавцима, а с друге стране имамо послодавце
којима је потребна радна снага одређене образовне
и квалификационе структуре. Примарна функција
тржишта рада је да успостави равнотежу између понуде и тражње радне снаге.
Према областима делатности највеће потребе исказују прерађивачка индустрија, трговина на велико и мало, образовање и грађевинарство док према
подручјима рада највеће потребе исказују трговина,
угоститељство и туризам, економија, право и администрација, машинство и обрада метала и васпитање
и образовање. Исто тако, претходни период карактерише веома слаба територијална и професионална
покретљивост радне снаге.

2.9. Изазови у области запошљавања
На основу претходно изложене анализе, долази
се до закључака који могу бити од значаја за утврђивање проблема, a који су у највећој мери узроци
незапослености. Утврђивање узрока који утичу на
незапосленост, олакшаће дефинисање мера које би
најефикасније допринелe смањењу разлике између
понуде и тражње на тржишту рада и смањењу незапослености.
Утврђивање ових узрока гледано са аспекта неусклађености понуде и тражње на тржишту рада
може бити сагледано кроз преглед ситуације у појединачним категоријама теже запошљивих лица.
Наиме, млади до 30 година живота наилазе на
проблем недостатка потребног практичног искуства
за обављање конкретних послова које послодавци захтевају. Ту долази до изражаја неусклађеност знања,
вештина, компетенција између незапослених и послодаваца. Иначе, на подручју Града Пожаревца и
Градске општине Костолац ова лица бележе значајно учешће у старосној структури незапослених, око
30%.
Дугорочно незапослени, иако су у претходном периоду у опадању, свакако заузимају значајно учешће
у укупном броју незапослених лица, око 20% од
укупног броја незапослених лица. Они се суочавају
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са тешкоћама у смислу да се временом удаљавају од
друштвених и пословних веза које су потребне за
запослење, вештине које поседују често буду неодговарајуће или застареле, долази до губитка самопоуздања.
Ови узроци се могу препознати и код незапослених лица, старијих од 50 година, који узимају учешће
у укупној незапослености око 40%.
Роми су често суочени са предрасудама, имају
отклон према изјашњавању у погледу припадности
националној мањини, често пословне одлуке које
доносе нису усклађене са њиховим положајем у
смислу образовање – услови рада – зарада – спремност за рад, те неретко одустају од послова. Укупан
број евидентираних лица ромске националности
на евиденцији НСЗ Филијале Пожаревац је 92, а на
евиденцији испоставе Костолац 554. Учешће Рома у
укупном броју незапослених у Пожаревцу је 2,26%,
а у Костолцу ово учешће износи 53,42%. Евидентно
је значајно одступање у броју евидентираних лица
ромске националности у Градској општини Костолац
у односу на Град Пожаревац.
Незапослени самохрани родитељи, којих евидентираних има око 120 на подручју Града Пожаревца и
Градске општине Костолац, суочавају се са балансирањем између бриге о деци и радних обавеза.
Незапослене жене бележе висок ниво учешћа у
незапослености гледано са више аспеката (учешће
жена у укупној незапослености у 2017. износи
57,38%, учешће младих жена у укупном броју младих у 2017. години је 53,54%, учешће дугорочно
незапослених жена у укупном броју дугорочно незапослених је 59,89%, жене без квалификација/ниско квалификоване у 2017. у односу на укупан број
нестручних износи 56,17%) и континуиран пораст.
Узроци за ову појаву могу се наћи у отежаним могућностима за старање о другим члановима породице, недовољном броју објеката за бригу о деци,
сменском раду, дискриминацији у погледу оснивања
породице и остваривања мајчинства, те указују на
потребу да укључивање категорије жена буде приоритетно у предвиђеним мерама локалне политике
запошљавања.
Неквалификовани и нискоквалификовани незапослени се суочавају са недостацима у знању како
тражити посао. Често се као узрок може наћи и
приступ лоше плаћеним пословима који доводи до
оклевања при прихватању послова. Ова категорија
теже запошљивих лица је на подручју Града Пожаревца и градске општине Костолац у порасту у 2017. години, износе 40,99% од укупног броја незапослених.
Особе за инвалидитетом (у даљем тексу: ОСИ)
као теже запошљива категорија узроке у незапослености налази пре свега у физичким препрекама за
учешће на тржишту рада, а онда су ту и проблеми
услед недостатка мотивације, радног искуства, поседовања адекватног нивоа знања, вештина квалификација и предрасуде које прате особе са инвалидитетом
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у процесу рада. На евиденцији Националне службе
за запошљавање Филијале Пожаревац пријављено је
50 особа са инвалидитетом, а у испостави Костолац
9 лица из ове категорије.
Недостатак привредних активности и нових инвестиција на подручју Града Пожаревца, узрок који
јесте може негативно да утиче на повећање броја незапослених у наредном периоду и постојање реалне
опасности од настанка нових технолошких вишкова,
при чему овој категорији незапослених лица треба
такође дати приоритет за укључивање у изабраној
мери активне политике запошљавања. По последњим
подацима НСЗ, у Пожаревцу и Костолцу укупно има
53 лица у статусу технолошких вишкова по свим основама за утврђивање наведене категорије.
У 2017. години Град Пожаревац је са Турском текстилном компанијом „Рингелсан” закључио Уговор
о закупу пословног простора бивше фабрике шерећа
„Шећерана”, која ће запослити лица из категорије
теже запошљивих лица и жене. Такође, у 2018. години у Пожаревцу је отворен ритеј парк СТОП ШОП,
те се сходно томе може очекивати смањење стопе
незапослености на подручју Града Пожаревца.

3. ЦИЉЕВИ И ПРИОРИТЕТИ АКТИВНЕ
ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА ГРАДА
ПОЖАРЕВЦА У 2018. ГОДИНИ
Национална служба за запошљавање – Филијала
Пожаревац поднела је Извештај о спроведеној контроли – ЛАПЗ Пожаревац 2017. година – Јавни радови, који је усвојен од стране Савета за запошљавање
Града Пожаревца закључком број 06-06-42/2018-3-5
од 28. 03. 2018. године.
Такође, координатор групе за извођење јавних радова испред Д.О.О. „Водопривреда”, поднео је Извештај о споведеним јавним радовима у 2017. години од стране Д.О.О. „Водопривреда”, који је усвојио
Савет за запошљавање Града Пожаревца, закључком
број 06-06-42/2018-3-5 од 28. 03. 2018.године.
Уочени проблеми и мишљења изнета у наведеним
извештајима узети су у обзир приликом дефинисања
приоритета политике запошљавања Града Пожаревца
у 2018. години. Ови приоритети упућују на посебне
циљеве Локалног акционог плана за запошљавање
града Пожаревца за 2018. годину, које су у складу са
мерама које прописује Национални план запошљавања за 2018. годину.
Општи циљ ЛАПЗ-а Града Пожаревца за 2018.
годину је пораст укупне запослености у Граду Пожаревцу постигнут усклађеним активностима релевантних партнера приоритетно усмерених на
запошљавање теже запошљивих лица.
Посебни циљеви су:
1. Подстицање запошљавања и социјалног укључивања теже запошљивих лица и посебно осетљивих
категорија незапослених лица.
2. Унапређење квалитета радне снаге.
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У оквиру посебних циљева идентификовани су
програми и мере, а у оквиру програма су дефинисани
пројекти локалне активне политике запошљавања.
Посебан циљ 1: Подстицање запошљавања и
социјалног укључивања теже запошљивих лица и
посебно осетљивих категорија назапослених лица
Програм 1.1: Подршка радном ангажовању незапослених лица из категорије тешко запошљивих
Подршка запошљавању, односно радном ангажовању незапослених лица, посебно оних који без или
са нижом стручном спремом, у великој мери ублажава последице сиромаштва лица која се најчешће
налазе на евиденцији Центра за социјални рад, као
и они који се често или повремено појављују као
корисници ванредне новчане помоћи у Градској управи града Пожаревца. Материјална давања, као мера
социјалне заштите само тренутно може да задовољи
елементарне животне потребе ових лица, чиме се не
делује на узроке, већ последице проблема.
Програми јавних радова, односно повременог
радног ангажовања у великој мери могу да изађу
у сусрет овој угроженој групи незапослених, па на
основу анализе претходних програма јавних радова
који су се реализовали на територији Града Пожаревца уз подршку Националне службе за запошљавање,
Радни тим за израду Локалног акционог плана за запошљавање за 2018. годину предлаже да се и током
2018. године подрже следеће активности:
1. Реализација програма јавних радова на нивоу
Града.
2. Програми подршке промоције и успостављања
концепта социјалног предузетништва.
3. Програми подршка незапосленим лицима за
самозапошљавање.
4. Програми финансијске подршке предузетницима или запосленим лицима код приватних лица/
предузетника.
Активност финансијске подршке предузетницима
или запосленим лицима код приватних лица/предузетника би се реализовала без подршке, било финансијске било техничке, од стране Националне службе
за запошљавање – Филијала Пожаревац.
Програм 1.2: Подстицање запошљавања особа
са инвалидитетом
Задаци постављени кроз овај програм су:
– Сачињавање релевантне базе података незапослених особа са инвалидитетом, њихова квалификациона структура, подстицај истих да се пријаве
на евиденцију Националне службе за запошљавање.
База података би требало да обухвати и информације
о преузећима, установама и другим правним субјектима који запошљавају/планирају да запосле особе
са инвалидитетом.
– Програми подршке ОСИ за активно укључивање на тржиште рада. Мотивација ОСИ да изврше
процену радне способности, стимулација истих на
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потребне обуке, едукације и преквалификације као
и неопходност личног ангажовања у процесу активнијег тражења посла;
– Програми промоције и подршке запошљавању
ОСИ.
Програм 1.3: Подршка запошљавању/самозапошљавању младих
Анализа предложених програма од стране Радног тима за израду Локалног акционог плана за запошљавање за 2018. годину узимајући у обзир Локални акциони план за младе предложила је следеће
активности:
1. Програми финансијске подршке самозапошљавању младих.
2. Програма волонтирања /приправника/стажирања у приватном сектору за 2018. годину.
3. Подршка процесу израде Локалног акционог
плана за омладинско предузетништво.
4. Реализација програма обука за подршку самозапошљавању младих (посебно младих у руралним
подручјима).
5. Програми подршке запошљавању/самозапошљавању младих у области иновација и креативних
индустрија.
Програм 1.4: Повећање запошљивости/самозапошљивости жена
По подацима Светског економског форума постоји
снажна корелација између равноправности полова и
БДП по становнику. Неискоришћеност женске радне
снаге је једна од препрека за бржи економски раст.
Женска радна снага представља важан ресурс за развој, што доприноси укупном бољитку у друштву. Као
посебан циљ у Националној стратегији за побољшање положаја жена, постављено је искорењивање
економске неједнакости између мушкараца и жена,
увођење политике једнаких могућности и боље коришћење женских ресурса за развој: „Економска
равноправност жена и мушкараца неопходна је за
постизање равнотеже у односима жена и мушкараца. Уколико немају једнаке услове и могућности за
економску самосталност, све друге мере за унапређивање равноправности полова имају мање изгледа на
успех.
Обзиром на чињенично стање које се истиче и
у Националној стратегији запошљавања о запослености жена, Националној стратегији за побољшање
положаја жена, Стратегији руралног развоја као и
истраживањима које је спровела Управа за родну
равноправност (формирана у оквиру Министарства
рада и социјалне политике) о женама на селу као помоћним члановима домаћинства, сеоске жене спадају
у двоструко дискриминисана лица: по основу пола и
по основу положаја које заузимају као помоћне чланице домаћинства а и због приступа друштвеним
ресурсима. У том смислу, подршка предузетничким
активностима жена, нарочито подршка социјалном
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предузетништву, спадају у једне од приоритетних активности предложене Локалним акционим планом
запошљавања.
Посебан циљ 2: Развој људских ресурса
Програм 2.1: Унапређење квалитета радне снаге реализацијом програма додатног образовања
и обука:
– Функционално основно образовање одраслих.
– Преквалификација и доквалификација.
– Програм извршења стручне праксе.
– Програм стицања практичних знања за незапослена лица без квалификације и лица која су завршила кратку обуку или ФООО.
– Подизање капацитета носилаца активне политике запошљавања.
Програм 2.2: Повећање нивоа информисаности
незапослених о могућностима за запошљавање и
самозапошљавање
Током процеса израде Локалног акционог плана
за запошљавање, као један од кључних проблема је
препознат низак ниво информисаности незапослених
о могућностима запослења, односно о могућностима
за започињање сопственог посла. Тај проблем се посебно очитава у групи незапослених који припадају
тешко запошљивим категоријама, па се овим стратешким документом подржавају:
1. Информативни програми на локалним медијима о могућностима запошљавања и самозапошљавања.
2. Јавне манифестације у циљу бољег усклађивања понуде и тражње на тржишту рада, као што су
сајмови образовања, сајмови запошљавања и слично.

4. МЕРЕ АКТИВНЕ ПОЛИТИКЕ
ЗАПОШЉАВАЊА
Локални акциони план за запошљавање Града
Пожаревца за 2018. годину, предвиђа следеће мере
активне политике запошљавања:
1. Програм јавних радова – у програм јавних
радова могу се укључити незапослена лица из свих
категорија теже запошљивих. Јавни радови се организују у циљу радног ангажовања првенствено
теже запошљивих незапослених лица и незапослених у стању социјалне потребе, ради очувања и
унапређења радних способности незапослених, као
и остваривања одређеног друштвеног интереса. У
укупном броју незапослених лица укључених у програм јавних радова, најмање 70% незапослених лица
треба да припада следећим категоријама:
1) Радно способни корисници новчане социјалне
помоћи;
2) Особе са инвалидитетом;
3) Роми;
4) Лица без квалификација/са ниским квалификацијама;

Страна 162 – Број 4

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

5) Вишкови запослених;
6) Млади до 30 година (старости са статусом деце
палих бораца);
7) Млади до 30 година старости (који су имали/
имају статус детета без родитељског старања);
8) Жртве трговине људима;
9) Жртве породичног насиља;
10) Лица старија од 50 година;
11) Лица која се дуже од 12 месеци налазе на евиденцији Националне службе за запошљавање;
12) Жене;
13) Самохрани родитељи;
14) Породице где су оба супружника незапослена;
15) Родитељи деце са сметњама у развоју.
Утврђени проценат учешћа наведених категорија
незапослених лица односи се на јавни рад који кроз
редовне јавне конкурсе спроводи самостално НСЗ.
Послодавац који спроводи јавне радове закључује са незапосленим уговор о радном ангажовању
у складу са прописима о раду и јавним конкурсом.
Средства намењена за организовање јавних радова
користе се за: исплату накнаде за обављен посао
незапосленим лицима укљученим у јавне радове,
накнаду трошкова доласка и одласка са рада незапослених лица, накнаду трошкова спровођења јавних
радова и, у случају потребе за организовањем обуке,
накнаду трошкова обуке.
У 2018. години Град Пожаревац ће својим финансијским средствима организовати јавне радове
у области социјалних и хуманитарних делатности,
одржавања и обнављања јавне инфраструктуре, одржавања и заштите животне средине.
Јавни радови ће се организовати и за област културе и област функционисања локалне управе на
којима ће се искључиво ангажовати особе са инвалидитетом.
2. Програм стручне праксе – у програм стручне
праксе могу се укључити сва незапослена лица без
обзира на године старости.
3. Субвенција за самозапошљавање – одобрава
се ради оснивања радње, задруге или другог облика предузетништва као и за оснивање привредног
друштва уколико оснивач заснива у њему радни однос. Подршка самозапошљавању подразумева пружање стручне помоћи, обуку из области предузетништва и субвенцију за самозапошљавање.
Приоритет код одобравања субвенције за самозапошљавање имају:
1) млади до 30 година старости, а посебно млади
до 30 година старости са статусом деце палих бораца
и млади до 30 година старости који су имали/имају
статус детета без родитељског старања;
2) вишкови запослених;
3) Роми;
4) особе са инвалидитетом;
5) жене;
6) жртве трговине људима;
7) жртве породичног насиља.
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Стручну помоћ у циљу подстицања самозапошљавања незапослени остварује кроз информативне и саветодавне услуге у пословним центрима НСЗ
и регионалним развојним агенцијама, кроз обуке из
предузетништва, уз подршку предузетницима у првој
години пословања који се реализује кроз менторинг
програм и специјалистичке обуке.
4. Субвенција за запошљавање незапослених
лица из категорија теже запошљивих – може се
доделити за запошљавање незапослених лица из
једне или више категорија теже запошљивих, и то:
млади до 30 година старости, старији од 50 година,
вишкови запослених, Роми, особе са инвалидитетом,
радно способни корисници новчане социјалне помоћи, млади до 30 година старости са статусом деце
палих бораца, млади до 30 година старости који су
имали/имају статус детета без родитељског старања,
жртве трговине људима и жртве породичног насиља,
а које су утврђене у складу са стањем и потребама
локалног тржишта и наведене у ЛАПЗ.

5. ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА, МОНИТОРИНГ
И ЕВАЛУАЦИЈА ЛОКАЛНОГ
АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗАПОШЉАВАЊА
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

У циљу успешне имплементације Локалног акционог плана за запошљавање, као и јасног дефинисања
улога и одговорности у току процеса спровођења
ЛАП за запошљавање, предвиђају се процедуре које
омогућавају његово успешно спровођење.
У оквиру локалних структура и механизама за
успешно спровођење локалног акционог плана за
запошљавање, разликују се
Скупштина града Пожаревца
– Разматра и одлучује о усвајању ЛАП за запошљавање Града Пожаревца.
– Доноси одлуку о буџетским средствима за реализацију активности предвиђене акционим плановима (у оквиру Одлуке о буџету Града).
– Годишње разматра и одлучује о прихватању
извештаја о имплементацији ЛАП за запошљавање.
Локални Савет за запошљавање:
– иницира и координира процес израде локалне
политике запошљавања,
– учествује у креирању Локалног акционог плана за запошљавање и предлаже Скупштини града на
усвајање,
– прати остварење ЛАП и појединачних програма
за запошљавање,
– доноси закључке и даје мишљење о питањима из
своје надлежности и о њима обавештава органе рада,
– даје мишљење на предлог прописа и одлука који
доноси Скупштина града Пожаревца у областима
значајним за запошљавање,
– Усваја годишње и периодичне извештаје о остваривању локалне политике запошљавања и подноси
их Скупштини на усвајање,
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– Координира и подстиче сарадњу између заинтересованих страна и пружа помоћ у реализацији
њихових активности,
– Координира и подстиче остваривање међуопштинске сарадње која се односи на реализацију
политике запошљавања и о томе обавештава органе
града.
Циљ мониторинга и евалуације Локалног акционог плана за запошљавање Града Пожаревца је систематично и редовно прикупљање података, праћење
процеса имплементације стратешких циљева и задатака и процена успешности реализације овог документа.
Сврха мониторинга и евалуације је побољшање
ефикасности и успешности ЛАП за запошљавање,
али и предлагање измена на основу извештаја о реализованим активностима.
Спровођења процеса мониторинга у континуитету за цео период имплементациј и његове евалуација, врши Савет за запошљавање Града Пожаревца у сарадњи са Одељењем за ЛЕР, привреду
и заштиту животне седине Градске управе Града
Пожаревца.

6. СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ МЕРА
АКТИВНЕ ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА
И НОСИОЦИ СПРОВОЂЕЊА
За реализацију ЛАПЗ-а и мера активне политике
запошљавања у 2018. години, Одлуком о буџету Града Пожаревца за 2018. годину („Службени гласник
Града Пожаревца”, бр. 17/16 и 3/17), у оквиру Раз-
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дела 5 – Градска управа, Глава 1 – Градска управа,
Програм 3 – Локални економски развој, Програмска
класификација 1501-0002, ПА: Мере активне политике запошљавања, Функција 412 – Развој уаједнице,
Позиција 64 – текуће дотације организацијама обавезног сацијаног осигурања, на Економској класификацију 4641, предвиђена су средства у укупном
износу од 10.000.000,00 динара.
Предлаже се да се у 2018. години, средствима у
укупном износу од 10.000.000,00 динара, финансира
спровођење Мере 1. активне политике запошљавање
– Програма јавних радова.
Програм јавних радова у 2018. години ће спроводити Град Пожаревац уз техничку подршку Националне службе запошљавања – Филијала Пожаревац,
са којом ће се закључити Споразум о уређењу међусобних права и обавеза у реализацији програма или
мера активне политике запошљавања за 2018. годину. Јавним конкурса за спровођење јавних радова на
територији Града Пожаревца у 2018. години, на који
ће претходну сагласност дати Савет за запошљавање
Града Пожаревца, а који ће сачинити Национална
служба запошљавања – Филијала Пожаревац у сарадњи са Одељењем за ЛЕР, привреду и заштиту
животне седине Градске управе Града Пожаревца
дефинисаће се услови, начин и поступак спровођења
јавних радова.
Одељење за ЛЕР, привреду и заштиту животне
седине Градске управе Града Пожаревца доставиће
Градоначелнику Града Пожаревца Извештај о реализацији ЛАПЗ-а за 2018. годину, најкасније до 31.12.
2018. године.

7. АКЦИОНИ ПЛАН ЗАПОШЉАВАЊА ЗА 2018. ГОДИНУ – ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ
Општи циљ: Пораст укупне запослености у граду Пожаревцу постигнут усклађеним активностима релевантних партнера, приоритетно усмереним на запошљавање теже запошљивих лица
Посебни циљ 1: Подстицање запошљавања и социјалног укључивања теже запошљивих лица.
Редни
Програми/
Очекивани
Носиоци
Индикатори
број
пројекти
резултати
и партнери
1.1 Подршка радном ангажовању незапослених лица из категорије тешко запошљивих
1.1.1 Реализација
Побољшан квалитет Број одобрених и реализованих
Градска управа,
програма Јавних живота незапослених пројеката јавних радова
Јавна предузећа
радова на нивоу лица
Број лица ангажованих на посло- и установе,
Града
вима јавних радова
НВО, НСЗ
Број и структура носилаца пројекта
Број припадника рањивих група
(ОСИ, избеглице И ИРЛ, жене,
Роми) обухваћени програмом
1.1.2 Подршка промо- Успостављени меха- Број обука о социјалном предуГрад, Центар
цији и успоста- низми за реализацију зетништву
за социјални
вљању концепта концепта социјалног Број и структура учесника обука рад, Удружења
социјалног
предузетништва на
Број незапослених који су исказа- грађана
предузетништва локалном нивоу
ли намеру да се запосле у оквиру
социјалног предузећа
1.1.3 Финансијски
Повећан број заБрој регистрованих привредних
Град, НСЗ
подстицаји сапослених лица из
субјеката са субвенцијом
мозапошљавању категорије тешко
Структура власника привр. субјек.
тешко запошљи- запошљивих
Број привр.субј.који раде и након
вих лица
годину дана по добијању субвенције

Извори финан
сирања РСД
Буџет Града

Буџет Града
Међународни
и национални
партнери
Буџет Града
Међународни
и национални
партнери
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1.2 Подстицање запошљавања особа са инвалидитетом
1.2.1 Израда и редов- Квалитативна и
Број индикатора развијених у
но ажурирање
квантитативна база
бази
базе података
података омогућаБрој особа са инвалидитетом
од значаја за
ва континуирано
обухваћених базом података
праћење процеса праћење потреба
Број предузећа, установа који су
запошљавања
ОСИ
запослили ОСИ
ОСИ
1.2.2 Едукација ОСИ Ојачани капацитети Број ОСИ који су завршили проза активно
ОСИ за запошљавање цену радне способности,
укључивање на /самозапошљавање
Број обука организованих који су
тржиште рада
похађали обуке
Број ОСИ који су пријављени на
евиденцију НСЗ
Број и структура ОСИ који су се
запослили
1.2.3 Промоција про- Повећање запослеБрој реализованих програма
грама подршке
ности ОСИ
подршке
запошљавања
Број ОСИ обухваћених програОСИ
мима
Број ОСИ који су се запослили
1.3 Програм подршке запошљавања младих
1.3.1 Подршка проце- Дефинисана полиУсвојен Локални акциони план за
су израде Локал- тика омладинског
младе од стране Скупштине града
ног плана акције предузетништва на
Пожаревца
за омладинско
основу реалних пот- Број учесника у процесу израде
предузетништво реба и могућности
ЛАПОП
рада
1.3.2 Реализација
Циљна група приБрој реализованих обука
обука за младе
лагођена потребама Број младих који су узели учешће
(посебно за мла- тржишта
у обукама
де у руралним
Број младих који су се запослили
подручјима)
1.3.3 Подршка запоУспостављен модел
шљавања младих подршке запошљау области инова- вања младих у складу
ција и креатив- са ЕУ трендовима
них индустрија
1.3.4 Подршка запоЦиљна група радни- Број пријављених радника и тиме
шљавању у циљу ци који нису пријаосигураних
смањења утицаја вљени
сив економије
1.4 Програм подршке запошљавању жена
1.4.1 Подршка
Основана социјална Број основаних предузећа
социјалном
предузећа
Број запослених
предузетништва
за жене без квалификација или
ниско квалификоване
1.4.2 Подршка проУспостављен механи- Број реализованих програма
грамима који се зам за подршку
Број запослених жена
баве запошљавањем жена
1.5. Програм подршке постојећим предузетницима
Подржано и ојачано Број реализованих уговора/Проје1.5.1 Подршка одрката за подршку
живом бизнису бар 5 постојећих
предузетника
и унапређењу
предузетништва

22. мај 2018.

Град, ОСИ, НСЗ Буџет Града
Међународни
и национални
партнери

НСЗ, Град,
Удружења
грађана

Буџет Града
Међународни
и национални
партнери

НСЗ, Град,
Удружења
грађана

Буџет Града
Међународни
и национални
партнери

Град, НСЗ, НВО, Буџет Града
МОС, КзМ,
Међународни
Савет за младе
и национални
партнери
ЛСЗ, НВО. Град., Буџет Града
МОС, Образовне Међународни
установе
и национални
партнери
Град, НСЗ, РРА
Браничево
Подунавље

Буџет Града
Међународни
и национални
партнери

Град, НСЗ

Буџет Града
Међународни
и национални
партнери

Град, НСЗ, Савез Буџет Града
за запошљавање Међународни
и национални
партнери

Град, НВО,
НСЗ-Филијала
Пожаревац, РРА

Буџет Града
Међународни
и национални
партнери

Град, РРА

Буџет Града
Међународни
и национални
партнери

22. мај 2018.
1.5.2. Субвенције
послодавцима
за запошљавање
незапослених
лица из категорије теже запошљивих лица

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Додељене субвенције Број реализованих субвенција
за запошљавање лица
из категорије теже
запошљивих лица

Страна 165 – Број 4

Град, НСЗ – Фи- Буџет Града
лијала Пожаре- Међународни
вац
и национални
партнери

Посебни циљ 2: Развој људских ресурса
2.1 Унапређење квалитета радне снаге реализацијом програма додатног образовања и обука
2.1.1 Реализација про- Радна снага оспоБрој реализованих програма
Град, НСЗ, ОбБуџет Града
грама функцио- собљена за стручну
Број лица са савршеном обуком
разовне инстиМеђународни
налног основног квалификацију
туције
и национални
образовања
партнери
одраслих особа
(ФООО)
2.1.2 Обука радне
1. Повећање запосле- Број и радни статус преквалифи- Град, НСЗ,
Буџет Града
снаге према пот- ности
коване / доквалификоване радне
Високе и средње Међународни
ребама послода- 2. Спречавање наснаге
школе, Савет за и национални
ваца
станка технолошког Број реализованих програма прек- запошљавање
партнери
вишка
валификације / докавлификације
Број и структура пружалаца обуке
2.1.3 Анализа проСтипендирање тален- Број и врста критеријума развије- Град, НСЗ, Савет Буџет Града
грама стипенди- тованих ученика и
них у одлуци о стипендирању
за запо., Градско Међународни
рања најбољих
студената
Број и структура одобрених сти- веће
и национални
ученика и студепендија
партнери
ната од стране
градске управе
2.1.4 Подршка реали- Унапређење вештине Број лица који су положили
Град, НСЗ. ОбБуџет Града
зацији програма незапослених лица
стручни испит
разовне институ- Међународни
стручне праксе према захтевима
Број лица који су се запослила
ције,
и национални
тржишта
након положеног стр. Испита
партнери
Број лица која су успешно обавили стручну праксу
2.1.5 Пројекат стиВештине незапосле- Број обука
Град, НСЗ. ОбБуџет Града
цања практичних них лица прилаБрој обучених лица
разовне институ- Међународни
знања за незагођене потребама
Број лица која су се запослила
ције, привредни и национални
послена лица без тржишта рада
након завршених обука
субјекти
партнери
квалификација
и лица која су
завршила ФООО
и/или обуке
2.1.6 Подизање капа- Ојачани капацитети Број чланова који су похађали
НСЗ, Град, ЛСзЗ Буџет Града
цитета чланова ЛСзЗ
обуке
Међународни
Локалног савета
Број обука
и национални
за запошљавање
партнери
Повећање нивоа информисаности у локалној заједници о могућностима за запошљавање и самозапо2.2
шљавање
2.2.1 Информисање
Подигнут ниво
Број програма на локалним и
Град, НСЗ, Лока- Буџет Града
о могућностима информисаности о
регионалним медијима
ни медији, НВО Међународни
запошљавања/
могућностима запо- Број одржаних информативних
и национални
самозапошљашљавања и самозапо- састанака / округлих столова /
партнери
вања преко
шљавања
трибина
локалних медија
Боља усклађеност
Број и врста одржаних манифес- Град, НСЗ, ЛСзЗ, Буџет Града
2.2.2 Одржавање
Локални медији, Међународни
јавних манифес- понуде и тражње на тација
тржишту рада
Број и структура учесника Сајма РП Комора, Уд- и национални
тација у циљу
ружење предупартнери
образовања
бољег усклађиБрој и структура учесника Сајма зетника
вања понуде
запошљавања
и тражње на
Број и структура Сајма предузеттржишту рада
ништва
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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
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На основу члана 69. став 1. тачка 3) Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, бр.15/16),
члана 26. став 1. тачка 2) Закона о комуналним делатностима („Службени гласник РС”, бр. 88/11 и
104/16), члана 33. став 1. тачка 6) Статута Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца”, бр.
17/16 – пречишћен текст и 5/17), члана 21. став 1.
Одлуке о обављању комуналне делатности на територији Града Пожаревца („Службени гласник Града
Пожаревца”, бр. 3/17), Скупштина Града Пожаревца,
на седници од 22. маја 2018. године, доноси

22. мај 2018.
I

Даје се сагласност на Одлуку о ценама услуга у
Јавном комуналном предузећу „Водовод и канализација” Пожаревац 01-3106/2, коју је донео Надзорни
одбор Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација” Пожаревац на седници од 14. маја 2018.
године.

II

Ово решење објавити у „Службеном гласнику
Града Пожаревца”.
У Пожаревцу, 22. маја 2018. године

РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Одлуку о ценама
услуга у Јавном комуналном предузећу
„Водовод и канализација” Пожаревац

Број 011-06-73/6

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Председник
Бојан Илић, с. р.

22. мај 2018.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

22. мај 2018.

22. мај 2018.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

22. мај 2018.

22. мај 2018.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

22. мај 2018.

22. мај 2018.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
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Ценовник се примењује од 1.6.2018. године.
У Пожаревцу, 14. маја 2018. године

Број 01-3106/1

Јавно комунално предузећЕ „Водовод и канализација” Пожаревац
В.Д. директора
Владимир Стојимировић, с. р.
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На основу члана 33. Статута Града Пожаревца
(„Службени гласник Града Пожаревца”, бр. 17/16 –
пречишћен текст и 15/17), Скупштина Града Пожаревца, на седници одржаној 22. маја 2018. године,
донела је

17

На основу члана 33. Статута града Пожаревца
(„Службени гласник града Пожаревца”, бр. 17/16 –
пречишћен текст и 15/17), Скупштина града Пожаревца, на седници одржаној 22. маја 2018. године,
донела је

РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ

Даје се сагласност на Финансијски план директног корисника буџетских средстава „Градоначелник”
за 2018. годину – ребаланс 1.

Даје се сагласност на Финансијски план директног корисника буџетских средстава „Скупштина Града” за 2018. годину – ребаланс 1.

У Пожаревцу, 22. маја 2018. године

У Пожаревцу, 22. маја 2018. године

Број 011-06-73/7а

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК
Бојан Илић, с. р.

Број 011-06-73/7б

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК
Бојан Илић, с. р.

Страна 174 – Број 4

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
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На основу члана 33. Статута Града Пожаревца
(„Службени гласник Града Пожаревца”, бр. 17/16 –
пречишћен текст и 15/17), Скупштина Града Пожаревца, на седници одржаној 22. маја 2018. године,
донела је

II

Ово решење објавити у „Службеном гласнику
Града Пожаревца”.
У Пожаревцу, 22. маја 2018. године

Број 011-06-73/9а

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
Милић Јовановић, с. р.

РЕШЕЊЕ
Даје се сагласност на Финансијски план директног корисника буџетских средстава „Градско правобранилаштво” за 2018. годину – ребаланс 1.
У Пожаревцу, 22. маја 2018. године

22. мај 2018.

Број 011-06-73/7в

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК
Бојан Илић, с. р.

21

На основу члана 59. став 7. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, бр.15/16), члана 25.
Одлуке о усклађивању пословања Јавног предузећа
„Љубичево” Пожаревац са Законом о јавним предузећима („Службени гласник Града Пожаревца”, бр. 12/16) и
члана 33. став 1. тач. 6) и 13) Статута Града Пожаревца
(„Службени гласник Града Пожаревца”, бр. 17/16 – пречишћени текст и 15/17), Скупштина Града Пожаревца,
на седници од 22. маја 2018. године, доноси

19

На основу члана 33. Статута Града Пожаревца
(„Службени гласник Града Пожаревца”, бр. 17/16 – пречишћен текст и 15/17), Скупштина Града Пожаревца,
на седници одржаној 22. маја 2018. године, донела је

РЕШЕЊЕ
I

РЕШЕЊЕ

Даје се сагласност на Ребаланс 1 Програма пословања за 2018. годину ЈП „Љубичево” Пожаревац
бр. 201 од 11.5.2018. године, са Одлуком Надзорног
одбора предузећа, бр. 202/2 од 11. 5. 2018. године.

Даје се сагласност на Финансијски план директног корисника буџетских средстава „Градска управа”
за 2018. годину – ребаланс 1.

Ово решења објавити у „Службеном гласнику
Града Пожаревца”.

У Пожаревцу, 22. маја 2018. године

У Пожаревцу, 22. маја 2018. године

Број 011-06-73/7г

II

Број 011-06-73/9б

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
Милић Јовановић, с. р.

ПРЕДСЕДНИК
Бојан Илић, с. р.

22

20

На основу чл. 59. став 7. и 60. став 2. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, бр.15/16)
и члана 33. став 1. тачка 6) Статута Града Пожаревца
(„Службени гласник Града Пожаревца”, бр. 17/16 –
пречишћени текст и 15/17), Скупштина Града Пожаревца, на седници од 22. маја 2018. године, доноси

РЕШЕЊЕ
I

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Ребаланс 1 Програма пословања за 2018. годину ЈП „Топлификација”
Пожаревац, бр. 2765 од 10.5.2018. године, усвојен
Одлуком Надзорног одбора, бр. 2846-2 од 15. 5.
2018. године.

На основу члана 59. став 7. и члана 60. став 2. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”,
бр. 15/16), члана 25. Одлуке о усклађивању пословања
Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација” Пожаревац са Законом о јавним предузећима
(„Службени гласник Града Пожаревца”, бр. 12/16) и
члана 33. став 1. тач. 6) и 13) Статута Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца”, бр. 17/16
– пречишћени текст и 5/17), Скупштина Града Пожаревца, на седници од 22. маја 2018. године, доноси

РЕШЕЊЕ
I

Даје се сагласност на Ребаланс 1 Програма пословања за 2018. годину ЈКП „Водовод и канализа-

22. мај 2018.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ција” Пожаревац бр. 01-3105/1 од 14. 5. 2018. године,
усвојен Одлуком Надзорног одбора бр. 01-3105/2 од
14. 5. 2018. године.

II

Ово решења објавити у „Службеном гласнику
Града Пожаревца”.
У Пожаревцу, 22. маја 2018. године

Број 011-06-73/9в

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
Милић Јовановић, с. р.

23

На основу чл. 59. став 7. и 60. став 2. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, бр. 15/16)
и члана 33. став 1. тачка 6) Статута Града Пожаревца
(„Службени гласник Града Пожаревца”, бр. 17/16 –
пречишћени текст и 15/17), Скупштина Града Пожаревца, на седници од 22. маја 2018. године, доноси

РЕШЕЊЕ
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Ребаланс 1 Програма
пословања Јавног комуналног предузећа „Паркинг
сервис” Пожаревац за 2018. годину, бр. 1159 oд 10.
5. 2018. године, са Одлуком Надзорног одбора, бр.
1160 од 10. 5. 2018. године.

II

Ово решење објавити у „Службеном гласнику
Града Пожаревца”.
Број 011-06-73/9г

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
Милић Јовановић, с. р.

24

РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Програм о изменама
и допунама Програма коришћења
субвенција за 2018. годину
I

Даје се сагласност на Програм о изменама и допунама Програма коришћења субвенција ЈП „Љубичево” Пожаревац за 2018. годину бр. 201/2 од 11.5.2018.
године, усвојен Одлуком Надзорног одбора 202/3 од
11. 5. 2018. године.

II

Ово решење објавити у „Службеном гласнику
Града Пожаревца”.
У Пожаревцу, 22. маја 2018. године

Број 011-06-73/10

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
Милић Јовановић, с. р.

25

I

У Пожаревцу, 22. маја 2018. године

Страна 175 – Број 4

На основу члана 61. став 3. Закона о јавним
предузећима („Службени гласник РС”, бр. 15/16),
члана 33. став 1. тачка 6) Статута Града Пожаревца
(„Службени гласник Града Пожаревца”, бр. 17/16
– пречишћени текст и 5/17) и члана 25. Одлуке о
усклађивању пословања Јавног предузећа „Љубичево” Пожаревац са Законом о јавним предузећима
(„Службени гласник Града Пожаревца”, бр. 12/16),
Скупштина Града Пожаревца, на седници од 22.
маја 2018. године, доноси

Скупштина Града Пожаревца, на седници од 22. маја
2018. године, разматрала је Одлуку о изменама Статута
Историјског архива Пожаревац бр. 547/2-152/2011 од 19.
марта 2018. године, па је на основу члана 28. став 2. Закона о култури („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 13/16
и 30/16 – исправка) и члана 33. став 1. тачка 12) Статута
Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца”, бр. 17/16 – пречишћен текст и 15/17), донела

РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Одлуку о изменама
Статута Историјског архива Пожаревац
I

Даје се сагласност на Одлуку о изменама Статута
Историјског архива Пожаревац бр. 547/2-152/2011,
коју је донео Управни одбор Историјског архива Пожаревац на седници од 19. марта 2018. године.

II

Ово решење објавити у „Службеном гласнику
Града Пожаревца”.
У Пожаревцу, 22. маја 2018. године

Број 011-06-73/19

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК
Бојан Илић, с. р.

Страна 176 – Број 4

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

22. мај 2018.

22. мај 2018.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

У Пожаревцу, 19. марта 2018. године

Страна 177 – Број 4

Број 547/2-152/2011

ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ПОЖАРЕВАЦ
УПРАВНИ ОДБОР
ПРЕДСЕДНИК
Јелена Костић, с. р.

Страна 178 – Број 4

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
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Скупштина Града Пожаревца, на седници од 22.
маја 2018. године, разматрала је Извештај о раду Народног музеја Пожаревац за 2017. годину, бр. 66 од
22.1. 2018. године са Извештајем о Финансијском
пословању Народног музеја Пожаревац за 2017. годину, бр. 66/1 од 22.1. 2018. године, па је на основу
члана 33. став 1. тачка 13) Статута Града Пожаревца
(„Службени гласник Града Пожаревца”, бр. 17/16 –
пречишћен текст и 15/17), донела

РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Извештај о раду
Народног музеја Пожаревац за 2017. годину
са Извештајем о Финансијском пословању
Народног музеја Пожаревац за 2017. годину

I

Даје се сагласност на Годишњи извештај о раду
за 2017. годину Историјског архива Пожаревац бр.
171/1 од 26.1. 2018. године који је усвојен Одлуком
Управног одбора Историјског архива Пожаревац бр.
174/2-171/1 од 31.1. 2018. године и Финансијски извештај Историјског архива Пожаревац за 2017. годину, бр. 170/1 од 26.1. 2018. године, који је усвојен
Одлуком Управног одбора Историјског архива Пожаревац, бр. 174/2-170/1 од 31.1. 2018. године.

II

Ово решење објавити у „Службеном гласнику
Града Пожаревца”.
У Пожаревцу, 22. маја 2018. године

II

Ово решење објавити у „Службеном гласнику
Града Пожаревца”.
У Пожаревцу, 22. маја 2018. године
73/18а

Број 011-06-

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
Милић Јовановић, с. р.

27

Скупштина Града Пожаревца, на седници од 22.
маја 2018. године, разматрала је Годишњи извештај
о раду за 2017. годину Историјског архива Пожаревац бр. 171/1 од 26.1. 2018. године и Финансијски
извештај Историјског архива Пожаревац за 2017. годину, бр. 170/1 од 26.1. 2018. године, па је на основу
члана 33. став 1. тачка 13) Статута Града Пожаревца
(„Службени гласник Града Пожаревца”, бр. 17/16 –
пречишћен текст и 15/17), донела

РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Годишњи извештај
о раду за 2017. годину Историјског архива
Пожаревац и Финансијски извештај Историјског архива Пожаревац за 2017. годину

Број 011-06-73/18б

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

I

Даје се сагласност на Извештај о раду Народног
музеја Пожаревац за 2017. годину, бр. 66 од 22.1.
2018. године са Извештајем о Финансијском пословању Народног музеја Пожаревац за 2017. годину,
бр. 66/1 од 22.1.2018. године, који је усвојен Одлуком Управног одбора Народног музеја Пожаревац,
бр. 67/2 од 18.1.2018. године.

22. мај 2018.

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
Милић Јовановић, с. р.

28

Скупштина Града Пожаревца, на седници од 22.
маја 2018. године, разматрала је Извештај о пословању Центра за културу Пожаревац са финансијским
показатељима за период 01. 01–31. 12. 2017. године,
бр. 698 од 12. 3. 2018. године, па је на основу члана 33.
став 1. тачка 13) Статута Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца”, бр. 17/16 – пречишћен
текст и 15/17), донела

РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Извештај
о пословању Центра за културу Пожаревац
са финансијским показатељима за период
01.01–31. 12. 2017. године
I

Даје се сагласност на Извештај о пословању Центра за културу Пожаревац са финансијским показатељима за период 01.01-31.12.2017. године, бр. 698
од 12.3.2018. године, који је усвојен Одлуком Управног одбора Центра за културу Пожаревац, бр. 699
од 12.3.2018. године.

II

Ово решење објавити у „Службеном гласнику
Града Пожаревца”.
У Пожаревцу, 22. маја 2018. године

Број 011-06-73/18в

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК
Бојан Илић, с. р.

22. мај 2018.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
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Скупштина Града Пожаревца, на седници од 22. маја
2018. године, разматрала је Извештај о раду Установе
Градски женски хор „Барили” Пожаревац за 2017. годину, са финансијским показатељима, бр. 27 од 13. 4. 2018.
године, па је на основу члана 33. став 1. тачка 13) Статута Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца”, бр. 17/16 – пречишћен текст и 15/17), донела

РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Извештај о раду
Установе Градски женски хор „Барили”
Пожаревац за 2017. годину, са финансијским
показатељима

Страна 179 – Број 4

2017. годину, бр.118 од 22. 2. 2018. године са Извештајем о извршењу финансијског плана за период 01.01. 2017. – 31.12. 2017. године, бр. 115 од 21.
2. 2018. године, који је усвојен Одлуком Управног
одбора Јавне установе Културно-спортски центар
„Пожаревац”, бр. 119/2 од 22. 2. 2018. године.

II

Ово решење објавити у „Службеном гласнику
Града Пожаревца”.
У Пожаревцу, 22. маја 2018. године

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК
Бојан Илић, с. р.

I

Даје се сагласност на Извештај о раду Установе
Градски женски хор „Барили” Пожаревац за 2017.
годину, са финансијским показатељима, бр. 27 од 13.
4. 2018. године, који је усвојен Одлуком Управног
одбора Установе Градски женски хор „Барили” Пожаревац, бр. 28 од 13. 4. 2018. године.

II

Ово решење објавити у „Службеном гласнику
Града Пожаревца”.
У Пожаревцу, 22. маја 2018. године Број 011-06-73/18г
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК
Бојан Илић, с. р.

30

Скупштина Града Пожаревца, на седници од 22.
маја 2018. године, разматрала је Извештај о раду Јавне установе Културно-спортски центар „Пожаревац”
за 2017. годину, бр.118 од 22. 2. 2018. године са Извештајем о извршењу финансијског плана за период
01.01. 2017. – 31.12. 2017. године, бр. 115 од 21. 2. 2018.
године, па је на основу члана 33. став 1. тачка 13) Статута Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца”, бр. 17/16 – пречишћен текст и 15/17), донела

РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Извештај о раду
Јавне установе Културно-спортски центар
„Пожаревац” за 2017. годину са Извештајем
о извршењу финансијског плана за период
01. 01. до 31. 12. 2017. године
I

Даје се сагласност на Извештај о раду Јавне установе Културно-спортски центар „Пожаревац” за

Број 011-06-73/18д

31

Скупштина Града Пожаревца, на седници од 22.
маја 2018. године, разматрала је Извештај о раду за
2017. годину Народне библиотеке „Илија М. Петровић” Пожаревац бр. 88 од 27. 2. 2018. године и Финансијски извештај Народне библиотеке „Илија М.
Петровић” Пожаревац за период 01. 01. 2017. – 31.
12. 2017. године, бр. 07 од 23. 2. 2018. године, па је
на основу члана 33. став 1. тачка 13) Статута Града
Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца”,
бр. 17/16 – пречишћен текст и 15/17), донела

РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Извештај о раду
за 2017. годину Народне библиотеке
„Илија М. Петровић” Пожаревац и
Финансијски извештај Народне библиотеке
„Илија М. Петровић” Пожаревац за период
01. 01. 2017. – 31. 12. 2017. године
I

Даје се сагласност на Извештај о раду за 2017.
годину Народне библиотеке „Илија М. Петровић” Пожаревац бр. 88 од 27. 2. 2018. године и Финансијски
извештај Народне библиотеке „Илија М. Петровић”
Пожаревац за период 01. 01. 2017. – 31. 12. 2017. године, бр. 07 од 23. 2. 2018. године, који је усвојен Одлуком Управног одбора Народне библиотеке „Илија М.
Петровић” Пожаревац, бр. 89 од 27. 2. 2018. године.

II

Ово решење објавити у „Службеном гласнику
Града Пожаревца”.
У Пожаревцу, 22. маја 2018. године

Број 011-06-73/18ђ

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК
Бојан Илић, с. р.

Страна 180 – Број 4

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
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Скупштина Града Пожаревца, на седници од 22.
маја 2018. године, разматрала је Извештај о раду са
финансијским показатељима Дома здравља Пожаревац за 2017. годину брoj 1022 од 7. 3. 2018. године,
па је на основу члана 6. став 1. алинеја 4. Одлуке
о оснивању Дома здравља Пожаревац Пожаревца
(„Службени гласник Града Пожаревца”, бр. 10/10 и
1/11) и члана 33. став 1. тачка 13) Статута Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца”, бр.
17/16 – пречишћен текст и 15/17), донела

РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Извештај о раду са
финансијским показатељима Дома здравља
Пожаревац за 2017. годину

22. мај 2018.
I

Даје се сагласност на Извештај о пословању
Здравствене установе Апотека Пожаревац за 2017.
годину са Финансијским извештајем по готовинском
и обрачунском систему за период 01. 01. – 31. 12.
2017. године, број 333 од 26. 2. 2018. године, који је
усвојен Одлуком Управног одбора Здравствене установе Апотека Пожаревац, број 335 од 26. 2. 2018.
године и број 608 од 13. 4. 2018. године.

II

Ово решење објавити у „Службеном гласнику
Града Пожаревца
У Пожаревцу, 22. маја 2018. године Број 011-06-73/18ж
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

I

Даје се сагласност на Извештај о раду са финансијским показатељима Дома здравља Пожаревац за
2017. годину брoj 1022 од 7. 3. 2018. године, који
је усвојен Одлуком Управног одбора Дома здравља
Пожаревац, брoj 1057/1 од 12. 3. 2018. године.

II

Ово решење објавити у „Службеном гласнику
Града Пожаревца”.
У Пожаревцу, 22. маја 2018. године

Број 011-06-73/18е

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК
Бојан Илић, с. р.

33

Скупштина Града Пожаревца, на седници од 22.
маја 2018. године, разматрала је Извештај о пословању Здравствене установе Апотека Пожаревац за
2017. годину са Финансијским извештајем по готовинском и обрачунском систему за период 01. 01.–31.
12. 2017. године, број 333 од 26. 2. 2018. године, па
је на основу члана 27. став 1. тачка 8) Статута установе Апотека Пожаревац у Пожаревцу („Службени
гласник Града Пожаревца, бр. 4/09) и члана 33. став
1. тачка 13) Статута Града Пожаревца („Службени
гласник Града Пожаревца”, број 17/16 – пречишћен
текст и 15/17), донела

РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Извештај о пословању Здравствене установе Апотека Пожаревац за 2017. годину са Финансијским
извештајем по готовинском и обрачунском
систему 01. 01. – 31. 12. 2017. године

ПРЕДСЕДНИК
Бојан Илић, с. р.

34

Скупштина Града Пожаревца, на седници од 22.
маја 2018. године, разматрала је Извештај о раду
Центра за социјални рад Пожаревац за 2017. годину, број 1.3-55110-273/1 од 12. 2. 2018. године
и Извештај о оствареним приходима и расходима
Центра за социјални рад у Пожаревцу за период
од 1.1.2017. године до 31. 12. 2017. године, па је
на основу члана 11. став 1. алинеја шеста Одлуке о
оснивању установе Центар за социјални рад Пожаревац („Службени гласник Града Пожаревца”, бр.
2/12 – пречишћен текст и 17/16) и члана 33. став
1. тачка 13) Статута Града Пожаревца („Службени
гласник Града Пожаревца”, бр. 17/16 – пречишћен
текст и 15/17), донела

РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Извештај о раду
Центра за социјални рад Пожаревац за 2017.
годину и Извештај о оствареним приходима и расходима Центра за социјални рад у
Пожаревцу за период од 1. 1. 2017. године до
31. 12. 2017. године
I

Даје се сагласност на Извештај о раду Центра
за социјални рад Пожаревац за 2017. годину, број
1.3-55110-273/1 од 12. 2. 2018. године и Извештај о
оствареним приходима и расходима Центра за социјални рад у Пожаревцу за период од 1.1. 2017. до
31. 12. 2017. године, који је усвојен Одлуком Управног одбора Центра за социјални рад Пожаревац, број
1.3-55110-273/1 од 12. 2. 2018. године.
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Ово решење објавити у „Службеном гласнику
Града Пожаревца”.
У Пожаревцу, 22. маја 2018. године Број 011-06-73/18з
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК
Бојан Илић, с. р.

Страна 181 – Број 4

36

Скупштина Града Пожаревца, на седници од 22.
маја 2018. године, разматрала је Извештај о раду за
2017. годину Фондације Миленин дом – Галерија
Милене Павловић Барили Пожаревац, брoj 76-1 од
2. 3. 2018. године и Извештај о Финансијском пословању Фондације Миленин дом – Галерија Милене
Павловић Барили Пожаревац за 2017. годину, брoj
71-1 од 28. 2. 2018. године, па је на основу члана 33.
став 1. тачка 13) Статута Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца”, бр. 17/16 – пречишћен
текст и 15/17), донела

35

Скупштина Града Пожаревца, на седници од 22.
маја 2018. године, разматрала је Годишњи извештај
о пословању Туристичке организације Града Пожаревца за 2017. годину, брoj 113/2018 од 13. 3. 2018.
године, па је на основу члана 10. став 2. Статута
Туристичке организације Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца”, бр. 4/09 и 3/16) и
члана 33. став 1. тачка 13) Статута Града Пожаревца
(„Службени гласник Града Пожаревца”, бр. 17/16 –
пречишћен текст и 15/17), донела

РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Извештај о раду
за 2017. годину Фондације Миленин дом –
Галерија Милене Павловић Барили
Пожаревац и Извештај о Финансијском
пословању Фондације Миленин дом
– Галерија Милене Павловић Барили
Пожаревац за 2017. годину

РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Годишњи извештај
о пословању Туристичке организације Града Пожаревца за 2017. годину

Даје се сагласност на Извештај о раду за 2017.
годину Фондације Миленин дом – Галерија Милене
Павловић Барили Пожаревац, брoj 76-1 од 2. 3. 2018.
године који је усвојен Одлуком Управног одбора Фондације Миленин дом – Галерија Милене Павловић
Барили Пожаревац, брoj 71-2 од 28. 2. 2018. године
и Извештај о Финансијском пословању Фондације
Миленин дом – Галерија Милене Павловић Барили
Пожаревац за 2017. годину, брoj 71-1 од 28.2.2018. године, који је усвојен Одлуком Управног одбора Фондације Миленин дом – Галерија Милене Павловић
Барили Пожаревац, брoj 66-3 од 28. 2. 2018. године.

I

Даје се сагласност на Годишњи извештај о пословању Туристичке организације Града Пожаревца
за 2017. годину, брoj 113/2018 од 13. 3. 2018. године,
који је усвојен Одлуком Управног одбора Туристичке
организације Града Пожаревца, брoj УО-40 од 16. 3.
2018. године.

I

II

II

Ово решење објавити у „Службеном гласнику
Града Пожаревца”.

Ово решење објавити у „Службеном гласнику
Града Пожаревца”.

У Пожаревцу, 22. маја 2018. године

У Пожаревцу, 22. маја 2018. године Број 011-06-73/18ј

Број 011-06-73/18и

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК
Бојан Илић, с. р.

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК
Бојан Илић, с. р.
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На основу члана 38. Закона о удружењима
(„Службени гласник РС”, бр. 51/09 и 99/11 – др. закони), чл. 1, 6, 8. ст. 1. и 2. члана 9. ст. 1, 4, 5. и 6.
Уредбе о средствима за подстицање програма или
недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења („Сл.
гласник РС”, бр. 16/18), члана 90. Статута Града
Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца”,
бр. 17/16 – пречишћен текст и 15/17) и члана 26. став
7. Пословника о раду Градског већа Града Пожаревца
(„Службени гласник Града Пожаревца”, бр. 1/15,
7/15, 7/16 и 3/17), Градско веће Града Пожаревца
на седници одржаној дана 3. априла 2018. године,
донело је:

ПРАВИЛНИК
о критеријумима и условима за избор
програма и пројеката удружења која су
од јавног интереса за Град Пожаревац
Члан 1.

Овим Правилником утврђују се критеријуми,
услови, начин, обим и поступак доделе средстава,
као и начин и поступак враћања средстава за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма уколико се утврди да
удружење добијена средства не користи за реализовање одобрених програма која су од јавног интереса.

Члан 2.

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.
Град Пожаревац ће 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
- одрживог развоја
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.
Средства за реализацију програма/пројеката из
овог члана обезбедиће се у буџету Града Пожаревца.

Члан 3.

Право подношења пријаве за финансирање или
суфинансирање програма од јавног интереса имају
удружења под условом да спроводе активности или
да им је седиште на подручју Града Пожаревца, као
општинске или међуопштинске организације.
Под подручјем Града Пожарева (у даљем тексту
подручје Града) у смислу овог правилника подразумева се подручје Градске општине Пожаревац, изузев
подручја Градске општине Костолац.

Члан 4.

Годишњи план расписивања јавних конкурса надлежни орган објављује најкасније до 31. јануара
на званичној интернет страници органа и доставља
Kанцеларији за сарадњу са цивилним друштвом (у
даљем тексту: Kанцеларија).
Годишњи план јавних конкурса садржи податке о
даваоцу средстава, области, називу и планираном периоду расписивања јавног конкурсa (у даљем тексту:
конкурс) и друге релевантне податке у зависности од
врсте конкурса.

Члан 5.

Критеријуми за избор програма који ће се финансирати средствима буџета Града Пожаревца су:
1. Проблем којим се баве – колико је јасно проблем дефинисан, да ли је у вези са циљем употребе
средстава и проблемима локалне заједнице;
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2. Циљеви програма рада – да ли су јасно и прикладно одређени; да ли су достижни у предвиђеном
времену и да ли недвосмислено представљају решење уоченог проблема у локалној заједници;
3. Обухват – колике су могућности програма рада
да oбухвати шири круг корисника и подстакне њихово активно учешће у реализацији предвиђених
активности; да ли укључује партнерство са другим
удружењима, привредом или јавним сектором;
4. Активности и план рада – да ли постоји јасна
веза између циљева и активности предвиђених програмом рада, да ли је предложени план активности
реалан и остварљив у локалној заједници у предвиђеном времену;
5. Очекивани резултати и утицаји – да ли су резултати програма рада мерљиви и да ли ће програм рада
имати утицаја ван круга непосредних корисника;
6. Буџет и финансијска исплативост – да ли
буџет програма рада одражава стварне трошкове
предложене активности (да ли су трошкови реални, практични и да ли је однос између процењених
трошкова и очекованих резултата задовољавајући);
да ли је адекватан однос између административних
и програмских трошкова; колика је вероватноћа да
се планираним средствима постигну предвиђени
резултати;
7. Иновације – да ли програм рада има иновативне
елементе, предлаже алтернативна решења у области
којом се бави;
8. Одрживост – да ли ће се активности наставити и
после финансирања из буџета Града, и на који начин;
9. Извештај о утрошку средстава добијених из
буџета Града Пожаревца у години која претходи години у којој се расписује конкурс и извештај о реализацији бар једног пројекта за оне који први пут
конкуришу за средства.
10. Висина процента средстава обезбеђених ван
буџета Града Пожаревца даће предност приликом
избора програма/пројекта.

Члан 6.

Средства се могу користити искључиво наменски
и то за реализацују активности из програма – пројекта и то:
За пројекте/програме из области заштите лица са
инвалидитетом средства се могу користити за:
1. зараде, материјалне трошкове и трошкове оперативног рада (трошкове превоза, закупа, штампање
материјала, хонораре за спољне сараднике, комуналне и друге трошкове који прате реализацију програма-пројекта).

Члан 7.

За пројекте/програме из других области утврђених у члану 2. овог правилника, средства се могу
користити за:
1. организовање смотри, јубилеја и других програма/пројеката удружења, трошкови пројекта (хонорари, штампање материјала, превоз и слично);
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2. трошкове закупа, комуналне и друге трошкове
који прате реализацију програма/пројектa.

Члан 8.

Потпуна програмска документација за пријаву по
јавним конкурсима треба да садржи:
– образац пријаве на јавни конкурс у 2 примерка (који садржи детаљан опис програма за чије финансирање или суфинансирање се подноси пријава,
као и кориснике, значај, место и време реализације
програма и детаљан финансијски план), оверен од
стране овлашћеног лица;
– доказ о упису у регистар код надлежног органа,
– статут удружења или извод из статута удружења
у коме је утврђено да се циљеви удружења остварују
у области у којој се програм реализује;
– извештај буџетског инспектора о наменском коришћењу буџетских средстава за претходну годину;
– програм рада за текућу годину усвојен на начин
предвиђен статутом удружења.

Члан 9.

Комплетна конкурсна документација доставља се
у затвореној коверти.
Предложени програми учесника јавног конкурса треба да садрже тражену документацију, прописану јавним
конкурсом, потписану и оверену од овлашћеног лица.
Активности обухваћене програмом реализују се
до краја календарске године.
Образац пријаве на јавни конкурс са одговарајућом
документацијом подноси се Комисији за вредновање
програма и пројеката удружења и НВО и Комисији за
вредновање пријављених програма у области заштите
лица са инвалидитетом, са назнаком „Пријава на јавни
конкурс за финансирање и суфинансирање програма од
јавног интереса – не отварати” препорученом поштом
на адресу: Градска управа Града Пожаревца за Комисију за вредновање програма и пројеката удружења и
НВО, односно за Комисију за вредновање пријављених
програма у области заштите лица са инвалидитетом,
ул. Дринска бр. 2. 12000 Пожаревац, или предајом на
писарницу Градске управе Града Пожаревца.
Пријаве на јавне конкурсе се подносе у року од
15 дана од дана објављивања у локалном листу „Реч
народа”.
Неблаговремене, непотпуне, као и пријаве послате факсом или електронском поштом неће се разматрати. Неће бити разматране ни пријаве уз које није
достављен извештај о утрошку средстава добијених
из буџета Града Пожаревца из претходне буџетске
године или пријаве удружења за која је утврђено да
су средства ненаменски користила.

Члан 10.

Образац пријава на Јавни конкурс за финансирање или суфинансирање програма/појеката НВО
и удружења која су од јавног интереса за Град Пожаревац, односно Јавни конкурс за финансирање
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или суфинансирање програма/пројеката удружења
која су од јавног интереса за Град Пожаревац у
области заштите лица са инвалидитетом, биће
доступни заитересованима, на званичној интерент
презентацији Града Пожаревца (www.pozarevac.rs) и
порталу е-Управа, а могу се преузети и у писарници
Градске управе Града Пожаревца, канц. бр. 9.
Дринска број 2. 12000 Пожаревац.

Члан 11.

Комисију за вредновање пријављених програма
по областима а по Јавном конкурсу Града Пожаревца за финансирање или суфинансирање програма/
пројеката удружења и НВО, као и Комисију за вредновање пријављених програма у области заштите
лица са инвалидитетом, а по Јавном конкурсу Града
Пожаревца за финансирање или суфинансирање програма/пројеката удружења која су од јавног интереса
за Град Пожаревац у области заштите лица са инвалидитетом, образује Градско веће Града Пожаревца.
Комисије раде у седницама и одлучују већином
од укупног броја чланова а радом Комисија руководе
председници.
Чланови комисија дужни су да потпишу изјаву
да немају приватни интерес у вези са радом и одлучивањем комисија, односно спровођењем конкурса
(Изјава о непостојању сукоба интереса).
Именовано лице не може предузимати радње у
својству члана Комисије пре него што потпише Изјаву из става 3. овог члана.
У случају сазнања да се налази у сукобу интереса,
члан комисије је дужан да о томе одмах обавести остале чланове комисије и да се изузме из даљег рада
комисије. О решавању сукоба интереса надлежни орган одлучује у сваком случају посебно, а када утврди
сукоб интереса, именоваће у комисију новог члана
као замену.
Сукоб интереса постоји ако члан комисије или
чланови његове породице (брачни или ванбрачни
друг, дете или родитељ), запослени или члан органа
удружења које учествује на конкурсу или било ког
другог удружења повезаног на било који начин са
тим удружењем, или у односу на та удружења има
било који материјални или нематеријални интерес,
супротан јавном интересу и то у случајевима породичне повезаности, економских интереса или другог
заједничког интереса.
Чланови комисија не добијају накнаду за свој рад.

Члан 12.

Комисија за вредновање програма и пројеката
удружења и НВО, односно Комисија за вредновање
пријављених програма у области заштите лица са
инвалидитетом, разматра пристигле пријаве и на основу наведених критеријума утврђује предлог листе за
финансирање односно суфинансирање по областима.
Предлог листе се објављује на званичној интернет страници Града Пожаревца, на огласној табли
Градске управе Града Пожаревца и порталу е-Управа.

22. мај 2018.

Учесници конкурса имају право увида у поднете
пријаве и приложену документацију по утврђивању
предлога листе вредновања и рангирања пријављених програма, у року од три дана од дана објављивања предлога листе.
На предлог листе, учесници јавних конкурса
имају право приговора у року од 8 (осам) дана од
дана објављивања листе.
Одлуку о приговору, која мора бити образложена,
Градско веће Града Пожаревца доноси у року од 15
дана од дана његовог пријема.
Одлуку о избору програма Градско веће Града
Пожаревца доноси у року од 30 дана од дана истека
рока за подношење приговора.
Одлука из става 6. овог члана објављује се на
званичној интернет страници Града Пожаревца и
порталу е-Управа.

Члан 13.

Средства која се одобре за реализацију програма
су наменска и могу да се користе искључиво за реализацију конкретног програма и у складу са уговором који градоначелник Града Пожаревца закључује
са удружењем.
Уговором се уређују међусобна права, обавезе и
одговорности уговорних страна, а нарочито: предмет програма, рок у коме се програм реализује, конкретне обавезе уговорних страна, износ средстава и
начин обезбеђења и преноса средстава, као и друга
питања од значаја за реализацију програма/пројекта.
Корисник средстава дужан је да пре закључења
уговора Градском већу Града Пожаревца достави
изјаву да средства за реализацију одобреног програма нису на други начин већ обезбеђена као и изјаву
о непостојању сукоба интереса.

Члан 14.

Градска управа Града Пожаревца прати реализацију програма за који су одобрена средства у складу
са овим правилником.
Праћење реализације програма обухвата:
1) обавезу удружења да обавештава надлежни орган о реализацији програма, у роковима одређеним
уговором;
2) прегледање извештаја од стране надлежног
органа;
3) мониторинг посете представника надлежног
органа;
4) обавезу удружења да омогући представницима
надлежног органа да изврше увид у релевантну документацију насталу у току реализације програма;
5) прикупљање информација од корисника програма;
6) друге активности предвиђене уговором.
Праћење може обухватити и ревизију овлашћеног ревизора, уколико је то предвиђено конкурсним
условима и уговором.

22. мај 2018.
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Удружење односно реализатор програма је дужно
да надлежном органу омогући праћење реализације
програма.
Прегледом финансијских извештаја буџетски инспектор утврђује да ли су буџетска средства наменски коришћена и да ли постоји рачуноводствена документација која указује на наменски утрошак истих.
Ако се приликом контроле утврди ненаменско
трошење средстава градоначелник Града Пожаревца је дужан да раскине уговор, а корисник дотације
је дужан да врати пренета средстава у буџет Града
Пожаревца.

Члан 15.

Удружење израђује периодичне и завршне наративне и финансијске извештаје.
Периодични и завршни наративни извештај из
става 1. овог члана садржи: детаљан опис активности и резултата реализације програма у односу
на планиране активности дефинисане уговором,
како би се могла извршити процена успешности од
стране надлежног органа и образложење за свако
одступање од програма и преглед корективних мера
чије се предузимање планира од стране корисника
средстава.
Периодични и завршни финансијски извештај из
става 1. овог члана садржи: приказ буџета, који је
саставни део уговора, са прегледом свих трошкова
који су настали током извештајног периода, као и
целокупну документацију која оправдава настале
трошкове.

Члан 16.

У циљу праћења реализације програма, надлежни
орган може реализовати мониторинг посете.
Под мониторинг посетом, у смислу ове уредбе,
сматра се: посета удружењу, одржавање састанака
овлашћених представника надлежног органа са овлашћеним представницима удружења,
присуство одређеним догађајима и манифестацијама или другим програмским активностима које
удружење спроводи у склопу реализације програма.
Мониторинг посета може бити најављена или
ненајављена.
За програме чије трајање је дуже од шест месеци и чија је вредност одобрених средстава већа од
500.000,00 динара, надлежни орган реализује најмање једну мониторинг посету у току трајања програма, односно најмање једном годишње.

Члан 17.

Надлежни орган израђује извештај о мониторинг
посети из члана 17. овог правилника у року од десет
дана од дана спроведене посете.
Поред извештаја из става 1. овог члана надлежни
орган може израдити и препоруке за отклањање недостатака и рокове за њихову реализацију и упутити
их кориснику средстава.
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Члан 18.

Корисник средстава, у изузетним ситуацијама,
може да тражи сагласност од надлежног органа ради
прерасподеле средстава за реализацију планираних
активности у оквиру одобреног програма.
Захтевом за прерасподелу средстава не може се
тражити повећање расхода који се односе на људске
ресурсе.
Прерасподела средстава се може извршити тек
након добијања писмене сагласности или потписивањем анекса уговора са даваоцем средстава.

Члан 19.

Сви акти које надлежни орган, у складу са овом
уредбом, објављује на својој званичној интернет
страници и порталу е-Управa, морају се објавити и
на огласној табли надлежног органа.

Члан 20.

Ступањем на снагу овог правилника престаје да
важи Правилник о критеријумима и условима за избор програма и пројеката удружења која су од јавног
интереса за Град Пожаревац („Службени гласник
Града Пожаревца”, бр. 1/16, 9/16 и 3/17).

Члан 21.

Правилник ступа на снагу даном доношења и
исти објавити у „Службеном гласнику Града Пожаревца”.

Образложење

Правни основ за доношење Правилника о критеријумима и условима за избор програма и пројеката
удружења која су од јавног интереса за Град Пожаревац, садржан је у члану 38. Закона о удружењима
(„Службени гласник РС”, бр. 51/09 и 99/11 – др. закони), Уредби о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање
програма од јавног интереса која реализују удружења
(„Сл. гласник РС”, бр. 16/18) и члану 90. Статута
Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца”, бр. 17/16 – пречишћен текст и 15/17).
Члан 38. Закона о удружењима прописује да се
средства за подстицање програма или недостајућег
дела средстава за финансирање програма (у даљем
тексту: програм) које реализују удружења, а који су
од јавног интереса, обезбеђују у буџету Републике
Србије.
Влада, односно министарство надлежно за област у којој се остварују основни циљеви удружења
додељује средства из става 1. овог члана на основу
спроведеног јавног конкурса и закључује уговоре о
реализовању одобрених програма.
Под програмом од јавног интереса из става 1.
овог члана нарочито се сматрају програми у области: социјалне заштите, борачко-инвалидске заштите, заштите лица са инвалидитетом, друштвене бриге
о деци, заштите интерно расељених лица са Косова
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и Метохије и избеглица, подстицање наталитета, помоћи старима, здравствене заштите, заштите и промовисања људских и мањинских права, образовања,
науке, културе, информисања, заштите животне средине, одрживог развоја, заштите животиња, заштите
потрошача, борбе против корупције, као и хуманитарни програми и други програми у којима удружење
искључиво и непосредно следи јавне потребе.
Влада уређује ближе критеријуме, услове, обим,
начин, поступак доделе, као и начин и поступак
враћања средстава из става 1. овог члана, уколико
се утврди да удружење добијена средства не користи
за реализовање одобрених програма.
Одредбе ст. 1–4. овог члана сходно се примењују
и на средства која се удружењима додељују из буџета
аутономне покрајине и јединица локалне самоуправе.
Удружења која су из буџета Републике, односно
аутономне покрајине, односно јединице локалне самоуправе добила средства за реализовање програма
од јавног интереса најмање једанпут годишње чине
доступним јавности извештај о свом раду и о обиму
и начину стицања и коришћења средстава и тај извештај достављају даваоцу средстава.
Удружење је обавезно да средства из става 1. овог
члана користи искључиво за реализовање одобрених
програма.
Одредба става 6. овог члана сходно се примењује
и на удружења која су у претходној години, у складу
са законом, користила пореске и царинске олакшице.
Члан 1. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују
удружења („Сл. гласник РС”, бр. 16/18), предвиђа
да се овом уредбом ближе уређују услови, критеријуми, обим, начин, поступак доделе, као и начин и
поступак враћања средстава за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање
програма (у даљем тексту: програм) које реализују
удружења, а који су од јавног интереса.
Члан 6. исте уредбе прописује да се додела средстава за подстицање програма или недостајућег дела
средстава за финансирање програма врши на основу
конкурса који расписује надлежни орган и оглашава
на званичној интернет страници надлежног органа
и Порталу е-Управа.
Конкурс обавезно садржи следеће податке: једну
или неколико сродних области од јавног интереса;
ко може бити учесник конкурса; рок за подношење
пријава; обим средстава која се додељују; преглед
конкурсне документације коју је потребно доставити, уз попуњен образац предлога програма; трајање
програма; ближа мерила и допунске критеријуме
чијом применом се врши вредновање пријављених
програма, са јасним системом за вредновање сваког
појединачног критеријума, односно упућивање на
службено гласило у коме је објављен пропис којим
су утврђена ближа мерила и допунски критеријуми
за вредновање програма.
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Надлежни органи по службеној дужности
утврђују да ли је удружење уписано у регистар надлежног органа и да ли се, према статутарним одредбама, циљеви удружења остварују у области у којој
се програм реализује.
Приликом вредновања програма надлежни орган
ће узети у обзир да ли је са удржењем у претходне
две године раскинуо уговор због ненаменског трошења буџетских средстава.
Чланом 8. ст. 1. и 2. уредбе предвиђа се да за спровођење конкурса надлежни орган образује конкурсну
комисију и својим актом ближе уређује састав, број
чланова, као и друга питања значајна за рад комисије. Чланови комисије дужни су да потпишу изјаву
да немају приватни интерес у вези са радом и одлучивањем комисије, односно спорвођењем конкурса
(Изјава о непостојању сукоба интереса).
Чланом 9. став 1. уредбе прописано је да комисија
утврђује листу вредновања и рангирања пријављених
програма у року који не може бити дужи од 60 дана
од дана истека рока за подношење пријаве. Ставом
4. истог члана прописано је да на листу из става 1.
овог члана учесници конкурса имају право приговора
у року од осам дана од дана његовог објављивања.
Став 5. и 6. истог члана предвиђа да одлуку о приговору, која мора бити образложена, надлежни орган
доноси у року од 15 дана од дана његовог пријема.
Одлуку о избору програма надлежни орган доноси
у року од 30 дана од дана истека рока за подношење
приговора.
Разлог за доношење овог правилника састоји се у
потреби усклађивања правилника са Уредбом о средствима за подстицање програма или недостајућег
дела средстава за финансирање програма од јавног
интереса која реализују удружења („Сл. гласник РС”,
бр. 16/18) и потреби усклађивања одредби правилника с обзиром на то да се додела средстава за подстицање програма или недостајућег дела средстава
за финансирање програма врши на основу два јавна
конкурса: Јавног конкурса за финансирање или суфинансирање програма/пројеката 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.
Чланом 196. став 4. Устава Републике Србије
(„Службени гласник РС”, 98/06), предвиђено је да
закони и други општи акти ступају на снагу најраније осмог дана од дана објављивања и могу да ступе на снагу раније само ако за то постоје нарочито
оправдани разлози, утврђени приликом њиховог
доношења. Оправдани разлог за раније ступање на
снагу овог правилника проистиче из чињенице да је
Уредба о средствима за подстицање програма или
недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења („Сл.
гласник РС”, бр. 16/18) донета 5. марта 2018. године и да постоји потреба усклађивања правилника са
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уредбом и потреба расписивања Јавног конкурса за
финансирање или суфинансирање програма/појеката
НВО и удружења која су од јавног интереса за Град
Пожаревац у 2018. години, у складу са одредбама
Уредбе и овог правилника.
Сходно наведеном, Градско веће Града Пожаревца, донело је правилник као у диспозитиву.
Процена финансијских ефеката потребних за
спровођење правилника
Процењујући финансијске ефекте правилника на
буџет Града Пожаревца утврђено је да за реализацију
овог правилника нису потребна додатна средства из
буџета Града Пожаревца за 2018. годину.
У Пожаревцу, 3. априла 2018. године Број: 09-06-48/2018-19
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
РУКОВОДИЛАЦ
ОДЕЉЕЊА ЗА ПОСЛОВЕ ОРГАНА ГРАДА
И ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ
И КОМУНИКАЦИЈЕ
Марко Савић, с. р.
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Бане Спасовић, с. р.

2

Градско веће Града Пожаревца на седници одржаној дана 16. марта 2018. године разматрало је захтев
менаџера пројекта „Подршка за одрживо запошљавање Рома и Ромкиња на територији Града Пожаревца
– Инклузија од старта” за одобрење додатних средстава број 11-10-476/2016 од 01. 03. 2018. године, са
изјашњењем Одељења за буџет и финансије Градске
управе Града Пожаревца, па је на основу члана 69. ст.
2. и 4. Закона о буџетском систему („Службени гласник
РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13
– исправка, 108/13, 142/14, 68/15 – др. закон, 103/15,
99/16 и 113/17), члана 90. став 1. тачка 3. Статута Града
Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца”, бр.
17/16 – пречишћен текст и 15/17), члана 26. став 1. и
став 4. Пословника о раду Градског већа Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца”, бр. 1/15,
7/15, 7/16 и 3/17) и члана 26. став 2. Одлуке о буџету
Града Пожаревца за 2018. годину („Службени гласник
Града Пожаревца” 15/17), донело следеће

РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве
I

ПРИХВАТА СЕ захтев менаџера пројекта
„Подршка за одрживо запошљавање Рома и Ромкиња
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на територији Града Пожаревца – Инклузија од старта” број 11-10-476/2018 од 01. 03. 2018. године, за
одобрење додатних средстава у укупном износу од
500.000,00 динара и то за:
– израду Студије процене утицаја производног
погона за брикетирање на животну средину,
– израду идејног пројекта монтажног објекта са
постројењем.

II

Средства из тачке 1. овог решења обезбедити из
средстава предвиђених Одлуком о буџету Града Пожаревца за 2018. годину („Службени гласник Града
Пожаревца”, бр. 15/17), у оквиру Раздела 5 – Градска управа, Глава 1 – Градска управа, Програм 15
– Локална самоуправа, Програмска класификација
0602-0009, ПА: Текућа буџетска резерва, Функција
160 – Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, Позиција 160, Економска класификација
49912 – Текућа резерва, извор финансирања 01 –
Приходи из буџета, и иста распоредити, и иста се
могу распоредити у оквиру Раздела 5 – Градска управа, Глава 5.1. – Градска управа, Програм 3 – Локални
економски развој, програмска класификација 1501П1, Пројекат: „Подршка за одрживо запошљавање
Рома и Ромкиња на територији Града Пожаревца –
Инклузија од старта”, Функција 490 – Економски послови некласификовани на другом месту, Економска
класификација 511 – Зграде и грађевински објекти,
извор финансирања 01 – Приходи из буџета.

III

Средства из тачке 1. и 2. овог решења распоредити у Финансијском плану Градске управе Града
Пожаревца за 2017. годину у оквиру Програма 3
– Локални економски развој, програмска класификација 1501-П1, Пројекат: „Подршка за одрживо
запошљавање Рома и Ромкиња на територији Града
Пожаревца – Инклузија од старта”, Функција 490
– Економски послови некласификовани на другом
месту, Економска класификација, Економска класификација 511451 – Пројектна документација, Извор
финансирања 01 – Приходи из буџета.

IV

Средства из тачке 1. и 2. овог решења исплатити
са Раздела 5 – Градска управа, Глава 5.1. – Градска
управа, Програм 3 – Локални економски развој, програмска класификација 1501-П1, Пројекат: „Подршка
за одрживо запошљавање Рома и Ромкиња на територији Града Пожаревца – Инклузија од старта”,
Функција 490 – Економски послови некласификовани на другом месту, Економска класификација 511
– Зграде и грађевински објекти, Извор финансирања
01 – Приходи из буџета.
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V

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

VI

Ово решење објавити у „Службеном гласнику
Града Пожаревца”.

Образложење
Менаџер пројекта „Подршка за одрживо запошљавање Рома и Ромкиња на територији Града
Пожаревца – Инклузија од старта”, обратио се захтевом број 011-40-476/2018 од 01. 03. 2018. године за одобрење додатних средстава за реализацију
пројекта.
У захтеву је наведено да је Град Пожаревац, у
складу са Уговором о донацији бр. 011-40-2777/2017
од 01. 12. 2017. године, закљученог са ГИЗ-ом, у обавези да испуни све активности, права и обавезе дефинисане овим уговором.
Једна од активности које Град Пожаревац треба
да испуни јесте куповина опреме за брикетирање и
куповина монтажног објекта за смештај и инсталацију купљене опреме.
У циљу испуњавања законима предвиђених услова за добијање свих потребних сагласности и дозвола за постављање монтажног објекта, потребно је
израдити следећа документа и извршити одређене
радове и то:
– израдити Студију процене утицаја производног
погона за брикетирање на животну средину,
– израдити идејни пројекат монтажног објекта са
постројењем.
С обзиром да Буџетом Пројекта нису предвиђени трошкови за наведене ставке, као ни за износ
припадајућих такси за израду Студије процене, потребно је из буџета Града Пожаревца за 2018. годину обезбедити средства у износу од 500.000,00
динара и увести нову позицију у одлуци о буџету
Града Пожаревца за 2018. годину у оквиру Раздела 5 – Градска управа, Глава 5.1. – Градска управа,
Програм 3 – Локални економски развој, програмска
класификација 1501-П1 Пројекат: „Подршка за одрживо запошљавање Рома и Ромкиња на територији
Града Пожаревца – Инклузија од старта”, Функција
490 – Економски послови некласификовани на другом месту, Економска класификација 511 – Зграде и грађевински објекти (у Финансијском плану
Градске управе Града Пожаревца за 2018. годину
економска класификација 511451 – Пројектна документација).
У процесу разматрања предметног захтева,
мишљење је доставило надлежно Одељење за
буџет и финансије Градске управе Града Пожаревца број 03-40-476/2018 од 02. 03. 2018. године
да се захтев менаџера пројекта „Подршка за одр-
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живо запошљавање Рома и Ромкиња – Инклузија
од старта”, са проценом финансијских ефеката на
буџет Града Пожаревца, може прихватити, на основу члана 69. став 2. Закона о буџетском систему
(„Сл. гласник РС”, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010,
101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – испр.
108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. закон, 103/2015,
99/2016 и 113/17).
Средства у укупном износу од 500.000,00 динара
могу се обезбедити из средстава предвиђених Одлуком о буџету Града Пожаревца за 2018. годину
(„Службени гласник Града Пожаревца”, бр. 15/17), у
оквиру Раздела 5 – Градска управа, Глава 1 – Градска
управа, Програм 15 – Локална самоуправа, Програмска класификација 0602-0009, ПА: Текућа буџетска
резерва, Функција 160 – Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, Позиција 160, Економска класификација 49912 – Текућа резерва, извор
финансирања 01 – Приходи из буџета, и иста распоредити, и иста се могу распоредити у оквиру Раздела 5 – Градска управа, Глава 5.1. – Градска управа,
Програм 3 – Локални економски развој, програмска
класификација 1501-П1, Пројекат: „Подршка за одрживо запошљавање Рома и Ромкиња на територији
Града Пожаревца – Инклузија од старта”, Функција 490 – Економски послови некласификовани
на другом месту, Економска класификација 511451
– Пројектна докумнетација, извор финансирања 01
– Приходи из буџета.
Сходно напред наведеном, Градско веће Града Пожаревца донело је Решење као у диспозитиву.
У Пожаревцу, 16. марта 2018. године

Број: 09-06-30/2018-7-1
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ШЕФ ОДСЕКА
ЗА ПОСЛОВЕ ОРГАНА ГРАДА
Небојша Трајковић, с. р.
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Бане Спасовић, с. р.

3

Градско веће Града Пожаревца на седници одржаној дана 16. марта 2018. године, разматрало је захтев
Месне заједнице „Бурјан” број: 09-40-473/2018 од
01.03.2018. године, за обезбеђење додатних средстава
за исплату отпремнине приликом отпуштања са
посла са мишљењем Одељења за буџет и финансије
од 05.03.2018. године, те је на основу члана 69. ст.
2. и 4. Закона о буџетском систему („Службени
гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12,
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62/13, 63/13 – исправка, 108/13, 142/14, 68/15 – др.
Закон, 103/15, 99/16 и 113/17), члана 90. став 1. тачка
3. Статута Града Пожаревца („Службени гласник
Града Пожаревца”, бр. 17/16 – пречишћен текст и
15/17), члана 26. став 1. и став 4. Пословника о раду
Градског већа Града Пожаревца („Службени гласник
Града Пожаревца”, бр. 1/15, 7/15, 7/16 и 3/17) и члана
25. став 2. Одлуке о буџету Града Пожаревца за 2018.
годину („Службени гласник Града Пожаревца” бр.
15/17), донело

РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће
буџетске резерве
I

ПРИХВАТА СЕ захтев Месне заједнице
„Бурјан” број: 09-40-473/2018 од 01.03.2018. године,
и одобравају се средства у износу од 144.200,00 динара за исплату отпремнине приликом отпуштања
са посла.

II

Средства из тачке I овог Решења обезбедити
из средства предвиђених Одлуком о буџету Града
Пожаревца за 2018. годину („Службени гласник
Града Пожаревца” бр. 15/17), са Раздела 5 – Градска управа, Глава 1 – Градска управа, Програм 15
– Опште услуге локалне самоуправе, Програмска
класификација 0602-0009, ПА: Текућа буџетска
резерва, Функција 160 – Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, Позиција 171, Економска класификација 49912 – Текућа резерва, и
иста распоредити у оквиру Раздела 5 – Градска
управа, Глава 4 – Месне заједнице, Програм 15
– Опште услуге локалне самоуправе, Програмска
класификација 0602-0002 ПА: Функционисање
месних заједница, Функција 160 – Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, Позиција
193/3, Економска класификација 414 – Социјална
давања запосленима (у оквиру Финансијског плана Месне заједнице „Бурјан” за 2018. годину, на
Економску класификацију 4143 – Отпремнине и
помоћи).

III

Средства из тачке I овог Решења исплатити са
Раздела 5 – Градска управа, Глава 4 – Месне заједнице, Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе, Програмска класификација 0602-0002 ПА:
Функционисање месних заједница, Функција 160
– Опште јавне услуге некласификоване на другом
месту, Позиција 193/3, Економска класификација
414 – Социјална давања запосленима (у оквиру
Финансијског плана Месне заједнице „Бурјан” за
2018. годину, са Економске класификације 4143 –
Отпремнине и помоћи).
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IV

За реализацију Решења задужује се Одељење за
буџет и финансије.

V

Ово Решење објавити у „Службеном гласнику
Града Пожаревца”.

Образложење

Месна заједница „Бурјан” обратила се захтевом
број: 09-40-473/2018 од 01.03.2018. године, за обезбеђење додатних средстава за исплату отпремнине
приликом отпуштања са посла у износу од 144.200,00
динара.
Како се у захтеву наводи, Решењем о отказу уговора о раду број: 37/2018 од 22.02.2018. године,
Смиљки Ивановић, запосленој на неодређено време
у месној заједници „Бурјан” у Пожаревцу, на пословима секретар месне заједнице, отказан је уговор о
раду закључно са 23.02.2018. године.
Запослени има право на отпремнину у складу са
одредбама чл. 158. и 159. Закона о раду.
Решењем о отказу уговора о раду, предвиђено је
да Послодавац запосленом исплати отпремнину у
року од 30 дана од дана престанка радног односа.
Висина отпремнине утврђена је од стране
Одељења за буџет и финансије Градске управе Града Пожаревца, и достављена је у прилогу захтева.
Одељење за буџет и финансије дало је мишљење
да Одлуком о буџету Града Пожаревца за 2018. годину („Службени гласник Града Пожаревца” бр. 15/17),
нису планирана средства за ове намене.
Сходно члану 5. Правилника о начину исказивања и извештавања о процењеним финансијским
ефектима закона, другог прописа или другог акта на
буџет, односно финансијске планове организација за
обавезно социјално осигурање („Службени гласник
РС”, бр. 32/15), члану 25. Одлуке о буџету Града
Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца”
бр. 15/17) и члану 69. ст. 2. и 4. Закона о буџетском
систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10,
101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 108/13,
142/14, 68/15 – др. закон, 103/15, 99/16 и 113/17),
поступајући по захтеву предлагача, и ценећи све наведено у захтеву, даје се сагласност на обезбеђивање
средстава за ове намене са проценом финансијских
ефеката, односно Одељење за буџет и финансије даје
мишљење да се средства могу обезбедити из Текуће
буџетске резерве.
Потребна средства у износу од 144.200,00 динара обезбедити са Раздела 5 – Градска управа, Глава
1 – Градска управа, Програм 15 – Опште услуге
локалне самоуправе, Програмска класификација
0602-0009, ПА: Текућа буџетска резерва, Функција
160 – Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, Позиција 171, Економска класификација
49912 – Текућа резерва, и иста распоредити у ок-

Страна 190 – Број 4
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виру Раздела 5 – Градска управа, Глава 4 – Месне
заједнице, Програм 15 – Опште услуге локалне
самоуправе, Програмска класификација 0602-0002
ПА: Функционисање месних заједница, Функција
160 – Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, Позиција 193/3, Економска класификација 414 – Социјална давања запосленима (у оквиру
Финансијског плана Месне заједнице „Бурјан” за
2018. годину, на Економску класификацију 4143 –
Отпремнине и помоћи).
Имајући у виду напред наведено, Градско веће
Града Пожаревца донело је Закључак као у диспозитиву.
У Пожаревцу, 16. марта 2018. године Број: 09-06-30/2018-19
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ШЕФ ОДСЕКА ЗА ПОСЛОВЕ
ОРГАНА ГРАДА
Небојша Трајковић, с. р.
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Бане Спасовић, с. р.

22. мај 2018.

одобравају се средства у износу од 545.060,00 динара за исплату отпремнине приликом отпуштања
са посла.

II

Средства из тачке I овог Решења обезбедити из
средства предвиђених Одлуком о буџету Града Пожаревца за 2018. годину („Службени гласник Града
Пожаревца” бр. 15/17), са Раздела 5 – Градска управа, Глава 1 – Градска управа, Програм 15 – Опште
услуге локалне самоуправе, Програмска класификација 0602-0009, ПА: Текућа буџетска резерва, Функција 160 – Опште јавне услуге некласификоване на
другом месту, Позиција 171, Економска класификација 49912 – Текућа резерва, и иста распоредити у
оквиру Раздела 5 – Градска управа, Глава 4 – Месне
заједнице, Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе, Програмска класификација 0602-0002
ПА: Функционисање месних заједница, Функција
160 – Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, Позиција 193/3, Економска класификација 414 – Социјална давања запосленима (у оквиру
Финансијског плана Месне заједнице „Горња мала”
за 2018. годину, на Економску класификацију 4143
– Отпремнине и помоћи).

III

4

Градско веће Града Пожаревца на седници одржаној дана 16. марта 2018. године, разматрало је
захтев Месне заједнице „Горња мала” број: 09-40424/2018 од 20. 02. 2018. године, за обезбеђење
додатних средстава за исплату отпремнине приликом
отпуштања са посла са мишљењем Одељења за буџет
и финансије од 05. 03. 2018. године, те је на основу
члана 69. ст. 2. и 4. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10,
101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 108/13, 142/14,
68/15 – др. закон, 103/15, 99/16 и 113/17), члана 90.
став 1. тачка 3. Статута Града Пожаревца („Службени
гласник Града Пожаревца”, бр. 17/16 – пречишћен
текст и 15/17), члана 26. ст. 1. и 4. Пословника о раду
Градског већа Града Пожаревца („Службени гласник
Града Пожаревца”, бр. 1/15, 7/15, 7/16 и 3/17) и члана
25. став 2. Одлуке о буџету Града Пожаревца за 2018.
годину („Службени гласник Града Пожаревца” бр.
15/17), донело

РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће
буџетске резерве
I

ПРИХВАТА СЕ захтев Месне заједнице „Горња
мала” број: 09-40-424/2018 од 20.02.2018. године, и

Средства из тачке I овог Решења исплатити са
Раздела 5 – Градска управа, Глава 4 – Месне заједнице, Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе, Програмска класификација 0602-0002 ПА:
Функционисање месних заједница, Функција 160
– Опште јавне услуге некласификоване на другом
месту, Позиција 193/3, Економска класификација
414 – Социјална давања запосленима (у оквиру Финансијског плана Месне заједнице „Горња мала” за
2018. годину, са Економске класификације 4143 –
Отпремнине и помоћи).

IV

За реализацију Решења задужује се Одељење за
буџет и финансије

V

Ово Решење објавити у „Службеном гласнику
Града Пожаревца”.

Образложење
Месна заједница „Горња мала” обратила се захтевом број: 09-40-424/2018 од 20.02.2018. године,
за обезбеђење додатних средстава за исплату отпремнине приликом отпуштања са посла у износу
од 545.060,00 динара.

22. мај 2018.
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Како се у захтеву наводи, Решењем о отказу
уговора о раду број: 29/2018 од 12.02.2018. године,
Слађани Ђорђевић, запосленој на неодређено време у месној заједници „Горња мала” у Пожаревцу,
на пословима секретар месне заједнице, отказан је
уговор о раду закључно са 13.02.2018. године.
Запослени има право на отпремнину у складу са
одредбама чл. 158. и 159. Закона о раду.
Решењем о отказу уговора о раду, предвиђено
је да Послодавац запосленом исплати отпремнину у року од 30 дана од дана престанка радног
односа.
Висина отпремнине утврђена је од стране
Одељења за буџет и финансије Градске управе
Града Пожаревца, и достављена је у прилогу захтева.
Одељење за буџет и финансије дало је мишљење
да Одлуком о буџету Града Пожаревца за 2018. годину („Службени гласник Града Пожаревца” бр.
15/17) нису планирана средства за ове намене.
Сходно члану 5. Правилника о начину исказивања и извештавања о процењеним финансијским
ефектима закона, другог прописа или другог акта на
буџет, односно финансијске планове организација
за обавезно социјално осигурање („Службени гласник РС”, бр. 32/15), члану 25. Одлуке о буџету Града
Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца”
бр. 15/17) и члану 69. ст. 2. и 4. Закона о буџетском
систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10,
101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 108/13,
142/14, 68/15 – др. Закон, 103/15, 99/16 и 113/17),
поступајући по захтеву предлагача, и ценећи све наведено у захтеву, даје се сагласност на обезбеђивање
средстава за ове намене са проценом финансијских
ефеката, односно Одељење за буџет и финансије даје
мишљење да се средства могу обезбедити из Текуће
буџетске резерве.
Потребна средства у износу од 545.060,00 динара обезбедити са Раздела 5 – Градска управа, Глава
1 – Градска управа, Програм 15 – Опште услуге
локалне самоуправе, Програмска класификација
0602-0009, ПА: Текућа буџетска резерва, Функција
160 – Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, Позиција 171, Економска класификација
49912 – Текућа резерва, и иста распоредити у оквиру Раздела 5 – Градска управа, Глава 4 – Месне
заједнице, Програм 15 – Опште услуге локалне
самоуправе, Програмска класификација 0602-0002
ПА: Функционисање месних заједница, Функција
160 – Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, Позиција 193/3, Економска класификација 414 – Социјална давања запосленима (у оквиру
Финансијског плана Месне заједнице „Горња мала”
за 2018. годину, на Економску класификацију 4143
– Отпремнине и помоћи).

Страна 191 – Број 4

Имајући у виду напред наведено, Градско веће
Града Пожаревца донело је Закључак као у диспозитиву.
У Пожаревцу, 16. марта 2018. године

Број: 09-06-30/2018-20
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ШЕФ ОДСЕКА ЗА ПОСЛОВЕ
ОРГАНА ГРАДА
Небојша Трајковић, с. р.
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Бане Спасовић, с. р.

5

Градско веће Града Пожаревца на седници одржаној дана 16. марта 2018. године разматрало је захтев
Народног музеја Пожаревац број: 09-40-514/2018 од
06. марта 2018. године, за одобрење додатних финансијских средстава, са мишљењем Одељења за буџет
и финансије од 06. марта 2018. године, те је на основу члана 69. ст. 2. и 4. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10,
101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 108/13, 142/14,
68/15 – др. закон, 103/15, 99/16 и 113/17), члана 90.
став 1. тачка 3. Статута Града Пожаревца („Службени
гласник Града Пожаревца”, бр. 17/16 – пречишћен
текст и 15/17), члана 26. ст. 1. и 4. Пословника о раду
Градског већа Града Пожаревца („Службени гласник
Града Пожаревца”, бр. 1/15, 7/15, 7/16 и 3/17), и члана 25. став 2. Одлуке о буџету Града Пожаревца за
2018. годину („Службени гласник Града Пожаревца”
бр. 15/17), донело

РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће
буџетске резерве
I

ПРИХВАТА СЕ захтев Народног музеја Пожаревац број: 09-40-514/2018 од 06. марта 2018. године, са мишљењем Одељења за буџет и финансије Градске управе Града Пожаревца од 06. марта
2018. године, за издвајање додатних финансијских
средстава, и одобравају се средства у износу од
82.000,00 динара за исплату солидарне помоћи за
потребе лечења карцинома запослене Јелене Миленковић.

Страна 192 – Број 4

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
II

Средства из тачке I овог Решења обезбедити из
средства предвиђених Одлуком о буџету Града Пожаревца за 2018. годину („Службени гласник Града
Пожаревца” бр. 15/17), са Раздела 5 – Градска управа,
Глава 1 – Градска управа, Програм 15 – Опште услуге
у локалној самоуправи, Програмска класификација
0602-0009, ПА: Текућа буџетска резерва, Функција
160 – Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, Позиција 171, Економска класификација
49912 – Текућа резерва, и иста распоредити у оквиру
Раздела 5 – Градска управа, Глава 5 – Установе у
култури, Програм 13 – Развој културе и информисања, Програмска класификација 1201-0001 ПА:
Функционисање локалних установа културе, Функција 820 – Услуге културе, Позиција 206, Економска
класификација 414 – Социјална давања запосленима (у оквиру Финансијског плана Народног музеја
Пожаревац за 2018. годину, на Економску класификацију 4144 – Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи
запосленом).

III
Средства из тачке I овог Решења исплатити са
Раздела 5 – Градска управа, Глава 5 – Установе у
култури, Програм 13 – Развој културе и информисања, Програмска класификација 1201-0001 ПА:
Функционисање локалних установа културе, Функција 820 – Услуге културе, Позиција 206, Економска
класификација 414 – Социјална давања запосленима (у оквиру Финансијског плана Народног музеја
Пожаревац за 2018. годину, са Економске класификације 4144 – Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи
запосленом).

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

V
Ово Решење објавити у „Службеном гласнику
Града Пожаревца”.

Образложење
Народни музеј Пожаревац, обратио се захтевом
број 09-40-514/2018 од 06. марта 2018. године за
обезбеђење средстава у износу од 82.000,00 динара
за исплату солидарне помоћи за потребе лечења карцинома запослене Јелене Миленковић.
У прилогу захтева достављена је здравствена
документација запослене, Одлука Управног одбора
Народног музеја и Решење о исплати солидарне помоћи.

22. мај 2018.

Одељење за буџет и финансије дало је мишљење
да Одлуком о буџету Града Пожаревца за 2018. годину („Службени гласник Града Пожаревца” бр. 15/17)
- Финансијским планом Народног музеја Пожаревац
за 2018. годину, нису планирана средства за ове намене.
Сходно члану 5. Правилника о начину исказивања и извештавања о процењеним финансијским
ефектима закона, другог прописа или другог акта на
буџет, односно финансијске планове организација за
обавезно социјално осигурање („Службени гласник
РС“, бр. 32/15), члану 25. Одлуке о буџету Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца” бр.
15/17) и члану 69. став 2. и 4. Закона о буџетском
систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10,
101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 108/13,
142/14, 68/15 – др. Закон, 103/15, 99/16 и 113/17),
поступајући по захтеву предлагача Народног музеја
Пожаревац, уколико Градско веће Града Пожаревца
прихвати предметни захтев, Одељење за буџет и финансије дало је мишљење да се средства обезбеде из
Текуће буџетске резерве.
Средства за ове намене, у износу од 82.000,00
динара могу се определити са Раздела 5 – Градска
управа, Глава 1 - Градска управа, Програм 15 –Опште
услуге у локалној самоуправи, Програмска класификација 0602-0009, ПА: Текућа буџетска резерва,
Функција 160 – Опште јавне услуге некласификоване
на другом месту, Позиција 171, Економска класификација 49912 – Текућа резерва, и иста распоредити у оквиру Раздела 5 – Градска управа, Глава 5
– Установе у култури, Програм 13 – Развој културе
и информисања, Програмска класификација 12010001 ПА: Функционисање локалних установа културе, Функција 820 – Услуге културе, Позиција 206,
Економска класификација 414 – Социјална давања
запосленима (У оквиру Финансијског плана Народног музеја Пожаревац за 2018. годину, на Економску
класификацију 4144 – Помоћ у медицинском лечењу
запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом).
Имајући у виду напред наведено, Градско веће
Града Пожаревца донело је Решење као у диспозитиву.
У Пожаревцу, 16. марта 2018. године Број: 09-06-30/2018-24
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ШЕФ ОДСЕКА ЗА ПОСЛОВЕ
ОРГАНА ГРАДА
Небојша Трајковић, с. р.
ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА
Саша Павловић, с. р.

22. мај 2018.
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На основу члана 90. став 1. Статута Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца”, бр.
17/16 – пречишћен текст и 15/17), члана 4. став 1. и
3. и члана 26. ст. 1. и 4. Пословника о раду Градског
већа Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца”, бр. 1/15, 7/15, 7/16 и 3/17), члана 2. став
11. Одлука о накнадама одборника Скупштине Града Пожаревца, чланова скупштинских радних тела,
чланова Градског већа Града Пожаревца и чланова
радних тела Градског већа („Службени гласник Града
Пожаревца”, бр. 1/11 и 8/15) и члана 2. Правилника
о начину рада и исплате накнаде члановима радних
тела које образује Градско веће Града Пожаревца
(„Службени гласник Града Пожаревца”, бр. 10/10),
Градско веће Града Пожаревца на седници одржаној
дана 19. марта 2018. године, донело је

РЕШЕЊЕ
о изменама Решења о образовању
Привредног савета Града Пожаревца, број
09-06-79/2017-14-3 од 16. маја 2017. године
I
У Решењу о образовању Привредног савета Града
Пожаревца, број 09-06-79/2017-14-3 од 16. маја 2017.
године, врши се измена у члану I, став трећи, тачка
3. тако што се уместо Сузане Булајић, за члана Привредног савета Града Пожаревца именује Александар
Симоновић, заменик начелника Градске управе Града
Пожаревца.

II
Члан IV мења се и гласи:
„Председнику и члановима/чланицама Привредног савета Града Пожаревца припада право на накнаду по броју заседања сходно одредбама Одлуке о
накнадама одборника Скупштине Града Пожаревца,
чланова скупштинских радних тела, чланова Градског већа Града Пожаревца и чланова радних тела
Градског већа („Службени гласник Града Пожаревца”, бр. 1/11 и 8/15) и Правилника о начину рада и
исплате накнаде члановима радних тела које образује
Градско веће Града Пожаревца („Службени гласник
Града Пожаревца”, бр. 10/10).”

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

Образложење
Правни основ за доношење овог Решења садржан је у члану 90. став 1. тачка 1) Статута Града
Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца”,
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бр. 17/16 – пречишћен текст и 15/17), члану 4. ст. 1. и
3. и члану 26. ст. 1. и 4. Пословника о раду Градског
већа Града Пожаревца („Службени гласник Града
Пожаревца”, бр. 1/15, 7/15, 7/16 и 3/17), члану 2. став
11. Одлука о накнадама одборника Скупштине Града Пожаревца, чланова скупштинских радних тела,
чланова Градског већа Града Пожаревца и чланова
радних тела Градског већа („Службени гласник Града
Пожаревца”, бр. 1/11 и 8/15) и члану 2. Правилника
о начину рада и исплате накнаде члановима радних
тела које образује Градско веће Града Пожаревца
(„Службени гласник Града Пожаревца”, бр. 10/10).
Чланом 90. став 1. тачка 1) Статута Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца”, бр. 17/16
– пречишћен текст и 15/17), утврђене су надлежности
Градског већа.
Чланом 4. став 1. Пословника о раду Градског
већа Града Пожаревца („Службени гласник Града
Пожаревца”, бр. 1/15, 7/15, 7/16 и 3/17) одређено је да
Градско веће за разматрање питања из своје надлежности, давање мишљења и предлога о тим питањима
и за обављање одређених задатака из надлежности
Градског већа, образује стална и повремена радна
тела. Чланом 4. став 3. овог пословника, одређено
је да се повремена радна тела образују решењем
Градског већа за разматрање појединачних питања
из надлежности Градског већа која не спадају у делокруг сталних радних тела и његов мандат престаје
извршењем посла и подношењем извештаја Градском већу, док је чланом 26. став 4. одређено да се
решењем одлучује о појединим правима, обавезама и
правним интересима грађана, правних лица и других
субјеката у складу са законом, статутом и другим
актима.
Чланом 2. став 11. Одлуке о накнадама одборника Скупштине Града Пожаревца, чланова скупштинских радних тела, чланова Градског већа града
Пожаревца и чланова радних тела Градског већа
(„Службени гласник Града Пожаревца”, бр. 1/11 и
8/15), утврђено је да Председнику, или у његовом
одсуству заменику председника радног тела Градског већа града Пожаревца припада накнада у бруто
износу од 4,46%, а сваком члану радног тела припада накнада у бруто износу од 3,07% од просечне
бруто зараде у Републици Србији, према последњем
објављеном податку републичког органа за статистику, у складу са Правилником о начину рада и
исплати накнада члановима сталних и повремених
радних тела која образује Градско веће града Пожаревца, а на основу евиденције о присуствовању
седници, коју оверава запослени Градске управе
Града Пожаревца.
Чланом 2. Правилника о начину рада и исплати накнаде члановима радних тела које
образује Градско веће Града Пожаревца
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(„Службени гласник Града Пожаревца”, бр. 10/10), утврђено је да чланови радних тела која образује
Градско веће града Пожаревца, за учешће у раду
истих имају право на накнаду по броју заседања радних тела или на исплату једнократног
износа. Градско веће града Пожаревца актом о
образовању радног тела утврђује број седница, висину накнаде по заседању или исплату једнократног
износа накнаде, а у свему према одредбама Одлуке
о накнадама одборника Скупштине града Пожаревца, чланова скупштинских радних тела, чланова
Градског већа града Пожаревца и чланова радних
тела Градског већа („Службени гласник града Пожаревца” број 5/2010).
Градско веће Града Пожаревца на седници одржаној дана 16.5.2018. године, донело је Решење о образовању Привредног савета града Пожаревца, број 0906-79/2017-14-3, којим је за члана Привредног савета
именована Сузана Булајић, начелница Градске управе
Града Пожаревца. Како је именована разрешена дужности начелника Градске управе Града Пожаревца,
то се указала потреба да се уместо Сузне Булајић, за
члана Привредног савета Града Пожаревца именује
Александар Симоновић, заменик начелника Градске
управе Града Пожаревца.
Такође, сходно Закључку Привредног савета Града Пожаревца број 09-30-24/2017-4 од 18.12.2017.
године, дана 27.12.2017. године упућен је захтев
Градском већу Града Пожаревца број 09-30-2998/17
за утврђивање права на накнаду председнику и члановима/чланицама Привредног савета Града Пожаревца.
Сходно свему наведеном, Градско веће Града Пожаревца донело је решење као у диспозитиву.
Процена финансијских средстава потребних
за спровођење решења
Процењујући финансијске ефекте предлога Решења на буџет Града Пожаревца утврђено је да су
за спровођење овог Решења планирана средства у
буџету Града Пожаревца за 2018. годину.
У Пожаревцу, 19. марта 2018. године Број: 09-06-36/2018-10
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ШЕФ ОДСЕКА
ЗА ПОСЛОВЕ ОРГАНА ГРАДА
Небојша Трајковић, с. р.
ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА
Саша Павловић, с. р.

22. мај 2018.
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Градско веће Града Пожаревца на седници одржаној дана 19. марта 2018. године разматрало је захтев
Школе за основно и средње музичко образовање „Стеван Мокрањац”, Пожаревац, број: 11-40-255/2018 од
26.01.2018. године и 03-40-298/2018 од 31.01.2018. године, за обезбеђење додатних средстава са мишљењем
Одељења за буџет и финансије од 19.02.2018. године,
те је на основу члана 69. ст. 2. и 4. Закона о буџетском
систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10,
101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 108/13,
142/14, 68/15 – др. закон, 103/15, 99/16 и 113/17),
члана 90. став 1. тачка 3. Статута Града Пожаревца
(„Службени гласник Града Пожаревца”, бр. 17/16 –
пречишћен текст и 15/17), члана 26. став 1. и став 4.
Пословника о раду Градског већа Града Пожаревца
(„Службени гласник Града Пожаревца”, бр. 1/15, 7/15,
7/16 и 3/17) и члана 25. став 2. Одлуке о буџету Града
Пожаревца за 2018. годину („Службени гласник Града
Пожаревца” бр. 15/17), донело

РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве
I

ПРИХВАТА СЕ захтев Школе за основно и
средње музичко образовање „Стеван Мокрањац”,
Пожаревац број: 11-40-255/2018 од 26.01.2018. године и захтев број: 03-40-298/2018 од 31.01.2018.
године, и одобравају се средства у укупном износу
од 76.046,00 динара за услуге вештачења и геодетске
услуге (израда елабората за озакоњење објеката).

II

Средства из тачке I овог Решења обезбедити из
средстава предвиђених Одлуком о буџету Града Пожаревца за 2018. годину („Службени гласник Града
Пожаревца” бр. 15/17), са Раздела 5 – Градска управа,
Глава 1 В Градска управа, Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе, Програмска класификација
0602-0009, ПА: Текућа буџетска резерва, Функција
160 – Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, Позиција 171, Економска класификација
49912 – Текућа резерва, и иста распоредити у оквиру
Раздела 5 – Градска управа, Глава 1 – Градска управа, Програм 10 – Средње образовање и васпитање,
Програмска класификација 2003-0001 ПА: Функционисање средњих школа, Функција 920 – Средње образовање, Позиција 103, Економска класификација
4631 – Текући трансфери осталим нивоима власти
(У оквиру Финансијског плана Школе за основно
и средње музичко образовање „Стеван Мокрањац”,
Пожаревац за 2018. годину, на економску класификацију 423531 – Стручне услуге – Услуге вештачења
у износу од 31.646,00 динара и на економску класификацију 424631 – Геодетске услуге у износу од
44.400,00 динара).

22. мај 2018.
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III

Средства из тачке I овог Решења исплатити са
Раздела 5 – Градска управа, Глава 1 – Градска управа, Програм 10 – Средње образовање и васпитање,
Програмска класификација 2003-0001 ПА: Функционисање средњих школа, Функција 920 – Средње образовање, Позиција 103, Економска класификација
4631 – Текући трансфери осталим нивоима власти
(у оквиру Финансијског плана Школе за основно
и средње музичко образовање „Стеван Мокрањац”
Пожаревац за 2018. годину, са економске класификације 423531 – Стручне услуге – Услуге вештачења
у износу од 31.646,00 динара и са економске класификације 424631 – Геодетске услуге у износу од
44.400,00 динара).

IV

За реализацију Решења задужује се Одељење за
буџет и финансије.

V

Ово Решење објавити у „Службеном гласнику
Града Пожаревца”.

Образложење

Школа за основно и средње музичко образовање
„Стеван Мокрањац”, Пожаревац обратила се захтевом број: 11-40-255/2018 од 26.01.2018. године и захтевом број: 03-40-298/2018 од 31.01.2018. године, за
обезбеђење додатних средстава на економској класификацији 4246 – Услуге очувања животне средине,
науке и геодетске услуге у износу од 44.400,00 динара и на економској класификацији 4235 – Стручне
услуге у износу од 31.646,00 динара.
Музичка школа се обратила овим захтевом у циљу
израде елабората геодетских радова, за потребе уписа у Катастар непокретности. Претходно су ангажовали вештака за идентификацију објеката на КП бр.
1217/1 и КП бр. 1217/2 обе КО Пожаревац, улица
Кнеза Лазара у Пожаревцу који је сачинио и извештај
о затеченом стању.
Елаборат геодетских радова за озакоњење објекта
израдила је геодетска радња Гео-Стиг Пожаревац.
Одлуком о буџету Града Пожаревца за 2018. годину („Службени гласник Града Пожаревца” бр. 15/17),
нису планирана средства за ове намене.
Сходно члану 5. Правилника о начину исказивања и извештавања о процењеним финансијским
ефектима закона, другог прописа или другог акта на
буџет, односно финансијске планове организација
за обавезно социјално осигурање („Службени гласник РС”, бр. 32/15), члану 25. Одлуке о буџету Града
Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца”
бр. 15/17) и члану 69. ст. 2. и 4. Закона о буџетском
систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10,
101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 108/13,
142/14, 68/15 – др. закон, 103/15, 99/16 и 113/17),
поступајући по захтеву предлагача, и ценећи све на-

Страна 195 – Број 4

ведено у захтеву, даје се сагласност на обезбеђивање
средстава за ове намене са проценом финансијских
ефеката, односно Одељење за буџет и финансије
дало је мишљење да се средства могу обезбедити из
Текуће буџетске резерве.
Средства у износу од 76.046,00 динара обезбедити
са Раздела 5 – Градска управа, Глава 1 – Градска управа, Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе,
Програмска класификација 0602-0009, ПА: Текућа
буџетска резерва, Функција 160 – Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, Позиција 171,
Економска класификација 49912 – Текућа резерва, и
иста распоредити у оквиру Раздела 5 – Градска управа, Глава 1 – Градска управа, Програм 10 – Средње
образовање и васпитање, Програмска класификација
2003-0001 ПА: Функционисање средњих школа,
Функција 920 – Средње образовање, Позиција 103,
Економска класификација 4631 – Текући трансфери осталим нивоима власти (у оквиру Финансијског
плана Школе за основно и средње музичко образовање „Стеван Мокрањац”, Пожаревац за 2018. годину, на економску класификацију 423531 – Стручне
услуге – Услуге вештачења у износу од 31.646,00
динара и на економску класификацију 424631 – Геодетске услуге у износу од 44.400,00 динара).
Имајући у виду напред наведено, Градско веће
Града Пожаревца донело је Закључак као у диспозитиву.
У Пожаревцу, 19. марта 2018. године Број: 09-06-36/2018-11
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ШЕФ ОДСЕКА
ЗА ПОСЛОВЕ ОРГАНА ГРАДА
Небојша Трајковић, с. р.
ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА
Саша Павловић, с. р.
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Градско веће Града Пожаревца на седници одржаној дана 20. марта 2018. године, разматрало је захтев
Туристичке организације Града Пожаревца број: 0940-427/2018 од 14.03.2018. године, за одобрење додатних финансијских средства, те је на основу члана 69.
ст. 2. и 4. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13,
63/13 – исправка, 108/13, 142/14, 68/15 – др. закон,
103/15, 99/16 и 113/17), члана 90. став 1. тачка 1.
Статута Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца”, бр. 17/16 – пречишћен текст), члана
26. ст. 1. и 4. Пословника о раду Градског већа Града
Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца”,
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22. мај 2018.

бр. 1/15, 7/15, 7/16 и 3/17), и члана 25. став 2. Одлуке
о буџету Града Пожаревца за 2018. годину („Службени
гласник Града Пожаревца” бр. 15/17), донело

годину, на економску класификацију 4823 – Новчане
казне и пенали).

РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће
буџетске резерве

За реализацију Решења задужује се Одељење за
буџет и финансије

I

Ово Решење објавити у „Службеном гласнику
Града Пожаревца”.

IV

V
ПРИХВАТА СЕ захтев Туристичке организације Града Пожаревца број: 09-40-427/2018 од
14.03.2018. године за издвајање додатних финансијских средстава, и одобравају се средства у износу од 1.057.333,00 динара на име повраћаја разлике
између стварно извршених и уговорених радова
исплаћених по Уговору број: 401-00-758/1/201608 од 28.06.2016. године за реализацију пројекта
„Уређење градског хиподрома за одржавање туристичко-спортске манифестације 53. Љубичевских
коњичких игара”, а на основу Извештаја Радног
тима за утврђивање веродостојности документације о изведеним радовима по основу уговора са
извођачима.

II
Средства из тачке I овог Решења обезбедити
из средства предвиђених Одлуком о буџету Града
Пожаревца за 2018. годину („Службени гласник
Града Пожаревца” бр. 15/17), са Раздела 5 – Градска управа, Глава 1 – Градска управа, Програм 15
– Опште услуге у локалној самоуправи, Програмска класификација 0602-0009, ПА: Текућа буџетска
резерва, Функција 112 – Финансијски и фискални
послови, Позиција 171, 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, Позиција 286, Економска класификација
Економска класификација 482 – Порези, обавезне
таксе, казне и пенали (У оквиру Финансијског плана Туристичке организације Града Пожаревца за
2018. годину, на економску класификацију 4823 –
Новчане казне и пенали).

III
Средства из тачке I овог Решења исплатити 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, Позиција 286, Економска класификација
Економска класификација 482 – Порези, обавезне
таксе, казне и пенали (у оквиру Финансијског плана
Туристичке организације Града Пожаревца за 2018.

Образложење
Туристичка организација Града Пожаревца, обратила се захтевом број 09-40-427/2018 од 14.03.2018.
године за обезбеђење средстава у износу од
1.057.333,00 динара за повраћај Министарству трговине, туризма и телекомуникација на основу извештаја Радног тима за утврђивање веродостојности
документације о изведеним радовима по основу уговора са извођачима за реализацију пројекта „Уређење
градског хиподрома за одржавање туристичкоспортске манифестације 53. Љубичевских коњичких
игара”. Након извршене редовне теренске контроле
наменског коришћења средстава одобрених у складу
са предметним Уговором, Комисија Министарства
трговине, туризма и телекомуникација уочила је одступање од изведених радова на терену у односу на
достављену документацију о правдању утрошених
средстава. Након тога тражена је и допунска документација са извештајем надзорног органа, која је
потврдила неслагање. Формирани Радни тим утврдио је да износ од 1.057.333,00 динара треба вратити
министарству. Како Туристичка организација Града
Пожаревца нема наведена финансијска средства потребно их је обезбедити из буџета града у оквиру
програмске активности 1502-0001-Управљање развојем туризма на економску класификацију 4823 –
Новчане казне и пенали односно на шестом нивоу
економске класификације у оквиру 482310 – Републичке казне и пенали. Дана 14.03.2018. године
Туристичка организација Града Пожаревца добила
је од стране Министарства трговине, туризма и телекомуникација ургенцију по допису број 401-0000758/2016-08 од 02.02.2018. године, у којој се наводи да ће бити принуђени да активирају меницу
као средства финансијског обезбеђења због неизвршених уговорених обавеза. Како би се избегло
активирање менице и остали евентуални проблеми
потребно је хитно размотрити захтев за добијање додатних средстава из буџета Града Пожаревца, наводи
се у захтеву Туристичке организације Града Пожаревца. Одељење за буџет и финансије доставило је
мишљење да средства за ове намене нису предвиђена
у Одлуци о буџету Града Пожаревца за 2018. годину. Сходно члану 5. Правилника о начину исказивања и извештавања о процењеним финансијским
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ефектима закона, другог прописа или другог акта на
буџет, односно финансијске планове организација
за обавезно социјално осигурање („Службени гласник РС”, бр. 32/15), члану 25. Одлуке о буџету Града
Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца”
бр. 15/17) и члану 69. ст. 2. и 4. Закона о буџетском
систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10,
101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 108/13,
142/14, 68/15 – др. закон, 103/15, 99/16 и 113/17),
поступајући по захтеву предлагача, и разматрајући
све наведено у захтеву, Одељење за буџет и финансије
доставило је мишљење да се за непланиране сврхе
за које нису утврђене апропријације средства могу
обезбедити из Текуће буџетске резерве, с тим да је
неопходна сагласност Градског већа да прихвати
обезбеђивање средстава по овом основу, с обзиром
да је корисник средстава био у обавези да примљена
средства користи за намене искључиво из уговора,
а из дописа министарства је видљиво да признају
износ стварно изведених уговорених радова у
износу од 9.711.329,83 динара, те траже повраћај
1.057.332,43 динара који представља разлику између
средстава наведених у извештају од 30.06.2017.
године и стварно изведених уговорених радова
по налогу Радног тима. Средства за ове намене, у
износу од 1.057.333,00 динара могу се определити
са Раздела 5 – Градска управа, Глава 1 – Градска
управа, Програм 15 – Опште услуге у локалној
самоуправи, Програмска класификација 06020009, ПА: Текућа буџетска резерва, Функција 112
– Финансијски и фискални послови, Позиција 171,
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, Позиција 286,
Економска класификација 482 – Порези, обавезне
таксе, казне и пенали (у оквиру Финансијског плана
Туристичке организације Града Пожаревца за 2018.
годину, на Економску класификацију 4823 – Новчане
казне и пенали).
Имајући у виду напред наведено Градско веће
Града Пожаревца донело је Закључак као у диспозитиву.
У Пожаревцу, 20. марта 2018. године Број: 09-06-38/2018-3
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ШЕФ ОДСЕКА
ЗА ПОСЛОВЕ ОРГАНА ГРАДА
Небојша Трајковић, с. р.
ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА
Саша Павловић, с. р.
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Градско веће Града Пожаревца на седници одржаној дана 3. априла 2018. године, разматрало је захтев
помоћнице градоначелника за урбанизам, број: 1140-639-1/2018 од 28. 3. 2018. године за обезбеђивање
средства, са мишљењем Одељења за буџет и финансије број 03-40-639-1/2018 од 30. 3. 2018. године, те
је на основу члана 69. ст. 2. и 4. Закона о буџетском
систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10,
101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 108/13,
142/14, 68/15 – др. закон, 103/15, 99/16 и 113/17),
члана 90. став 1. тачка 3. Статута Града Пожаревца
(„Службени гласник Града Пожаревца”, бр. 17/16 –
пречишћен текст и 15/17), члана 26. ст. 1. и 4. Пословника о раду Градског већа Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца”, бр. 1/15, 7/15, 7/16
и 3/17), и члана 25. став 2. Одлуке о буџету Града
Пожаревца за 2018. годину („Службени гласник Града Пожаревца” бр. 15/17), донело

РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће
буџетске резерве
I

ПРИХВАТА СЕ захтев чланице Градског већа
Града Пожаревца ресорно задужене за област спорт
омладина и туризам и помоћнице градоначелника
за урбанизам број: 11-40-639-1/2018 од 28.3.2018.
године, за обезбеђивање средстава, и одобравају
се средства у укупном износу од 8.706.000,00
динара за реализацију пројекта „Реконструкција
објеката ергеле Љубичево” (8.100.000,00 динара
на име ПДВ-а, 120.000,00 динара за ангажовање
координатора за безбедност и здравље на раду
и 486.000,00 динара за вршење техничког прегледа).

II

Средства из тачке I овог Решења обезбедити
из средстава предвиђених Одлуком о буџету Града Пожаревца за 2018. годину („Службени гласник
Града Пожаревца” бр. 15/17), са Раздела 5 – Градска управа, Глава 1 – Градска управа, Програм 15
– Опште услуге локалне самоуправе, Програмска
класификација 0602-0009, ПА: Текућа буџетска резерва, Функција 160 – Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, Позиција 171, Економска класификација 49912 – Текућа резерва, и иста
распоредити у оквиру Раздела 5 – Градска управа,
Глава 1 – Градска управа, Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе, Програмска класификација
0602-0001 ПА: Функционисање локалне самоуправе
и градских општина, Функција 130 – Опште јавне услуге, Извор 01 – Приходи из буџета, Позиција 161, Економска класификација 511 – Зграде и
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грађевински објекти (у оквиру Финансијског плана
Градске управе Града Пожаревца за 2018. годину,
на Економској класификацији 511393 – Капитално
одржавање отворених спортских терена и рекреационих објеката – Реконструкција објеката ергеле Љубичево – ПДВ за радове, у износу од 8.100.000,00
динара, 511441 – Стручна оцена и коментари – Реконструкција објеката ергеле Љубичево – ангажовање координатора за безбедност и здравље на раду
у износу од 120.000,00 динара и 511441 – Стручна
оцена и коментари – Реконструкција објеката ергеле
Љубичево – вршење техничког прегледа у износу
486.000,00 динара).

III
Средства из тачке I овог Решења исплатити са
Раздела 5 – Градска управа, Глава 1 – Градска управа, Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе, Програмска класификација 0602-0001 ПА:
Функционисање локалне самоуправе и градских
општина, Функција 130 – Опште јавне услуге, Извор 01 – Приходи из буџета, Позиција 161, Економска класификација 511 – Зграде и грађевински
објекти (У оквиру Финансијског плана Градске управе Града Пожаревца за 2018. годину, са Економске класификације 511393 – Капитално одржавање
отворених спортских терена и рекреационих објеката – Реконструкција објеката ергеле Љубичево
– ПДВ за радове, у износу од 8.100.000,00 динара, 511441 – Стручна оцена и коментари – Реконструкција објеката ергеле Љубичево – ангажовање
координатора за безбедност и здравље на раду у
износу од 120.000,00 динара и 511441 – Стручна
оцена и коментари – Реконструкција објеката ергеле
Љубичево – вршење техничког прегледа у износу
486.000,00 динара).

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

V
Ово Решење објавити у „Службеном гласнику
Града Пожаревца”.

Образложење
Помоћница градоначелника за урбанизам упутила је захтев број 11-40-639-1/2018 од 28. 3. 2018.
године за обезбеђивање средстава у укупном износу
од 8.706.000,00 динара и то: 8.100.000,00 динара на
име ПДВ-а за реализацију пројекта „Реконструкција
објеката ергеле Љубичево”, 120.000,00 динара за
ангажовање координатора за безбедност и здравље
на раду и 486.000,00 динара за вршење техничког
прегледа.

22. мај 2018.

Како се у захтеву наводи, Министарство омладине и спорта је обавестило Град Пожаревац дописом
заведеним под бројем 404-02-3/2018-08 у Министарству, односно бројем 011-40-302 у Градској управи
Града Пожаревца, 31. јануара 2018. године, да су
Законом о буџету Републике Србије за 2018. годину
(„Службени гласник РС”, број 113/17), за пројекат
„Реконструкција објеката ергеле Љубичево”, у оквиру планираних капиталних издатака, раздео 31,
програм 1303, пројекат 5005, опредељена средства
у износу од 40.500.000,00 динара.
Том приликом је тражено да Град Пожаревац
достави Министарству омладине и спорта техничку
документацију, одговарајуће одобрење надлежних
органа за извођење радова и потписану и оверену
изјаву одговорног лица да су у буџету Града Пожаревца за 2018. годину обезбеђена средства за
финансирање извођења свих вишкова, непредвиђених и/или додатних радова за чијим извођењем се
евентуално буде указала потреба током реализације предметног пројекта, као и да су обезбеђена
средства за ангажовање стручног надзора, вршење
техничког прегледа и спровођење прописаних мера
из области безбедности и здравља на раду. Такође је
напоменуто, у истом обавештењу, да је неопходно
да се у буџету Града обезбеди укупан износ ПДВ-а
на целокупну вредност радова који ће бити предмет
уговора.
Град Пожаревац потврђује своје учешће у реализацији пројекта „Реконструкција објеката ергеле
Љубичево” изјавом заведеном под бројем 011-40302/2018 од 31.01.2018. године, обавезујући се да
ће обезбедити средства за обавезу ПДВ-а, као и за
финансирање свих вишкова, непредвиђених и/или
додатих радова за чијим се извођењем буде указала
потреба током реализације пројекта.
Министарство омладине и спорта се Граду Пожаревцу обраћа још једним дописом, број 404-023/2018-08, односно 011-351-100/18 у коме су јасно
наведене све позиције које је Град Пожаревац у обавези да обезбеди, и то:
– именовање координатора који ће испред Града
Пожаревца пратити реализацију пројекта;
– именовање координатора за безбедност и здравље на раду;
– именовање лица које ће омогућити понуђачима
током јавне набавке увид у техничку документацију
и обилазак локације и објеката на којима ће се изводити радови;
– именовање стручног надзора који ће пратити
реализацију пројекта;
– решење о одобрењу радова;
– потребне сагласности надлежних институција.
Град Пожаревац Министарству омладине и спорта дописима под бројем 11-66-3/2018 од 14. 02. 2018.
године, и дописима под бројем 011-40-302/2018 од
31. 01. 2018. године доставља тражену документацију, и то:
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– Решење о одобрењу за извођење радова на реконструкцији спортског објекта – стаје са боксовима
за коње, број: ROP-PZR-3310-ISAW-1/2018, заведено
под бројем: 04-351-108/2018;
– Решење о одобрењу за извођење радова на реконструкцији спортског објекта – стаје за коње са
трофејном салом, број: ROP-PZR-3311-ISAW-1/2018,
заведено под бројем: 04-351-105/2018;
– Решење о одобрењу за извођење радова на реконструкцији спортског објекта – мањежа (замена
кровног покривача и елемената кровне конструкције, фасадерски радови и замена столарије), број:
ROP-PZR-3261-ISAW-1/2018, заведено под бројем:
04-351-103/2018;
– Решење о одобрењу за извођење радова на реконструкцији спортског објекта – мањежа (израда
инсталација осветљења и постављање нових светиљки на постојећи прикључак и постављање громобранске заштите), број: ROP-PZR-3309-ISAW-1/2018,
заведено под бројем: 04-351-106/2018;
– Закључак за издавање решења о одобрењу радова на изградњи помоћног објекта – ограде, броју
ROP-PZR-3260-ISAW-1/2018, заведено под бројем:
04-351-102/2018;
– Решење из Регионалног завода за заштиту споменика културе Смедерево, број: 14/2-2018.
– Решење из Регионалног завода за заштиту споменика културе Смедерево, број: 13/2-2018.
– Идејни пројекат – Реконструкција објеката ергеле – Мањеж;
– Идејни пројекат – Реконструкција објеката ергеле – Мањеж – Пројекат електроенергетских инсталација;
– Идејни пројекат – Реконструкција објеката ергеле – Стаја за коње;
– Идејни пројекат – Реконструкција објеката ергеле – Стаја за коње са трофејном салом;
– Идејни пројекат – изградња – замена дрвене
ограде зиданом оградом;
– Обавештење о одређивању лица које ће бити
именовано за члана комисије за спровођење поступка
јавне набавке и који ће омогућити понуђачима током
јавне набавке увид у техничку документацију и обилазак локације и објекта на којима ће се изводити
радови.
– Изјаву да се Град Пожаревац обавезује да ће
ангажовати стручни надзор, вршење техничког прегледа, као и спровођење прописаних мера из области безбедности и здравља на раду над реализацијом
пројекта и су складу са законским прописима за иста
обезбедити средства;
– Решење о одређивању координатора на реализацији пројекта „Реконструкција објеката ергеле
Љубичево.”
У прилогу захтева достављене су понуде за:
– ангажовање координатора за безбедност и здравље на раду у износу од 100.000,00 динара без пдв-а,
односно 120.000,00 динара са пдв-ом, а на основу
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истраживања тржишта које је обавило Одељење за
инвестиције Града Пожаревца;
– вршење техничког прегледа, у износу од
405.000,00 динара без пдв-а, односно 486.000,00 динара са пдв-ом, а на основу испитивања тржишта од
стране Одељења за инвестиције.
Одељење за буџет и финансије дало је мишљење
да Одлуком о буџету Града Пожаревца за 2018. годину („Службени гласник Града Пожаревца” бр. 15/17),
нису планирана средства за реализацију наведеног
пројекта.
Сходно члану 5. Правилника о начину исказивања и извештавања о процењеним финансијским
ефектима закона, другог прописа или другог акта
на буџет, односно финансијске планове организација за обавезно социјално осигурање („Службени
гласник РС”, бр. 32/15), члану 25. Одлуке о буџету
Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца” бр. 15/17) и члану 69. ст. 2. и 4. Закона
о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр.
54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 –
исправка, 108/13, 142/14, 68/15 – др. закон, 103/15,
99/16 и 113/17), поступајући по захтеву предлагача,
и ценећи све наведено у захтеву, Одељење за буџет и
финансије дало је сагласност на обезбеђивање средстава за ове намене са проценом финансијских ефеката, односно Одељење за буџет и финансије дало је
мишљење да се средства могу обезбедити из Текуће
буџетске резерве.
Средства за ове намене, у износу од 8.706.000,00
динара могу се определити са Раздела 5 – Градска
управа, Глава 1 – Градска управа, Програм 15 –
Опште услуге локалне самоуправе, Програмска
класификација 0602-0009, ПА: Текућа буџетска
резерва, Функција 160 – Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, Позиција 171, Економска класификација 49912 – Текућа резерва, и иста
распоредити у оквиру Раздела 5 – Градска управа,
Глава 1 – Градска управа, Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе, Програмска класификација
0602-0001 ПА: Функционисање локалне самоуправе
и градских општина, Функција 130 – Опште јавне услуге, Извор 01 – Приходи из буџета, Позиција 161, Економска класификација 511 – Зграде и
грађевински објекти (У оквиру Финансијског плана
Градске управе Града Пожаревца за 2018. годину,
на Економској класификацији 511393 – Капитално
одржавање отворених спортских терена и рекреационих објеката – Реконструкција објеката ергеле Љубичево – ПДВ за радове, у износу од 8.100.000,00
динара, 511441 – Стручна оцена и коментари – Реконструкција објеката ергеле Љубичево – ангажовање координатора за безбедност и здравље на раду
у износу од 120.000,00 динара и 511441 – Стручна
оцена и коментари – Реконструкција објеката ергеле
Љубичево – вршење техничког прегледа у износу
486.000,00 динара).
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Имајући у виду напред наведено, Градско веће
Града Пожаревца донело је Решење као у диспозитиву.
У Пожаревцу, 3. априла 2018. године Број: 09-06-48/2018-5
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
РУКОВОДИЛАЦ
ОДЕЉЕЊА ЗА ПОСЛОВЕ ОРГАНА ГРАДА
И ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ
И КОМУНИКАЦИЈЕ
Марко Савић, с. р.
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Бане Спасовић, с. р.
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Градско веће Града Пожаревца на седници одржаној
дана 3. априла 2018. године разматрало је захтев Пожаревачке гимназије из Пожаревца број: 03-40-570/2018
од 13.03.2018. године, за обезбеђење додатних средстава са мишљењем Одељења за буџет и финансије
од 14.03.2018. године, те је на основу члана 69. ст. 2.
и 4. Закона о буџетском систему („Службени гласник
РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13
– исправка, 108/13, 142/14, 68/15 – др. закон, 103/15,
99/16 и 113/17), члана 90. став 1. тачка 3. Статута Града
Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца”,
бр. 17/16 – пречишћен текст и 15/17), члана 26. став
1. и став 4. Пословника о раду Градског већа Града
Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца”,
бр. 1/15, 7/15, 7/16 и 3/17) и члана 25. став 2. Одлуке о
буџету Града Пожаревца за 2018. годину („Службени
гласник Града Пожаревца” бр. 15/17), донело
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виђених Одлуком о буџету Града Пожаревца за
2018. годину („Службени гласник Града Пожаревца” бр. 15/17), са Раздела 5 – Градска управа, Глава 1 – Градска управа, Програм 15 – Опште услуге
локалне самоуправе, Програмска класификација
0602-0009, ПА: Текућа буџетска резерва, Функција
160 – Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, Позиција 171, Економска класификација
49912 – Текућа резерва, и иста распоредити у оквиру Раздела 5 – Градска управа, Глава 1 – Градска управа, Програм 10 – Средње образовање и васпитање,
Програмска класификација 2003-0001 ПА: Функционисање средњих школа, Функција 920 – Средње образовање, Позиција 103, Економска класификација
4631 – Текући трансфери осталим нивоима власти (уоквиру Финансијског плана Пожаревачке гимназије из Пожаревца за 2018. годину, на Економску
класификацију 4144 – Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге
помоћи запосленом у износу од 78.945,00 динара и
на Економску класификацију 4235 – Стручне услуге у износу од 109.000,00 динара).

III

Средства из тачке I овог Решења исплатити са Раздела 5 – Градска управа, Глава 1 – Градска управа, Програм 10 – Средње образовање и васпитање, Програмска класификација 2003-0001 ПА: Функционисање
средњих школа, Функција 920 – Средње образовање,
Позиција 103, Економска класификација 4631 – Текући
трансфери осталим нивоима власти (у оквиру Финансијског плана Пожаревачке гимназије из Пожаревца
за 2018. годину, са Економске класификације 4144 –
Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова
уже породице и друге помоћи запосленом у износу
од 78.945,00 динара и са Економске класификације
4235 – Стручне услуге у износу од 109.000,00 динара).

IV

РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве

За реализацију Решења задужује се Одељење за
буџет и финансије.

I

Ово Решење објавити у „Службеном гласнику
Града Пожаревца”.

ПРИХВАТА СЕ захтев Пожаревачке гимназије из
Пожаревца број: 03-40-570/2018 од 13.03.2018. године, и одобравају се средства у износу од 187.945,00
динара и то: за недостајућа средства за исплату
солидарне помоћи запосленој Мирјани Адамовић
по основу боловања дужег од 3 месеца у износу од
78.945,00 динара и за испитивање противпаничне
расвете и громобранске заштите и електричних мерења и прегледа електро-развода, у складу са налогом инспекције за противпожарну заштиту и приложеним предрачунима у износу од 109.000,00 динара.

II

Средства из тачке I овог Решења у износу од
187.945,00 динара обезбедити из средстава пред-

V

Образложење

Дана 13. марта 2018. године Пожаревачка гимназија из Пожаревца, обратила се захтевом број 03-40570/2018 за обезбеђење додатних средстава у укупном
износу од 187.945,00 динара, и то солидарну помоћ,
за професорку биологије у Пожаревачкој гимназији,
Мирјану Адамовић у износу од 78.945,00 динара и
за испитивање противпаничне расвете, громобранске
заштите и електричних мерења и прегледа електроразвода, а према налогу инспекције за противпожарну
заштиту, у износу од 109.000,00 динара колико износи
предрачун предузећа „ГАМА ИНЖЕЊЕРИНГ”.
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Како се у захтеву за додатна средства наводи, Мирјана Адамовић, професорка биологије у Пожаревачкој гимназији се од новембра 2017. године налази на
боловању. По посебном колективном уговору за запослене у основним и средњим школама и домовима
ученика, („Службени гласник РС” број 21/2015) члан
29, запослени који се налази на боловању без прекида
дуже од 3 месеца има право на солидарну помоћ у
висини једне бруто плате у износу 78.945,00 динара у
бруто износу (приложен је обрачун солидарне помоћи
у коме су користили просек у Републици Србији за
децембар 2017. године, Службени гласник бр. 7/2018).
Увидом у реализацију расхода на дан 14.03.2018. године константујемо да су средства предвиђена за ове
потребе Одлуком о буџету Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца” бр. 15/17) већ утрошена за солидарну помоћ за запослену Марију Вујић.
Налогом инспекције за противпожарну заштиту
Пожаревачкој Гимназији је наложено испитивање противпаничне расвете и громобранске заштите и електричних мерења и прегледа електро-развода. Школа је
доставила предрачуне предузећа „ГАМА ИНЖЕЊЕРИНГ”, „Електросистем” и „СМЗ инжењеринг”, као и
записник о инспекцијском надзору број: 217-15335/17-2
од дана 28. новембра 2017. године. У Захтеву се наводи да је по предрачуну предузећа „ГАМА ИНЖЕЊЕРИНГ” потребно 109.000,00 динара.
Одлуком о буџету Града Пожаревца за 2018. годину („Службени гласник Града Пожаревца” бр. 15/17),
нису планирана средства за ове намене.
Сходно члану 5. Правилника о начину исказивања и извештавања о процењеним финансијским
ефектима закона, другог прописа или другог акта на
буџет, односно финансијске планове организација за
обавезно социјално осигурање („Службени гласник
РС”, бр. 32/15), члану 25. Одлуке о буџету Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца” бр.
15/17) и члану 69. ст. 2. и 4. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10,
101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 108/13, 142/14,
68/15 – др. закон, 103/15, 99/16 и 113/17), поступајући
по захтеву предлагача, и ценећи све наведено у захтеву, даје се сагласност на обезбеђивање средстава за ове
намене са проценом финансијских ефеката, односно
Одељење за буџет и финансије дало је мишљење да се
средства могу обезбедити из Текуће буџетске резерве.
Средства у износу од 187.945,00 динара обезбедити са Раздела 5 – Градска управа, Глава 1 – Градска управа, Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе,
Програмска класификација 0602-0009, ПА: Текућа
буџетска резерва, Функција 160 – Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, Позиција 171,
Економска класификација 49912 – Текућа резерва, и
иста распоредити у оквиру Раздела 5 – Градска управа,
Глава 1 – Градска управа, Програм 10 – Средње образовање и васпитање, Програмска класификација 20030001 ПА: Функционисање средњих школа, Функција
920 – Средње образовање, Позиција 103, Економска
класификација 4631 – Текући трансфери осталим ни-
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воима власти (у оквиру Финансијског плана Пожаревачке гимназије из Пожаревца за 2018. годину, на Економску класификацију 4144 – Помоћ у медицинском
лечењу запосленог или чланова уже породице и друге
помоћи запосленом у износу од 78.945,00 динара и
на Економску класификацију 4235 – Стручне услуге
у износу од 109.000,00 динара).
Имајући у виду напред наведено, Градско веће Града Пожаревца донело је Закључак као у диспозитиву.
У Пожаревцу, 3. априла 2018. године Број: 09-06-48/2018-11
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
РУКОВОДИЛАЦ
ОДЕЉЕЊА ЗА ПОСЛОВЕ ОРГАНА ГРАДА
И ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ
И КОМУНИКАЦИЈЕ
Марко Савић, с. р.
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Бане Спасовић, с. р.
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Градско веће Града Пожаревца на седници одржаној дана 3. априла 2018. године, разматрало је
захтев Центра за социјални рад Пожаревац, број:
03-40-552/2018 од 08.03.2018. године, за обезбеђење
додатних средстава за исплату пасивних дежурстава, са мишљењем Одељења за буџет и финансије од
13.03.2018. године, те је на основу члана 69. ст. 2. и
4. Закона о буџетском систему („Службени гласник
РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13,
63/13 – исправка, 108/13, 142/14, 68/15 – др. закон,
103/15, 99/16 и 113/17), члана 90. став 1. тачка 3.
Статута Града Пожаревца („Службени гласник Града
Пожаревца”, бр. 17/16 – пречишћен текст и 15/17),
члана 26. ст. 1. и 4. Пословника о раду Градског
већа Града Пожаревца („Службени гласник Града
Пожаревца”, бр. 1/15, 7/15, 7/16 и 3/17) и члана 25.
став 2. Одлуке о буџету Града Пожаревца за 2018.
годину („Службени гласник Града Пожаревца” бр.
15/17), донело

РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће
буџетске резерве
I

ПРИХВАТА СЕ захтев Центра за социјални
рад Пожаревац, број: 03-40-552/2018 од 08.03.2018.
године, за обезбеђење додатних средстава за исплату пасивних дежурстава бившем раднику
Марку Ђурђевићу по поравнању П1.399/17-30 од
01.03.2018. године, са мишљењем Одељења за буџет
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и финансије од 13.03.2018. године и одобравају се
средства у износу од 93.620,00 динара.

22. мај 2018.
IV

За реализацију Решења задужује се Одељење за
буџет и финансије.

II

Средства из тачке I овог Решења обезбедити
из средства предвиђених Одлуком о буџету Града
Пожаревца за 2018. годину („Службени гласник
Града Пожаревца” бр. 15/17), са Раздела 5 – Градска управа, Глава 1 – Градска управа, Програм 15
– Опште услуге локалне самоуправе, Програмска
класификација 0602-0009, ПА: Текућа буџетска резерва, Функција 160 – Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, Позиција 171, Економска класификација 49912 – Текућа резерва, и иста
распоредити у оквиру Раздела 5 – Градска управа,
Глава 1 – Градска управа, Програм 11 – Социјална
и дечија заштита, Програмска класификација 09010001 ПА: Једнократне помоћи и други облици помоћи, Функција 070 – Социјална помоћ угроженом
становништву некласификована на другом месту,
Позиција 106, Економска класификација 4631– Текући трансфери осталим нивоима власти у износу
од 93.620,00 динара (у оквиру Финансијског плана
Центра за социјални рад за 2018. годину, на Економску класификацију 411 – Плате, додаци и накнаде
запосленима у износу од 52.794,00 динара, на позицију 4121 – Доприноси за пензијско и инвалидско
осигурање, у износу од 6.336,00 динара, на 4122
– Доприноси за здравствено осигурање у износу
од 2.719,00 динара, на 4123 – Допринос за незапосленост у износу од 396,00 динара, на економску
класификацију 483111 – новчане казне и пенали по
решењу судова у износу од 24.985,00 динара и на
економску класификацију 482251 – судске таксе у
износу од 6.390,00 динара).

III

Средства из тачке I овог Решења исплатити са
Раздела 5 – Градска управа, Глава 1 – Градска управа, Програм 11 – Социјална и дечија заштита, Програмска класификација 0901-0001 ПА: Једнократне
помоћи и други облици помоћи, Функција 070 – Социјална помоћ угроженом становнишптву некласификована на другом месту, Позиција 106, Економска
класификација 4631 – Текући трансфери осталим нивоима власти у износу од 93.620,00 динара (у оквиру
Финансијског плана Центра за социјални рад за 2018.
годину, са Економске класификације 411– Плате, додаци и накнаде запосленима у износу од 52.794,00
динара, са позиције 4121 – Доприноси за пензијско
и инвалидско осигурање у износу од 6.336,00 динара, са 4122 – Доприноси за здравствено осигурање у
износу од 2.719,00 динара, са 4123 – Допринос за незапосленост у износу од 396,00 динара, са економске
класификације 483111 – новчане казне и пенали по
решењу судова у износу од 24.985,00 динара и са
економске класификације 482251 – судске таксе у
износу од 6.390,00 динара).

V

Ово Решење објавити у „Службеном гласнику
Града Пожаревца”.

Образложење

Центар за социјални рад Пожаревац обратио се захтевом број: 03-40-552/2018 од 08.03.2018. године, за
обезбеђење додатних средстава за исплату пасивних дежурстава бившем раднику Марку Ђурђевићу по закљученом судском поравнању П1.399/17-30 од 01.03.2018.
године у укупном износу од 93.620,00 динара.
Како се у захтеву наводи, на основу Посебног колективног уговора за социјалну заштиту у Републици
Србији („Службени гласник РС”, бр. 11/15), члан 60.
запослени има право на додатак на плату за време
проведено у приправности, за сваки сат приправности у висини 10% од вредности радног сата основне
зараде. Исплате по овом основу нису вршене па је
радник Марко Ђурђевић коме је престао радни однос 19.10.2017. године поднео тужбу за исплату 11
пасивних дежурстава од по недељу дана за период
од 16.02.2015. године до 04.09.2017. године
Центар за социјални рад се потписаним судским
поравнањем обавезао да исплати накнаду за пасивно
дежурство раднику Марку Ђурђевићу у износу од
37.007,93 динара нето, са законском каматом и другим пратећим трошковима у року од 30 дана.
Одељење за буџет и финансије дало је мишљење
да Одлуком о буџету Града Пожаревца за 2018. годину („Службени гласник Града Пожаревца” бр. 15/17),
нису планирана средства за ове намене.
Сходно члану 5. Правилника о начину исказивања
и извештавања о процењеним финансијским
ефектима закона, другог прописа или другог акта на
буџет, односно финансијске планове организација за
обавезно социјално осигурање („Службени гласник
РС”, бр. 32/15), члану 25. Одлуке о буџету Града
Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца”
бр. 15/17) и члану 69. став 2. и 4. Закона о буџетском
систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10,
101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка,
108/13, 142/14, 68/15 – др. закон, 103/15, 99/16
и 113/17), поступајући по захтеву предлагача, и
ценећи све наведено у захтеву, даје се сагласност на
обезбеђивање средстава за ове намене са проценом
финансијских ефеката, односно Одељење за буџет
и финансије дало је мишљење да се средства могу
обезбедити из Текуће буџетске резерве.
Средства обезбедити са Раздела 5 – Градска управа, Глава 1 – Градска управа, Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе, Програмска класификација
0602-0009, ПА: Текућа буџетска резерва, Функција
160 – Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, Позиција 171, Економска класификација
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49912 – Текућа резерва, и иста распоредити у оквиру Раздела 5 – Градска управа, Глава 1 – Градска
управа, Програм 11 – Социјална и дечија заштита,
Програмска класификација 0901-0001 ПА: Једнократне помоћи и други облици помоћи, Функција
070 – Социјална помоћ угроженом становнишптву
некласификована на другом месту, Позиција 106,
Економска класификација 4631 – Текући трансфери осталим нивоима власти у износу од 93.620,00
динара (у оквиру Финансијског плана Центра за
социјални рад за 2018. годину, на Економску класификацију 411 – Плате, додаци и накнаде запосленима у износу од 52.794,00 динара, на позицију 4121
– Доприноси за пензијско и инвалидско осигурање,
у износу од 6.336,00 динара, на 4122 – Доприноси за здравствено осигурање у износу од 2.719,00
динара, на 4123 – Допринос за незапосленост у
износу од 396,00 динара, на економску класификацију 483111 – новчане казне и пенали по решењу
судова у износу од 24.985,00 динара и на економску
класификацију 482251 – судске таксе у износу од
6.390,00 динара).
Имајући у виду напред наведено, Градско веће Града Пожаревца донело је Решење као у диспозитиву.
У Пожаревцу, 3. априла 2018. године Број: 09-06-48/2018-12
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
РУКОВОДИЛАЦ
ОДЕЉЕЊА ЗА ПОСЛОВЕ ОРГАНА ГРАДА
И ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ
И КОМУНИКАЦИЈЕ
Марко Савић, с. р.
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Бане Спасовић, с. р.
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Градско веће Града Пожаревца на седници одржаној дана 3. априла 2018. године, разматрало је
захтев Центра за социјални рад Пожаревац, број:
03-40-558/2018 од 09.03.2018. године, за обезбеђење
додатних средстава за уградњу дигиталног тахографа са мишљењем Одељења за буџет и финансије од
13.03.2018. године, те је на основу члана 69. ст. 2. и
4. Закона о буџетском систему („Службени гласник
РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13,
63/13 – исправка, 108/13, 142/14, 68/15 – др. закон,
103/15, 99/16 и 113/17), члана 90. став 1. тачка 3.
Статута Града Пожаревца („Службени гласник Града
Пожаревца”, бр. 17/16 – пречишћен текст и 15/17),
члана 26. став 1. и став 4. Пословника о раду Градског већа Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца”, бр. 1/15, 7/15, 7/16 и 3/17) и члана
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25. став 2. Одлуке о буџету Града Пожаревца за 2018.
годину („Службени гласник Града Пожаревца” бр.
15/17), донело

РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће
буџетске резерве
I

ПРИХВАТА СЕ захтев Центра за социјални рад
Пожаревац, број: 03-40-558/2018 од 09.03.2018. године, за обезбеђење додатних средстава за уградњу
дигиталног тахографа са мишљењем Одељења за
буџет и финансије од 13.03.2018. године и одобравају се средства у износу од 127.000,00 динара за
уградњу дигиталног тахографа треће генерације
са уграђеним и укљученим исправним независним
сигналом кретања.

II

Средства из тачке I овог Решења обезбедити из
средстава предвиђених Одлуком о буџету Града
Пожаревца за 2018. годину („Службени гласник
Града Пожаревца” бр. 15/17), са Раздела 5 – Градска управа, Глава 1 – Градска управа, Програм 15
– Опште услуге локалне самоуправе, Програмска
класификација 0602-0009, ПА: Текућа буџетска
резерва, Функција 160 – Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, Позиција 171, Економска класификација 49912 – Текућа резерва, и
иста распоредити у оквиру Раздела 5 – Градска
управа, Глава 1 – Градска управа, Програм 11 –
Социјална и дечја заштита, Програмска класификација 0901-0003 ПА: Дневне услуге у заједници,
Функција 090 – Социјална заштита некласификована на другом месту, Позиција 108, Економска
класификација 4631 – Текући трансфери осталим
нивоима власти у износу од 127.000,00 динара
(уоквиру Финансијског плана Центра за социјални
рад за 2018. годину, на Економску класификацију
426491– Остали материјал за превозна средства у
износу од 127.000,00 динара).

III

Средства из тачке I овог Решења исплатити са
Раздела 5 – Градска управа, Глава 1 – Градска управа,
Програм 11 – Социјална и дечја заштита, Програмска класификација 0901-0003 ПА: Дневне услуге у
заједници, Функција 090 – Социјална заштита некласификована на другом месту, Позиција 108, Економска класификација 4631 – Текући трансфери осталим
нивоима власти у износу од 127.000,00 динара (у оквиру Финансијског плана Центра за социјални рад за
2018. годину, са Економске класификације 426491 –
Остали материјал за превозна средства у износу од
127.000,00 динара).
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IV

За реализацију Решења задужује се Одељење за
буџет и финансије.

V

Ово Решење објавити у „Службеном гласнику
Града Пожаревца”.

Образложење

Центар за социјални рад Пожаревац обратио се
захтевом број: 03-40-558/2018 од 09.03.2018. године,
за обезбеђење додатних средстава за уградњу дигиталног тахографа у комби за превоз деце ометене у
развоју, довожење и одвожење у дневни боравак, у
износу од 127.000,00 динара, у оквиру програмске
активности 0901-0003 дневне услуге у заједници.
Како се у захтеву наводи, на основу Закона о радном времену посаде возила у друмском превозу и
тахографима („Службени гласник РС”, број 96/15),
и на основу Правилника о радионицама за тахографе
(„Службени гласник РС”, број 13/17), потребно је у
возило власништво Центра за социјални рад извршити уградњу дигиталног тахографа треће генерације
са уграђеним и укљученим исправним независним
сигналом кретања.
Центар за социјални рад је доставио предрачун
У.Т.Р. „Тахо дигитал Деја” од 10.03 2018. године на
износ од 127.000,00 динара.
Одељење за буџет и финансије дало је мишљење
да Одлуком о буџету Града Пожаревца за 2018. годину („Службени гласник Града Пожаревца” бр. 15/17),
нису планирана средства за ове намене.
Сходно члану 5. Правилника о начину исказивања и извештавања о процењеним финансијским
ефектима закона, другог прописа или другог акта на
буџет, односно финансијске планове организација
за обавезно социјално осигурање („Службени гласник РС”, бр. 32/15), члану 25. Одлуке о буџету Града
Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца”
бр. 15/17) и члану 69. ст. 2. и 4. Закона о буџетском
систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10,
101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 108/13,
142/14, 68/15 – др. Закон, 103/15, 99/16 и 113/17),
поступајући по захтеву предлагача, и ценећи све наведено у захтеву, даје се сагласност на обезбеђивање
средстава за ове намене са проценом финансијских
ефеката, односно Одељење за буџет и финансије
дало је мишљење да се средства могу обезбедити из
Текуће буџетске резерве.
Средства обезбедити са Раздела 5 – Градска управа,
Глава 1 – Градска управа, Програм 15 – Опште услуге
локалне самоуправе, Програмска класификација 06020009, ПА: Текућа буџетска резерва, Функција 160 –
Опште јавне услуге некласификоване на другом месту,
Позиција 171, Економска класификација 49912 – Текућа резерва, и иста распоредити у оквиру Раздела 5 –
Градска управа, Глава 1 – Градска управа, Програм 11 –
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Социјална и дечја заштита, Програмска класификација
0901-0003 ПА: Дневне услуге у заједници, Функција
090 – Социјална заштита некласификована на другом
месту, Позиција 108, Економска класификација 4631
– Текући трансфери осталим нивоима власти у износу
од 127.000,00 динара (у оквиру Финансијског плана
Центра за социјални рад за 2018. годину, на Економску
класификацију 426491– Остали материјал за превозна
средства у износу од 127.000,00 динара).
Имајући у виду напред наведено, Градско веће
Града Пожаревца донело је Решење као у диспозитиву.
У Пожаревцу, 3. априла 2018. године Број: 09-06-48/2018-13
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
РУКОВОДИЛАЦ
ОДЕЉЕЊА ЗА ПОСЛОВЕ ОРГАНА ГРАДА
И ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ
И КОМУНИКАЦИЈЕ
Марко Савић, с. р.
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Бане Спасовић, с. р.
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Градско веће Града Пожаревца на седници одржаној дана 3. априла 2018. године, разматрало је захтев
менаџера пројекта „Подршка за одрживо запошљавање Рома и Ромкиња на територији Града Пожаревца – Инклузија од старта” за одобрење додатних
средстава број 11-10-476/2018 од 01.03.2018. године,
са изјашњењем Одељења за буџет и финансије Градске
управе Града Пожаревца, па је на основу члана 69. ст.
2. и 4. Закона о буџетском систему („Службени гласник
РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13
– исправка, 108/13, 142/14, 68/15 – др. закон, 103/15,
99/16 и 113/17), члана 90. став 1. тачка 3. Статута Града
Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца”,
бр. 17/16 – пречишћен текст и 15/17), члана 26. ст. 1. и
4. Пословника о раду Градског већа Града Пожаревца
(„Службени гласник Града Пожаревца”, бр. 1/15, 7/15,
7/16 и 3/17) и члана 26. став 2. Одлуке о буџету Града
Пожаревца за 2018. годину („Службени гласник Града
Пожаревца” 15/17), донело следеће

РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве
I

ПРИХВАТА СЕ захтев менаџера пројекта
„Подршка за одрживо запошљавање Рома и Ром-
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киња на територији Града Пожаревца – Инклузија
од старта” број 11-10-476/2018 од 01.03.2018. године,
за одобрење додатних средстава у укупном износу
од 500.000,00 динара и то за:
– израду Студије процене утицаја производног
погона за брикетирање на животну средину,
– израду идејног пројекта монтажног објекта са
постројењем.

II

Средства из тачке 1. овог решења обезбедити из
средстава предвиђених Одлуком о буџету Града Пожаревца за 2018. годину („Службени гласник Града
Пожаревца”, бр. 15/17), у оквиру Раздела 5 – Градска
управа, Глава 1 – Градска управа, Програм 15 – Локална самоуправа, Програмска класификација 0602-0009,
ПА: Текућа буџетска резерва, Функција 160 – Опште
јавне услуге некласификоване на другом месту, Позиција 171, Економска класификација 49912 – Текућа
резерва, извор финансирања 01 – Приходи из буџета и иста распоредити распоредити у оквиру Раздела 5 – Градска управа, Глава 5.1. – Градска управа,
Програм 3 – Локални економски развој, програмска
класификација 1501-П1, Пројекат: „Подршка за одрживо запошљавање Рома и Ромкиња на територији
Града Пожаревца – Инклузија од старта”, Функција
490 – Економски послови некласификовани на другом
месту, Позиција 69/1, Економска класификација 511
– Зграде и грађевински објекти, извор финансирања
01 – Приходи из буџета.
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VI

Ово решење ступа на снагу даном доношења.
Ступањем на снагу овог решења ставља се ван
снаге Решење о употреби средстава текуће буџетске
резерве број 09-06-30/2018-7-1 од 16.03.2018. године.

VII

Ово решење објавити у „Службеном гласнику
Града Пожаревца”.

Образложење

Приликом обраде захтева и састављања предлога
Решења о употреби текуће буџетске резерве, због
хитности обраде предмета ради разматрања на седници Градског већа, дошло је до грешке, тако што
је у тачки II погрешно наведена Позиција текуће
буџетске резерве – 160, а требало је да стоји Позиција 171. Такође у тачки II и IV није наведена позиција на коју се распоређују средства, тако да је после
речи „на другом месту”, додата Позиција 69/1 која
је и уведена Решењем о увођењу нове апропријације
бр. 09-06-30/2018 од 16.03.2018. године, како би се
распоредила средства опредељена из текуће буџетске
резерве.
Сходно напред наведеном, Градско веће Града Пожаревца донело је Решење као у диспозитиву.
У Пожаревцу, 3. априла 2018. године Број: 09-06-48/2018-14
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

III

Средства из тачке 1. и 2. овог решења распоредити
у Финансијском плану Градске управе Града Пожаревца за 2018. годину у оквиру Програма 3 – Локални
економски развој, програмска класификација 1501П1, Пројекат: „Подршка за одрживо запошљавање
Рома и Ромкиња на територији Града Пожаревца –
Инклузија од старта”, Функција 490 – Економски послови некласификовани на другом месту, Економска
класификација 511451 – Пројектна докумeнтација,
Извор финансирања 01 – Приходи из буџета.

РУКОВОДИЛАЦ
ОДЕЉЕЊА ЗА ПОСЛОВЕ ОРГАНА ГРАДА
И ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ
И КОМУНИКАЦИЈЕ
Марко Савић, с. р.
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Бане Спасовић, с. р.

IV

Средства из тачке 1. и 2. овог решења исплатити
са Раздела 5 – Градска управа, Глава 5.1. – Градска
управа, Програм 3 – Локални економски развој, програмска класификација 1501-П1, Пројекат: „Подршка
за одрживо запошљавање Рома и Ромкиња на територији Града Пожаревца – Инклузија од старта”, Функција 490 – Економски послови некласификовани на
другом месту, Позиција 69/1, Економска класификација 511 – Зграде и грађевински објекти, Извор
финансирања 01 – Приходи из буџета.

V

За реализацију овог решења задужује се Одељење
за буџет и финансије Градске управе Града Пожаревца.
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Градско веће Града Пожаревца на седници одржаној дана 23. априла 2018. године, разматрало
је захтев заменика начелника Градске управе Града Пожаревца број 09-40-31/2018-1 од 29. марта
2018. године, са изјашњењем Одељења за буџет и
финансије Градске управе Града Пожаревца, па
је на основу члана 69. ст. 2. и 4. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09,
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 108/13, 142/14, 68/15 – др. закон, 103/15, 99/16
и 113/17), члана 90. став 1. тачка 3. Статута Града
Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца”,
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бр. 17/16 – пречишћен текст и 15/17), члана 26.
ст. 1. и 4. Пословника о раду Градског већа Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца”, бр.
1/15, 7/15, 7/16 и 3/17) и члана 26. став 2. Одлуке о
буџету Града Пожаревца за 2018. годину („Службени
гласник Града Пожаревца” бр. 15/17), донело следеће

ционисање локалне самоуправе и градских општина,
Функција 130 – Опште јавне услуге, Позиција 160,
Економска класификација 485 – Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа,
извор финансирања 01 – Приходи из буџета.

РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће
буџетске резерве

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

I

Ово решење објавити у „Службеном гласнику
Града Пожаревца”.

ПРИХВАТА СЕ захтев заменика начелника Градске управе Града Пожаревца број 09-40-31/2018-1 од
29. марта 2018. године, за обезбеђивање средстава у
износу од 120.000,00 динара на име исплате накнаде
штете Перић Вери из Пожаревца у поступку вансудског поравнања.
II

Средства из тачке 1. овог Решења обезбедити
из средстава предвиђених Одлуком о буџету Града Пожаревца за 2018. годину („Службени гласник
Града Пожаревца”, бр. 15/17), у оквиру Раздела 5 –
Градска управа, Глава 1 – Градска управа, Програм
15 – Опште услуге локалне самоуправе, Програмска класификација 0602-0009, ПА: Текућа буџетска резерва, Функција 160 – Опште јавне услуге
некласификоване на другом месту. Позиција 171,
Економска класификација 49912 – Текућа резерва,
извор финансирања 01 – Приходи из буџета и иста
распоредити у оквиру Раздела 5 – Градска управа,
Глава 5.1. – Градска управа, Програм 15 – Опште
услуге локалне самоуправе, Програмска класификација 0602-0001: Функционисање локалне самоуправе и градских општина, Функција 130 – Опште јавне
услуге. Позиција 160, Економска класификација 485
– Накнада штете за повреде или штету нанету од
стране државних органа, извор финансирања 01 –
Приходи из буџета.

III

Средства из тачке 1. и 2. овог Решења распоредити у Финансијском плану Градске управе Града
Пожаревца за 2018. годину у оквиру Програма 15
– Опште услуге локалне самоуправе, Програмска
класификација 0602-0001: Функционисање локалне самоуправе и градских општина, Функција 130
– Опште јавне услуге, Економска класификација
485119 – Остале накнаде штете, Извор финансирања
01 – Приходи из буџета.

IV

Средства из тачке 1. и 2. овог решења исплатити
са Раздела 5 – Градска управа, Глава 5.1. – Градска
управа, Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе, Програмска класификација 0602-0001: Функ-

V

VI

Образложење

Перић Вера из Пожаревца, дана 08.01.2018. године, обратила се Градском већу Града Пожаревца са
захтевом број 09-40-31/18, за исплату накнаде штете
поводом прелома руке, изазваног падом на тротоару
Косовске улице у Пожаревцу.
У вези са предметним захтевом, мишљење је доставило Градско правобранилаштво р. бр. 280/18 од
7. марта 2018. године, да ако странка прихвати склапање поравнања, тај износ не треба да буде већи од
120.000,00 динара.
С обзиром на то да Финансијским планом Градске управе Града Пожаревца за 2018. годину нису
предвиђена средства за наведене намене, заменик
начелника Градске управе Града Пожаревца обратио
се захтевом број 09-40-31/2018-1 од 29. марта 2018.
године за обезбеђивање средстава, на име накнаде
штете у износу од 120.000,00 динара.
У процесу разматрања захтева заменика начелника Градске управе Града Пожаревца, мишљење
је доставило надлежно Одељење за буџет и финансије Градске управе Града Пожаревца да се средства у укупном износу од 120.000,00 динара, могу
се обезбедити из средстава текуће буџетске резерве,
предвиђених Одлуком о буџету Града Пожаревца
за 2018. годину („Службени гласник Града Пожаревца”, бр. 15/17).
Сходно напред наведеном, Градско веће Града Пожаревца донело је Решење као у диспозитиву.
У Пожаревцу,23. априла 2018. године Број:09-06-59/2018-6-1
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ШЕФ ОДСЕКА
ЗА ПОСЛОВЕ ОРГАНА ГРАДА
Небојша Трајковић, с. р.
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Бане Спасовић, с. р.

22. мај 2018.
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Градско веће Града Пожаревца на седници одржаној дана 23. априла 2018. године, на основу члана 2.
став 1. тачка 5) и чл. 25. и 32. Правилника о финансијским или суфинансијским подстицајима младим
талентима („Службени гласник Града Пожаревца”,
бр. 11/15), предлога коначног решења Комисије, бр.
011-61-3/2018 од 10. 4. 2018. године, члана 90. Статута Града Пожаревца („Службени гласник Града
Пожаревца”, бр. 17/16 – пречишћен текст и 15/17) и
члана 26. став 4. Пословника о раду Градског већа
Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца”, бр. 1/15, 7/15, 7/16 и 3/17), решавајући по молби
Невене Н. Лукић из Пожаревца, бр. 011-40-70/2018
од 10. 4. 2018. године, донело је

РЕШЕЊЕ
I

УСВАЈА се предлог коначног Решења Комисије за младе таленте, број: 011-61-3/2018 од 10. 4.
2018. године, којим се УТВРЂУЈЕ ПРАВО Невени
Н. Лукић из Пожаревца, ул. Нушћева бр. 32, ЈМБГ
0605998767015, студенткињи Правног факултета
Универзитета у Београду, број индекса 17/0275, са
просечном оценом (10), на накнаду трошкова одласка и учешћа на међународном семинару из области
међународног права и међународних односа, који
ће се одржати у периоду од 20. 4. 2018. до 26. 4.
2018. године, у европском седишту Уједињених нација у Женеви – Швајцарска, према спецификацији
трошкова, у укупном износу од 256 eура у динарској
противвредности по средњем курсу Народне банке
Србије, на дан исплате, са обавезом плаћања припадајућих пореза.

II

Од укупно планираних и обезбеђених средстава
Одлуком о буџету Града Пожаревца за 2018. годину
(„Службени гласник Града Пожаревца”, бр. 15/17) у
оквиру Раздела: 5. Градска управа, Глава 1. Градска
управа, Програм 9: Основно образовање и васпитање,
Програмска класификација 2002-0001, ПА: Функционисање основних школа, Функција 912 – Основно
образовање, Позиција 100, Економска квалификација 472 – Накнаде за социјалну заштиту из буџета
(у оквиру финансијског плана Градске управе Града
Пожаревца економска класификација 472713 – Ученичке награде – Награде за остварене резултате на
такмичењима и подстицај талентима), опредељена су
средства за намену наведену у тачки I овог решења.

III

Трошкове одласка и учешћа Невене Н. Лукић, студенткиње Правног факултета Универзитета у Београду на међународном семинару у Женеви – Швајцарска,
из тачке 1. овог решења уплатити на рачун Sonic –
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Tours d.o.o. Beograd, Булевар Краља Александра 112,
Београд, број: 160-339220-43, искључиво за намене
накнаде трошкова (превоза, смештаја и доручка за 4
дана) учешћа Невене Н. Лукић, студенткиње Правног
факултета Универзитета у Београду, број индекса
17/0275 на међународном семинару у европском
седишту Уједињених нација у Женеви у Швајцарској.

IV

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на предлог текста Уговора о обезбеђивању средстава за одлазак и учешће
Невене Н. Лукић, из Пожаревца, студенткиње Правног факултета Универзитета у Београду на међународном семинару у Женеви – Швајцарска који ће
се закључити између Града Пожаревца, као даваоца
средстава, кога заступа градоначелник Града Пожаревца, Бане Спасовић, дипл. правник, и Невене Лукић, као корисницом средстава.

V

ОВЛАШЋУЈЕ СЕ Бане Спасовић, дипл. правник, градоначелник Града Пожаревца, да у име Града Пожаревца као даваоца средстава закључи уговор
са Невеном Лукић, као корисницом средстава.

VI

О реализацији овог решења стараће се Одељење
за буџет и финансије Градске управе Града Пожаревца које ће извршити пренос новчаних средстава на рачун Sonic – Tours d.o.o. Beograd, Булевар
Краља Александра 112, Београд, број:160-33922043, искључиво за намене накнаде трошкова (превоза,
смештаја и доручка за 4 дана) учешћа Невене Н. Лукић, студенткиње Правног факултета Универзитета
у Београду, на међународном семинару у европском
седишту Уједињених нација у Женеви у Швајцарској
и Одељење за друштвене делатности Градске управе
Града Пожаревца.

VII

Ово решење је коначно.

Образложење

Невена Лукић, студенткиња Правног факултета Универзитета у Београду, обратила се Градском
већу Града Пожаревца – Комисији за младе таленте,
молбом бр. 011-40-780/2018, од 10. 4. 2018. године за финансијске подстицаје за младе таленте, за
накнаду трошкова семинара у организацији Клуба
за уједињене нације Правног факултета у Београду,
ради одласка и учешћа на међународном семинару из области међународног права и међународних
односа у европском седишту Уједињених нација у
Женеви – Швајцарска, који ће се одржати у периоду
од 20. 4. 2018. до 26. 4. 2018. године, у складу са
Правилником о финансијским или суфинансијским
подстицајима младим талентима. Уз захтев је поднета и сва потребна документација и то:
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1) потврда Клуба за Уједињене нације Правног
Универзитета у Београду, од 5. 4. 2018. године;
2) уверење о држављанству Републике Србије;
3) уверење о пријави пребивалишта;
4) фотокопија индекса – Невене Н. Лукић;
5) спецификацију трошкова.
Комисија за младе таленте на седници одржаној
дана 10. 4. 2018. године, разматрала је молбу и утврдила да су испуњени услови за остваривање права
на накнаду трошкова учешћа ради одласка Невене
Лукић на међународни семинар у Женеви и донела
једногласно мишљење.
Странка испуњава све услове из члана 11. Правилника о финансијским или суфинансијским подстицајима младим талентима односно да учесници такмичења школа, организатор такмичења или
надлежно министарство нису обезбедили накнаду
трошкова превоза, смештаја и исхране.
На основу мишљења и предлога коначног решења
Комисије која је утврдила да су испуњени услови
из Правилника о финансијским или суфинансијским
подстицајима младим талентима, одлучено је као у
диспозитиву Решења.
Процена финансијских ефеката потребних за
спровођење Решења
Процењујући финансијске ефекте овог решења на
буџет Града Пожаревца утврђено је да су за реализацију
овог решења обезбеђена средства Одлуком о буџету
Града Пожаревца за 2018. годину („Службени гласник
Града Пожаревца”, бр. 15/17) у оквиру Раздела: 5. Градска управа, Глава 1. Градска управа, Програм 9: Основно образовање и васпитање, Програмска класификација 2002-0001, ПА: Функционисање основних школа,
Функција 912 – Основно образовање, Позиција 100,
Економска квалификација 472 – Накнаде за социјалну
заштиту из буџета (у оквиру финансијског плана Градске управе Града Пожаревца економска класификација
472713 – Ученичке награде – Награде за остварене резултате на такмичењима и подстицај талентима).
За реализацију предложеног решења обезбеђена
су финансијска средства у буџету Града Пожаревца
за 2018. годину.
Упутство о правном средству: Против овог решења може се покренути управни спор, тужбом код
Управног суда у Београду ул. Немањина бр. 9 у року
од 30 дана од дана пријема истог.
У Пожаревцу, 23. априла 2018. године Број: 09-06-59/2018-7
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ШЕФ ОДСЕКА
ЗА ПОСЛОВЕ ОРГАНА ГРАДА
Небојша Трајковић, с. р.
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Бане Спасовић, с. р.

22. мај 2018.
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Градско веће Града Пожаревца на седници одржаној дана 23. априла 2018. године, разматрало
је захтев Народног музеја Пожаревац број: 09-40643/2018 од 23. марта 2018.године, за одобрење
додатних финансијских средстава, са мишљењем
Одељења за буџет и финансије од 04. априла 2018.
године, те је на основу члана 69. став 2. и 4. Закона
о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр.
54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 –
исправка, 108/13, 142/14, 68/15 – др. Закон, 103/15,
99/16 и 113/17), члана 90. став 1. тачка 3. Статута
Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца”, бр. 15/17), члана 26. став 1. и став 4. Пословника о раду Градског већа Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца”, бр. 1/15, 7/15, 7/16
и 3/17), и члана 25. став 2. Одлуке о буџету Града
Пожаревца за 2018. годину („Службени гласник Града Пожаревца” бр. 15/17), донело

РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће
буџетске резерве
I

ДЕЛИМИЧНО СЕ ПРИХВАТА захтев Народног музеја Пожаревац број: 09-40-643/2018 од
23. марта 2018. године, са мишљењем Одељења за
буџет и финансије Градске управе Града Пожаревца
од 04. априла 2018. године, за издвајање додатних
финансијских средстава, и одобравају се средства
у износу од 22.000,00 динара за исплату солидарне
помоћи за потребе лечења запослене Јелене Арсенијевић.

II

Средства из тачке I овог Решења обезбедити из
средства предвиђених Одлуком о буџету Града Пожаревца за 2018. годину („Службени гласник Града
Пожаревца” бр. 15/17), са Раздела 5 – Градска управа, Глава 1 – Градска управа, Програм 15 – Опште
услуге у локалној самоуправи, Програмска класификација 0602-0009, ПА: Текућа буџетска резерва,
Функција 160 – Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, Позиција 171, Економска класификација 49912 – Текућа резерва, и иста распоредити у оквиру Раздела 5 – Градска управа, Глава
5 – Установе у култури, Програм 13 – Развој културе
и информисања, Програмска класификација 12010001 ПА: Функционисање локалних установа културе, Функција 820 – Услуге културе, Позиција 206,
Економска класификација 414 – Социјална давања
запосленима (У оквиру Финансијског плана Народног музеја Пожаревац за 2018. годину, на Економску
класификацију 4144 – Помоћ у медицинском лечењу
запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом).

22. мај 2018.
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III

Средства из тачке I овог Решења исплатити са
Раздела 5 – Градска управа, Глава 5 – Установе у
култури, Програм 13 – Развој културе и информисања, Програмска класификација 1201-0001 ПА:
Функционисање локалних установа културе, Функција 820 – Услуге културе, Позиција 206, Економска
класификација 414 – Социјална давања запосленима (У оквиру Финансијског плана Народног музеја
Пожаревац за 2018. годину, са Економске класификације 4144 – Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи
запосленом).

IV

За реализацију Решења задужује се Одељење за
буџет и финансије

V

Ово Решење објавити у „Службеном гласнику
Града Пожаревца”.

Образложење

Народни музеј Пожаревац, обратио се захтевом
број 09-40-643/2018 од 23. марта 2018. године за
обезбеђење средстава у износу од 82.000,00 динара
за помоћ у медицинском лечењу запосленог.
Како се у захтеву наводи, дана 05. 03. 2018. године, запослена Јелена Арсенијевић, поднела је захтев
за исплату солидарне помоћи за потребе лечења.
Као правни основ за подношење захтева наведен је члан 30. став 1. тачка 1) Посебног колективног уговора за установе културе чији је оснивач
Република Србија, аутономна покрајина и јединица
локалне самоуправе („Службени гласник РС”, број
10/2015).
У прилогу захтева достављена је здравствена
документација запослене, Одлука Управног одбора
Народног музеја и Решење о исплати солидарне помоћи.
Одлуком о буџету Града Пожаревца за 2018.
годину („Службени гласник Града Пожаревца”
бр. 15/17) – Финансијским планом Народног
музеја Пожаревац за 2018. годину, на економској
класификацији 4144 – Помоћ у медицинском лечењу
запосленог или чланова уже породице и друге
помоћи запосленом, Решењем о употреби средстава
текуће буџетске резерве број 09-06-30/18-24 од 16.
марта 2018. године предвиђена су средства за ове
намене по захтеву Народног музеја у износу од
82.000,00 динара.
Увидом у реализацију расхода буџетског корисника Народног музеја Пожаревац за 2018. годину
на овој позицији, средства су реализована у износу
од 51.345,56 динара, тако да је преостало 30.654,44
динара.
На основу члана 120. Закона о раду (”Службени гласник РС”, број 24/2005, 61/2005, 54/2009,
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32/2013, 75/2014, 13/2017 – одлука УС и 113/2017),
члана 30. Посебног колективног уговора за установе културе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе
(„Службени гласник РС”, број 10/15) запослени има
право на исплату солидарне помоћи у случају дуже
или теже болести запосленог или члана његове уже
породице до висине просечне зараде по запосленом у Републици Србији, без припадајућих пореза
и доприноса.
Према последњем објављеном податку, то је износ до 50.048,00 динара, односно према члану 18.
став 1. тачка 7) Закона о порезу на доходак грађана
(„Службени гласник РС”, бр. 24/01, 80/02, 80/02-др.
закон, 135/04, 62/06, 65/06-исправка, 31/09, 44/09,
18/10, 50/11, 91/11-УС, 93/12, 114/12-УС, 47/13,
48/13-исправка, 108/13, 57/14, 68/14-др.закон, 112/15,
113/17) са обрачунатим порезима и доприносима
51.345,56 динара.
Сходно свему наведеном, расположивим средствима на позицији, потребним средствима за ове
намене, узимајући у обзир и евентуалне промене у
објављеним статистичким подацима, члану 5. Правилника о начину исказивања и извештавања о процењеним финансијским ефектима закона, другог
прописа или другог акта на буџет, односно финансијске планове организација за обавезно социјално
осигурање („Службени гласник РС”, бр. 32/15), члану 25. Одлуке о буџету Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца” бр. 15/17) и члану 69.
став 2. и 4. Закона о буџетском систему („Службени
гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12,
62/13, 63/13 – исправка, 108/13, 142/14, 68/15 – др.
Закон, 103/15 и 99/16 и 113/17), поступајући по захтеву предлагача Народног музеја Пожаревац, Одељење
за буџет и финансије дало је мишљење да се захтев
може делимично прихватити, те недостајућа средства у износу од 22.000,00 динара обезбедити из Текуће буџетске резерве.
Средства за ове намене у износу од 22.000,00 динара могу се определити са Раздела 5 – Градска управа, Глава 1 – Градска управа, Програм 15 – Опште
услуге у локалној самоуправи, Програмска класификација 0602-0009, ПА: Текућа буџетска резерва,
Функција 160 – Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, Позиција 171, Економска класификација 49912 – Текућа резерва, и иста распоредити у оквиру Раздела 5 – Градска управа, Глава
5 – Установе у култури, Програм 13 – Развој културе
и информисања, Програмска класификација 12010001 ПА: Функционисање локалних установа културе, Функција 820 – Услуге културе, Позиција 206,
Економска класификација 414 – Социјална давања
запосленима (У оквиру Финансијског плана Народног музеја Пожаревац за 2018. годину, на Економску
класификацију 4144 – Помоћ у медицинском лечењу
запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом).
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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Имајући у виду напред наведено, Градско веће Града Пожаревца донело је Решење као у диспозитиву.
У Пожаревцу, 23. априла 2018. године Број: 09-06-59/2018-9
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ШЕФ ОДСЕКА
ЗА ПОСЛОВЕ ОРГАНА ГРАДА
Небојша Трајковић, с. р.
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Бане Спасовић, с. р.

22. мај 2018.

0602-0009, ПА: Текућа буџетска резерва, Функција
160 – Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, Позиција 171, Економска класификација
49912 – Текућа резерва, и иста распоредити у оквиру Раздела 5 – Градска управа, Глава 4 – Месне
заједнице, Програм 15 – Опште услуге локалне
самоуправе, Програмска класификација 0602-0002
ПА: Функционисање месних заједница, Функција
160 – Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, Позиција 193/3, Економска класификација
414 – Социјална давања запосленима (У оквиру Финансијског плана Месне заједнице „Ћеба” за 2018.
годину, на Економску класификацију 4143 – Отпремнине и помоћи).

III
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Градско веће Града Пожаревца на седници одржаној дана 23. априла 2018. године, разматрало је
захтев Месне заједнице „Ћеба” број: 03-123-4/2018
од 10. 04. 2018. године, за обезбеђење додатних средстава за исплату разлике отпремнине приликом отпуштања са посла са мишљењем Одељења за буџет
и финансије од 11. 04. 2018. године, те је на основу
69. став 2. и 4. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11,
93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 108/13, 142/14, 68/15
– др. Закон, 103/15, 99/16 и 113/17), члана 90. став
1. тачка 3. Статута Града Пожаревца („Службени
гласник Града Пожаревца”, бр. 17/16 – пречишћен
текст и 15/17), члана 26. ст. 1. и 4. Пословника о раду
Градског већа Града Пожаревца („Службени гласник
Града Пожаревца”, бр. 1/15, 7/15, 7/16 и 3/17) и члана
25. став 2. Одлуке о буџету Града Пожаревца за 2018.
годину („Службени гласник Града Пожаревца” бр.
15/17), донело

РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће
буџетске резерве
I

ПРИХВАТА СЕ захтев Месне заједнице „Ћеба”
број: 03-123-4/2018 од 10. 04. 2018. године, и
одобравају се средства у износу од 14.132,00 динара за исплату разлике због мање исплаћене отпремнине приликом отпуштања са посла, за Петровић
Славишу.

II

Средства из тачке I овог Решења обезбедити из
средства предвиђених Одлуком о буџету Града Пожаревца за 2018. годину („Службени гласник Града
Пожаревца” бр. 15/17), са Раздела 5 – Градска управа,
Глава 1 – Градска управа, Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе, Програмска класификација

Средства из тачке I овог Решења исплатити са
Раздела 5 – Градска управа, Глава 4 – Месне заједнице, Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе, Програмска класификација 0602-0002 ПА:
Функционисање месних заједница, Функција 160
– Опште јавне услуге некласификоване на другом
месту, Позиција 193/3, Економска класификација 414
– Социјална давања запосленима (У оквиру Финансијског плана Месне заједнице „Ћеба” за 2018. годину, са Економске класификације 4143 – Отпремнине
и помоћи).

IV

За реализацију Решења задужује се Одељење за
буџет и финансије

V

Ово Решење објавити у „Службеном гласнику
Града Пожаревца”.

Образложење

Месна заједница „Ћеба” обратила се захтевом
број: 03-123-4/2018 од 10.04.2018. године, за обезбеђење додатних средстава за исплату разлике,
погрешно обрачунате и исплаћене отпремнине у
износу од 14.132,00 динара.Решењем о отказу уговора о раду број: 89/2017-1 од 29. 12. 2017. године,
Славиши Петровићу, запосленом на неодређено
време у месној заједници „Ћеба” у Пожаревцу, на
пословима секретар месне заједнице, отказан је
уговор о раду закључно са 01. 01. 2018. године. У
складу са одредбама члана 158. и 159. Закона о раду
запосленом је исплаћена отпремнина у року од 30
дана од дана престанка радног односа у износу од
470.000,00 динара.
Висина отпремнине утврђена је у мањем износу од потребног, за 33 године радног стажа уместо
за 34 године о чему је приложена фотокопија радне
књижице, па су потребна додатна средства да се овај
пропуст исправи.
Одељење за буџет и финансије дало је мишљење да
Одлуком о буџету Града Пожаревца за 2018. годину

22. мај 2018.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

(„Службени гласник Града Пожаревца” бр. 15/17),
нису планирана средства за ове намене.
Сходно члану 5. Правилника о начину исказивања и извештавања о процењеним финансијским
ефектима закона, другог прописа или другог акта на
буџет, односно финансијске планове организација за
обавезно социјално осигурање („Службени гласник
РС”, бр. 32/15), члану 25. Одлуке о буџету Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца” бр.
15/17) и члану 69. став 2. и 4. Закона о буџетском
систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10,
101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 108/13,
142/14, 68/15 – др. Закон, 103/15, 99/16 и 113/17),
поступајући по захтеву предлагача, и ценећи све наведено у захтеву, даје се сагласност на обезбеђивање
средстава за ове намене са проценом финансијских
ефеката, односно Одељење за буџет и финансије даје
мишљење да се средства могу обезбедити из Текуће
буџетске резерве.
Потребна средства у износу од 14.132,00 динара
обезбедити са Раздела 5 – Градска управа, Глава 1 –
Градска управа, Програм 15 – Опште услуге локалне
самоуправе, Програмска класификација 0602-0009,
ПА: Текућа буџетска резерва, Функција 160 – Опште
јавне услуге некласификоване на другом месту, Позиција 171, Економска класификација 49912 – Текућа
резерва, и иста распоредити у оквиру Раздела 5 –
Градска управа, Глава 4 – Месне заједнице, Програм
15 – Опште услуге локалне самоуправе, Програмска
класификација 0602-0002 ПА: Функционисање месних заједница, Функција 160 – Опште јавне услуге
некласификоване на другом месту, Позиција 193/3,
Економска класификација 414 – Социјална давања
запосленима (У оквиру Финансијског плана Месне
заједнице „Ћеба” за 2018. годину, на Економску класификацију 4143 – Отпремнине и помоћи).
Имајући у виду напред наведено, Градско веће Града Пожаревца донело је Закључак као у диспозитиву.
У Пожаревцу, 23. априла 2018. године Број: 09-06-59/2018-12
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ШЕФ ОДСЕКА
ЗА ПОСЛОВЕ ОРГАНА ГРАДА
Небојша Трајковић, с. р.
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Бане Спасовић, с. р.
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Градско веће Града Пожаревца на седници одржаној дана 23. априла 2018. године, разматрало
је захтев менаџера пројекта „Подршка за одржи-
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во запошљавање Рома и Ромкиња на територији
Града Пожаревца – Инклузија од старта” за одобрење додатних средстава број 09-40-815/2018 од
12. 04. 2018. године, са изјашњењем Одељења за
буџет и финансије Градске управе Града Пожаревца, па је на основу члана 69. ст. 2. и 4. Закона о
буџетском систему („Службени гласник РС”, бр.
54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 –
исправка, 108/13, 142/14, 68/15 – др. Закон, 103/15,
99/16 и 113/17), члана 26. став 2. Одлуке о буџету
Града Пожаревца за 2018. годину („Службени гласник Града Пожаревца” број 15/17), члана 90. став
1. тачка 3. Статута Града Пожаревца („Службени
гласник Града Пожаревца”, бр. 17/16 – пречишћен
текст и 15/17), и члана 26. ст. 1. и 4. Пословника о
раду Градског већа Града Пожаревца („Службени
гласник Града Пожаревца”, бр. 1/15, 7/15, 7/16 и
3/17), донело следеће

РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће
буџетске резерве
I

ПРИХВАТА СЕ захтев менаџера пројекта
„Подршка за одрживо запошљавање Рома и Ромкиња
на територији Града Пожаревца – Инклузија од старта” број 09-40-815/2018 од 12. 04. 2018. године, за
одобрење додатних средстава у укупном износу од
1.740.000,00 динара и то за:
– прикључке објекта на електричну енергију, водовод и канализацију и
– бетонирање основе и стопа монтажног објекта.

II

Средства из тачке 1. овог решења обезбедити из
средстава предвиђених Одлуком о буџету Града Пожаревца за 2018. годину („Службени гласник Града
Пожаревца”, бр. 15/17), у оквиру Раздела 5 – Градска управа, Глава 1 – Градска управа, Програм 15
–Локална самоуправа, Програмска класификација
0602-0009, ПА: Текућа буџетска резерва, Функција
160 – Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, Позиција 171, Економска класификација
49912 – Текућа резерва, извор финансирања 01 –
Приходи из буџета, и иста распоредити у оквиру
Раздела 5 – Градска управа, Глава 5.1. – Градска
управа, Програм 3 – Локални економски развој, програмска класификација 1501-П1, Пројекат: „Подршка за одрживо запошљавање Рома и Ромкиња на територији Града Пожаревца – Инклузија од старта”,
Функција 490 – Економски послови некласификовани на другом месту, Позиција 69/1, Економска
класификација 511 – Зграде и грађевински објекти,
извор финансирања 01 – Приходи из буџета.
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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
III

Средства из тачке 1. и 2. овог решења распоредити у Финансијском плану Градске управе Града
Пожаревца за 2018. годину у оквиру Програма 3
– Локални економски развој, програмска класификација 1501-П1, Пројекат: „Подршка за одрживо
запошљавање Рома и Ромкиња на територији Града Пожаревца – Инклузија од старта”, Функција
490 – Економски послови некласификовани на
другом месту, Економска класификација 511228 –
Фабричке хале, Извор финансирања 01 – Приходи
из буџета.

IV

Средства из тачке 1. и 2. овог решења исплатити
са Раздела 5 – Градска управа, Глава 5.1. – Градска управа, Програм 3 – Локални економски развој, Програмска класификација 1501-П1, Пројекат:
„Подршка за одрживо запошљавање Рома и Ромкиња на територији Града Пожаревца – Инклузија
од старта”, Функција 490 – Економски послови
некласификовани на другом месту, Позиција 69/1,
Економска класификација 511 – Зграде и грађевински објекти, Извор финансирања 01 – Приходи из
буџета.

V

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

VI

Ово решење објавити у „Службеном гласнику
Града Пожаревца”.

Образложење

Менаџер пројекта „Подршка за одрживо запошљавање Рома и Ромкиња на територији Града
Пожаревца – Инклузија од старта”, обратио се захтевом број 09-40-815/2018 од 12. 04. 2018. године за одобрење додатних средстава за реализацију
пројекта.
У захтеву је наведено да је Град Пожаревац,
у складу са Уговором о донацији бр. 011-402777/2017 од 01.12. 2017. године, закљученог са
ГИЗ-ом, у обавези да испуни све активности, права
и обавезе дефинисане овим уговором, a једна од
њих је куповина опреме за брикетирање и куповина монтажног објекта за смештај и инсталацију
купљене опреме.
У циљу испуњавања законима предвиђених услова за добијање свих потребних сагласности и
дозвола за постављање монтажног објекта, потребно је извршити одређене радове, за које буџетом
Пројекта нису предвиђени трошкови и то:
– обезбедити прикључке објекта на електричну
енергију, водовод и канализацију,
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– извршити бетонирање основе и стопа монтажног објекта.
Менаџер пројекта је упутио захтев за обезбеђење
средстава за наведене потребе приликом израде Ребаланса 1 Одлуке о буџету Града Пожаревца за 2018.
годину.
Обзиром да ребаланс буџета Града још није
донет и да реализација уговорених активности захтева благовремено и усклађено извођење радњи
које претходе постављању монтажног објекта за
смештај и инсталацију купљене опреме, менаџер
пројекта се обратио захтевом да се додатна средства у износу од 1.740.000,00 динара, за прикључке
објекта на електричну енергију, водовод и канализацију и бетонирање основе и стопа монтажног
објекта, обезбеде из текуће буџетске резерве и иста
распореде у Одлуци о буџету Града Пожаревца за
2018. годину у оквиру Раздела 5 – Градска управа,
Глава 5.1. – Градска управа, Програм 3 – Локални
економски развој, програмска класификација 1501П1 Пројекат: „Подршка за одрживо запошљавање
Рома и Ромкиња на територији Града Пожаревца
– Инклузија од старта”, Функција 490 – Економски послови некласификовани на другом месту,
Позиција 69/1, Економска класификација 511228
– Фабричке хале.
У процесу разматрања предметног захтева,
мишљење је доставило надлежно Одељење за буџет
и финансије Градске управе Града Пожаревца број
03-40-815/2018 од 16.04.2018. године, да се захтев
менаџера пројекта „Подршка за одрживо запошљавање Рома и Ромкиња – Инклузија од старта”, са
проценом финансијских ефеката на буџет Града Пожаревца, може прихватити, на основу члана 69. став
2. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС”,
бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012,
62/2013, 63/2013 – испр. 108/2013, 142/2014, 68/2015
– др. закон, 103/2015, 99/2016 и 113/17).
Средства у укупном износу од 1.740.000,00 динара, могу се обезбедити из средстава предвиђених Одлуком о буџету Града Пожаревца за 2018.
годину („Службени гласник Града Пожаревца”, бр.
15/17), у оквиру Раздела 5 – Градска управа, Глава
1 – Градска управа, Програм 15 – Локална самоуправа, Програмска класификација 0602-0009, ПА:
Текућа буџетска резерва, Функција 160 – Опште
јавне услуге некласификоване на другом месту,
Позиција 171, Економска класификација 49912 –
Текућа резерва, извор финансирања 01 – Приходи
из буџета, и иста се могу распоредити у оквиру
Раздела 5 – Градска управа, Глава 5.1. – Градска
управа, Програм 3 – Локални економски развој,
програмска класификација 1501-П1, Пројекат:
„Подршка за одрживо запошљавање Рома и Ромкиња на територији Града Пожаревца – Инклузија
од старта”, Функција 490 – Економски послови
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некласификовани на другом месту, Позиција 69/1,
Економска класификација 511228 – Фабричке хале,
извор финансирања 01 – Приходи из буџета.
Сходно напред наведеном, Градско веће Града Пожаревца донело је Решење као у диспозитиву.

Министарства регионалног развоја, јавне администрације и европских фондова, Букурешт, Румунија
као Управљачког тела Програма прекограничне сарадње Румунија – Србија и Града Пожаревца.

У Пожаревцу, 23. априла 2018. године Број: 09-06-59/2018-23

Средства из тачке 1. овог решења обезбедити из
средстава предвиђених Одлуком о буџету Града Пожаревца за 2018. годину („Службени гласник Града
Пожаревца”, бр. 15/17), у оквиру Раздела 5 – Градска управа, Глава 1 – Градска управа, Програм 15
– Локална самоуправа, Програмска класификација
0602-0009, ПА: Текућа буџетска резерва, Функција
160 – Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, Позиција 171, Економска класификација
49912 – Текућа резерва, извор финансирања 01 –
Приходи из буџета, и иста распоредити у оквиру Раздела 5 – Градска управа, Глава 5.1. – Градска управа,
Програм 3 – Локални економски развој, програмска
класификација 1501-П2, Пројекат: „Култура без граница”, Функција 490 – Економски послови некласификовани на другом месту, извор финансирања 01
– Приходи из буџета, на следеће позиције:
– Апропријација/Позиција број 70/1, економска
класификација 421 – Стални трошкови, у износу од
152.500,00 динара из извора финансирања 01 – Приходи из буџета,
– Апропријација/Позиција број 70/3, економска класификација 423 – Услуге по уговору, у износу
од 1.673.602,00 динара из извора финансирања 01 –
Приходи из буџета,
– Апропријација/Позиција број 70/4, економска класификација 424 – Специјализоване услуге, у
износу од 24.400,00 динара из извора финансирања
01 – Приходи из буџета,
– Апропријација/Позиција број 70/5, економска
класификација 425 – Текуће поправке и одржавање, у
износу од 490.440,00 динара из извора финансирања
01 – Приходи из буџета,
– Апропријација/Позиција број 70/7, економска
класификација 512 – Машине и опрема, у износу од
21.993.672,00 динара из извора финансирања 01 –
Приходи из буџета,
– Апропријација/Позиција број 70/8, економска
класификација 513 – Остале некретнине и опрема, у
износу од 1.220.000,00 динара из извора финансирања 01 – Приходи из буџета.

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ШЕФ ОДСЕКА
ЗА ПОСЛОВЕ ОРГАНА ГРАДА
Небојша Трајковић, с. р.
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Бане Спасовић, с. р.

19

Градско веће Града Пожаревца на седници одржаној дана 23. априла 2018. године, разматрало је
захтев менаџера пројекта „Културно повезивање у
циљу јачања туристичке понуде региона” (скраћени
назив „Култура без граница”) за одобрење средстава за предфинансирање и суфинансирање у Одлуци
о буџету Града пожаревца за 2018. годину број 0940-813/2018 од 12. 04. 2018. године, са изјашњењем
Одељења за буџет и финансије Градске управе Града
Пожаревца, па је на основу члана 69. ст. 2. и 4. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС”,
бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13
– исправка, 108/13, 142/14, 68/15 – др. закон, 103/15,
99/16 и 113/17), члана 26. став 2. Одлуке о буџету
Града Пожаревца за 2018. годину („Службени гласник
Града Пожаревца” бр. 15/17), члана 90. став 1. тачка 3.
Статута Града Пожаревца („Службени гласник Града
Пожаревца”, бр. 17/16 – пречишћен текст и 15/17), и
члана 26. ст. 1. и 4. Пословника о раду Градског већа
Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца”, бр. 1/15, 7/15, 7/16 и 3/17), донело следеће

РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће
буџетске резерве
I

ПРИХВАТА СЕ захтев менаџера пројекта „Културно повезивање у циљу јачања туристичке понуде
региона” (скраћени назив „Култура без граница”)
број 09-40-813/2018 од 12. 04. 2018. године, за одобрење средстава у укупном износу од 25.554.614,00
динара за предфинансирање и суфинансирање пројекта, одобреног Уговором бр. 155454 (број RORS
92) од 18.12. 2017. године, закљученим између

II

III
Средства из тачке 1. и 2. овог решења распоредити
у Финансијском плану Градске управе Града Пожаревца за 2018. годину у оквиру Програма 3 – Локални
економски развој, програмска класификација 1501П2, Пројекат: „Култура без граница”, Функција 490
– Економски послови некласификовани на другом
месту, извор финансирања 01 – Приходи из буџета,
на следеће економске класификације:

Eкономска класификација
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Програмска
Класификација

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Функционална
класификација

Страна 214 – Број 4

490

1501-П2

421325

Услуге чишћења

152.500,00

490

1501-П2

423419

Остале услуге штампања – Пројекат „Култура без граница”

331.602,00

490

1501-П2

423621

Угоститељске услуге – Пројекат „Култура без граница”

915.000,00

490

1501-П2

423911

Остале опште услуге – Пројекат „Култура без граница”

427.000,00

490

1501-П2

424911

Остале специјализоване услуге – Пројекат
„Култура без граница”

490

1501-П2

425191

Текуће поправке и одржавање осталих објеката

490

1501-П2

512631

Опрема за културу – Пројекат „Култура без граница”

10.769.672,00

490

1501-П2

512641

Опрема за спорт – Пројекат „Култура без граница”

11.224.000,00

490

1501-П2

513111

Остале некретнине и опрема – Пројекат „Култура без граница”

Опис

УКУПНО:

IV

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

VI

Ово решење објавити у „Службеном гласнику
Града Пожаревца”.

Образложење

Александра Ђорђевић, менаџер пројекта „Културно повезивање у циљу јачања туристичке понуде
региона” (скраћени назив „Култура без граница”),
доставила је захтев број 09-40-813/2018 од 12. 04.
2018. године, за распоређивање средстава авансне
уплате, као и средстава за предфинансирање и суфинансирање у Одлуци о буџету Града Пожаревца
за 2018. годину, ради реализације пројекта.
У складу са Уговором бр. 155454 (број RORS
92) од 18. 12. 2017. године, закљученим између
Министарства регионалног развоја, јавне администрације и европских фондова, Букурешт, Румунија
као Управљачког тела Програма прекограничне сарадње Румунија – Србија и Града Пожаревца, започета реализација пројекта под називом: „Културно
повезивање у циљу јачања туристичке понуде региона” (скраћени назив: „Култура без граница”) 23. 12.

Износ
Извор 01

24.400,00
490.440,00

1.220.000,00
25.554.614,00

2017. године и траје до 23. 12. 2018. године. Вредност
пројекта за Град Пожаревац износи 273.082,00 евра,
односно 33.316.004,00 динара.
Обзиром да Пројекат није уврштен у Одлуку о
буџету Града Пожаревца за 2018. годину, потребно је
отворити одговарајуће апропријације за извршавање
расхода и издатака на основу горе наведеног Уговора,
а у складу са чланом 5. став 6. Закона о буџетском
систему.
С обзиром да је Пројекат почео да се реализује
23. 12. 2017. године потребно је извршити одређена
плаћања на пројекту.
У складу са Уговором о донацији, дана 26. 01.
2018. године Граду Пожаревцу је на наменски рачун Пројекта извршена авансна уплата од стране
донатора у износу од 34.817,95 евра, односно у
динарској противвредности 4.247.790,00 динара.
У захтеву је предложено да се овај износ средстава у динарској противвредности распореди у Одлуци
о буџету Града Пожаревца за 2018. годину, како би
било могуће неометано извршавати плаћања током
Пројекта.
Такође, у захтеву је наведено да је неопходно
да се средства у износу од 25.554.614,00 динара
за предфинансирање и суфинансирање Пројекта
распореде из текуће буџетске резерве у Одлуци о
буџету Града Пожаревца за 2018. годину, и то на
следећи начин:
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ЕКОНОМСКА
КЛАСИФИКАЦИЈА
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ИЗВОР
ФИНАНСИРАЊА

НАЗИВ КОНТА

ИЗНОС У
ДИНАРИМА

421325

Услуге чишћења

01

152.500,00

423419

Остале услуге штампања

01

331.602,00

423621

Угоститељске услуге

01

915.000,00

423911

Остале опште услуге

01

427.000,00

424911

Остале специјализоване услуге

01

24.400,00

425191

Текуће поправке и одржавање осталих објеката

01

490.440,00

512631

Опрема за културу

01

10.769.672,00

512641

Опрема за спорт

01

11.224.000,00

513111

Остале некретнине и опрема

01

1.220.000,00

УКУПНО

У процесу разматрања предметног захтева,
мишљење је доставило надлежно Одељење за буџет
и финансије Градске управе Града Пожаревца број
03-40-813/2018 од 16. 04. 2018. године, да се захтев
менаџера пројекта „Култура без граница”, са проценом финансијских ефеката на буџет Града Пожаревца, може прихватити, на основу члана 69. став
2. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС”,
бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012,
62/2013, 63/2013 – испр. 108/2013, 142/2014, 68/2015др. закон, 103/2015, 99/2016 и 113/17), а имајући у
виду да је чланом 4. Одлуке о буџету Града Пожаревца за 2018. годину, дефинисана је обавеза обезбеђивања средстава за суфинансирање и предфинансирање пројекта „Култура без граница”.
Средства у укупном износу од 25.554.614,00 динара, могу се обезбедити из средстава предвиђених
Одлуком о буџету Града Пожаревца за 2018. годину
(„Службени гласник Града Пожаревца”, бр. 15/17), у
оквиру Раздела 5 – Градска управа, Глава 1 – Градска
управа, Програм 15 – Локална самоуправа, Програмска класификација 0602-0009, ПА: Текућа буџетска
резерва, Функција 160 – Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, Позиција 171, Економска класификација 49912 – Текућа резерва, извор
финансирања 01 – Приходи из буџета, и иста се могу
распоредити у оквиру Раздела 5 – Градска управа,
Глава 5.1. – Градска управа, Програм 3 – Локални
економски развој, програмска класификација 1501П2, Пројекат: „Култура без граница”, Функција 490
– Економски послови некласификовани на другом
месту, извор финансирања 01 – Приходи из буџета,
на следеће позиције:
– Апропријација/Позиција број 70/1, економска
класификација 421 – Стални трошкови, у износу од
152.500,00 динара из извора финансирања 01 – Приходи из буџета,
– Апропријација/Позиција број 70/3, економска класификација 423 – Услуге по уговору, у износу

25.554.614,00

од 1.673.602,00 динара из извора финансирања 01 –
Приходи из буџета,
– Апропријација/Позиција број 70/4, економска класификација 424 – Специјализоване услуге, у
износу од 24.400,00 динара из извора финансирања
01 – Приходи из буџета,
– Апропријација/Позиција број 70/5, економска
класификација 425 – Текуће поправке и одржавање, у
износу од 490.440,00 динара из извора финансирања
01 – Приходи из буџета,
– Апропријација/Позиција број 70/7, економска
класификација 512 – Машине и опрема, у износу од
21.993.672,00 динара из извора финансирања 01 –
Приходи из буџета,
– Апропријација/Позиција број 70/8, економска
класификација 513 – Остале некретнине и опрема, у
износу од 1.220.000,00 динара из извора финансирања 01 – Приходи из буџета.
У оквиру Финансијског плана Градске управе Града Пожаревца за 2018. годину, неопходно је увећати
расходе на одговарајућим буџетским класификацијама према исказаном распореду средстава и приложеном обрасцу буџета пројекта.
Сходно напред наведеном, Градско веће Града Пожаревца донело је Решење као у диспозитиву.
У Пожаревцу, 23. прила 2018. године Број: 09-06-59/2018-24-2
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ШЕФ ОДСЕКА
ЗА ПОСЛОВЕ ОРГАНА ГРАДА
Небојша Трајковић, с. р.
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Бане Спасовић, с. р.

Страна 216 – Број 4

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

20

На основу члана 144. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС”, бр. 18/16) и
члана 88. став 1. тачка 5) Статута Града Пожаревца
(„Службени гласник Града Пожаревца”, бр. 17/16 –
пречишћен текст и 15/17), Председник Градског већа,
градоначелник, дана 27. априла 2018. Године, донео је

РЕШЕЊЕ
O ИСПРАВЦИ ТЕХНИЧКЕ ГРЕШКЕ
I

Исправља се техничка грешка у Решењу о употреби средстава текуће буџетске резерве бр. 09-0659/2018-35-1 од 23. 4. 2018. године.
У ставу I уместо речи: „Позиција 175/1”, треба да
стоје речи: „Позиција 175/2”.
У образложењу Решења о употреби средстава
текуће буџетске резерве уместо речи: „Позиција
175/1”, треба да стоје речи: „Позиција 175/2”.

II

Ова исправка производи правно дејство од када
и решење наведено у ставу I изреке овог решења.

III

Ово решење објавити у „Службеном гласнику
Града Пожаревца”.

Образложење

Приликом израде наведеног решења учињена је
техничка грешка у Решењу о употреби средстава текуће буџетске резерве.
Из горе изнетих разлога ваљало је исправити насталу грешку као у изреци овог решења.
У Пожаревцу, 27. априла 2018. године

Број: 09-06-59/2018-35-1-2
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Бане Спасовић, с. р.
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Градско веће Града Пожаревца на седници одржаној дана 23. априла 2018. године, разматрало је
захтев Одељења за комуналне, стамбене послове и
послове из области енергетике и саобраћаја Градске управе Града Пожаревца број 08-40-849/2018 од
18. 4. 2018. године за обезбеђење средстава за израду пројектно-техничке документације за издавање
енергетског пасоша за објекат јавне намене (адаптација и санација ОШ „Јован Цвијић” у Костолцу), са
изјашњењем Одељења за буџет и финансије Градске

22. мај 2018.

управе Града Пожаревца, те је на основу члана 69.
ст. 2. и 4. Закона о буџетском систему („Службени
гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12,
62/13, 63/13 – исправка, 108/13, 142/14, 68/15 – др.
Закон, 103/15, 99/16 и 113/17), члана 90. став 1. тачка 3. Статута Града Пожаревца („Службени гласник
Града Пожаревца”, бр. 17/16 – пречишћен текст и
15/17), члана 26. ст. 1. и 4. Пословника о раду Градског већа Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца”, бр. 1/15, 7/15, 7/16 и 3/17), и члана
25. став 2. Одлуке о буџету Града Пожаревца за 2018.
годину („Службени гласник Града Пожаревца” бр.
15/17), донело

РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће
буџетске резерве
I

ПРИХВАТА СЕ захтев Одељења за комуналне,
стамбене послове и послове из области енергетике и саобраћаја Градске управе Града Пожаревца
број 08-40-849/2018 од 18. 4. 2018. године за обезбеђење средстава за израду пројектно-техничке
документације за издавање енергетског пасоша за
објекат јавне намене (адаптација и санација ОШ
„Јован Цвијић” у Костолцу) у укупном износу од
300.000,00 динара.

II

Средства из тачке I овог Решења обезбедити из
средстава предвиђених Одлуком о буџету Града Пожаревца за 2018. годину („Службени гласник Града
Пожаревца” бр. 15/17), са Раздела 5 – Градска управа, Глава 1 – Градска управа, Програм 15 – Опште
услуге локалне самоуправе, Програмска класификација 0602-0009, ПА: Текућа буџетска резерва, Функција 160 – Опште јавне услуге некласификоване на
другом месту, Позиција 171, Економска класификација 49912 – Текућа резерва, и иста распоредити у оквиру Раздела 5 – Градска управа, Глава 1
– Градска управа, Програм 17 – Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије, Програмска
класификација 0501-0001 ПА: Енергетски менаџмент, Функција 435 – Електрична енергија, Извор
01 – Приходи из буџета, Позиција 175/1, Економска
класификација 515 – Нематеријална имовина (У
оквиру Финансијског плана Градске управе Града
Пожаревца за 2018. годину, на Економску класификацију 515199 – Остала нематеријална имовина
– Енергетски пасош – адаптација и санација ОШ
„Јован Цвијић” у Костолцу у износу од 300.000,00
динара).

III

Средства из тачке I овог Решења исплатити са
Раздела 5 – Градска управа, Глава 1 – Градска управа,

22. мај 2018.
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Програм 17 – Енергетска ефикасност и обновљиви
извори енергије, Програмска класификација 05010001 ПА: Енергетски менаџмент, Функција 435 –
Електрична енергија, Извор 01 – Приходи из буџета,
Позиција 175/1, Економска класификација 515 – Нематеријална имовина (у оквиру Финансијског плана
Градске управе Града Пожаревца за 2018. годину, са
Економске класификације 515199 – Остала нематеријална имовина – Енергетски пасош – адаптација
и санација ОШ „Јован Цвијић” у Костолцу у износу
од 300.000,00 динара).

IV

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

V

Ово решење објавити у „Службеном гласнику
Града Пожаревца”.

Образложење

Одељење за комуналне, стамбене послове и послове из области енергетике и саобраћаја Градске
управе Града Пожаревца упутило је захтев број 0840-849/2018 од 18. 4. 2018. године за обезбеђење додатних финансијских средстава за израду пројектно-техничке документације за издавање енергетског
пасоша за објекат јавне намене (адаптација и санација ОШ „Јован Цвијић” у Костолцу) у износу од
300.000,00 динара који су изведени и завршени у
2017. години, а на име реализације Програма локално економског развоја Града Пожаревца.
У вези предметног захтева Одељење за буџет и
финансије доставило је мишљење да с обзиром на
то, да Одлуком о буџету Града Пожаревца за 2018.
годину и Финансијским планом Градске управе
Града Пожаревца за 2018. годину нису предвиђена
средства за израду пројектно-техничке документације за издавање енергетског пасоша за објекат
јавне намене (адаптација и санација ОШ „Јован
Цвијић” у Костолцу), неопходно је најпре увести
нову апропријацију/позицију за извршавање расхода по наведеном основу, у оквиру Раздела 5 –
Градска управа, Глава 1 – Градска управа, Програм
17 – Енергетска ефикасност и обновљиви извори
енергије, Програмска класификација 0501-0001,
ПА: Енергетски менаџмент, Функционална класификација 435 – Електрична енергија, Позиција
175/1, Економска класификација 515 – Нематеријална имовина.
На основу члана 69. ст. 2. и 4. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09,
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 108/13, 142/14, 68/15 – др. закон, 103/15, 99/16
и 113/17), тражена средства у укупном износу од
300.000,00 динара, могу се обезбедити из средстава
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предвиђених Одлуком о буџету Града Пожаревца за
2018. годину („Службени гласник Града Пожаревца”
бр. 15/17), у оквиру Раздела 5 – Градска управа, Глава 1 – Градска управа, Програм 15 – Опште услуге
локалне самоуправе, Програмска класификација
0602-0009, ПА: Текућа буџетска резерва, Функција
112 – Финансијски и фискални послови, Позиција
165, Економска класификација 49912 – Текућа резерва, Извор финансирања 01 – Приходи из буџета,
и иста се могу распоредити у оквиру Раздела 5 –
Градска управа, Глава 1 – Градска управа, Програм
17 – Енергетска ефикасност и обновљиви извори
енергије, Програмска класификација 0501-0001 ПА:
Енергетски менаџмент, Функција 435 – Електрична
енергија, Извор 01 – Приходи из буџета, Позиција
175/1, Економска класификација 515 – Нематеријална имовина (у оквиру Финансијског плана Градске
управе Града Пожаревца за 2018. годину, на Економску класификацију 515199 – Остала нематеријална
имовина – Енергетски пасош – адаптација и санација ОШ „Јован Цвијић” у Костолцу).
Сходно напред наведеном, Градско веће Града Пожаревца донело је Решење као у диспозитиву.
У Пожаревцу, 23. априла 2018. године

Број: 09-06-59/2018-35-1
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ШЕФ ОДСЕКА
ЗА ПОСЛОВЕ ОРГАНА ГРАДА
Небојша Трајковић, с. р.
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Бане Спасовић, с. р.
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Градско веће Града Пожаревца на седници одржаној дана 23. априла 2018. године, разматрало је
захтев Пожаревачка гимназија број: 11-40-850/2018
од 18. 4. 2018. године, за обезбеђење додатних средстава са мишљењем Одељења за буџет и финансије
од 19. 04. 2018. године, те је на основу 69. став 2. и
4. Закона о буџетском систему („Службени гласник
РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13,
63/13 – исправка, 108/13, 142/14, 68/15 – др. Закон,
103/15, 99/16 и 113/17), члана 90. став 1. тачка 3.
Статута Града Пожаревца („Службени гласник Града
Пожаревца”, бр. 17/16 – пречишћен текст и 15/17),
члана 26. ст. 1. и 4. Пословника о раду Градског
већа Града Пожаревца („Службени гласник Града
Пожаревца”, бр. 1/15, 7/15, 7/16 и 3/17) и члана 25.
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став 2. Одлуке о буџету Града Пожаревца за 2018.
годину („Службени гласник Града Пожаревца” бр.
15/17), донело

РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће
буџетске резерве
I

ПРИХВАТА СЕ захтев Пожаревачке гимназије,
Пожаревац број: 11-40-850/2018 од 18. 4. 2018. године, и одобравају се средства у износу од 200.000,00
динара за финансирање учешћа Ансамбла Пожаревачке гимназије на Интернационалном фестивалу
хорова у Солуну.

II

Средства из тачке I овог Решења обезбедити
из средства предвиђених Одлуком о буџету Града
Пожаревца за 2018. годину („Службени гласник
Града Пожаревца” бр. 15/17), са Раздела 5 – Градска управа, Глава 1 – Градска управа, Програм 15
– Опште услуге локалне самоуправе, Програмска
класификација 0602-0009, ПА: Текућа буџетска резерва, Функција 160 – Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, Позиција 171, Економска класификација 49912 – Текућа резерва, и иста
распоредити у оквиру Раздела 5 – Градска управа,
Глава 1 – Градска управа, Програм 10 – Средње образовање и васпитање, Програмска класификација
2003-0001 ПА: Функционисање средњих школа,
Функција 920 – Средње образовање, Позиција 103,
Економска класификација 4631 – Текући трансфери
осталим нивоима власти (У оквиру Финансијског
плана Пожаревачке гимназије за 2018. годину, на
Економску класификацију 4224 – Трошкови путовања ученика).

III

Средства из тачке I овог Решења исплатити
са Раздела 5 – Градска управа, Глава 1 – Градска
управа, Програм 10 – Средње образовање и васпитање, Програмска класификација 2003-0001 ПА:
Функционисање средњих школа, Функција 920
– Средње образовање, Позиција 103, Економска
класификација 4631 – Текући трансфери осталим
нивоима власти (У оквиру Финансијског плана Пожаревачке гимназије за 2018. годину, са Економске класификације 4224 – Трошкови путовања
ученика).

IV

За реализацију Решења задужује се Одељење за
буџет и финансије

22. мај 2018.
V

Ово Решење објавити у „Службеном гласнику
Града Пожаревца”.

Образложење

Пожаревачка гимназија обратила се захтевом број:
11-40-850/2018 од 18. 04. 2018. године, за обезбеђење
додатних средстава у износу од 200.000,00 динара
на економској апропријацији 4224 – Трошкови путовања ученика, за финансирање учешћа Ансамбла Пожаревачке гимназије на Интернационалном
фестивалу хорова у Солуну.
Како се у захтеву наводи, Ансамбл Пожаревачке
гимназије ће ове године у периоду од 26. до 30. априла представити школу и град на Интернационалном
фестивалу хорова у Солуну, а школа је обезбедила
средства за партиципацију (котизацију) за учешће
на такмичењу. Потребно је обезбедити средства за
превоз и смештај чланова Ансамбла (делимично ученици сносе трошкове смештаја).
Одлуком о буџету Града Пожаревца за 2018. годину („Службени гласник Града Пожаревца” бр. 15/17),
нису планирана средства за ове намене.
Сходно члану 5. Правилника о начину исказивања и извештавања о процењеним финансијским
ефектима закона, другог прописа или другог акта
на буџет, односно финансијске планове организација за обавезно социјално осигурање („Службени
гласник РС”, бр. 32/15), члану 25. Одлуке о буџету
Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца” бр. 15/17) и члану 69. став 2. и 4. Закона
о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр.
54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 –
исправка, 108/13, 142/14, 68/15 – др. закон, 103/15,
99/16 и 113/17), поступајући по захтеву предлагача,
и ценећи све наведено у захтеву, даје се сагласност
на обезбеђивање средстава за ове намене са проценом финансијских ефеката, односно Одељење за
буџет и финансије даје мишљење да се средства
могу обезбедити из Текуће буџетске резерве.
Средства у износу од 200.000,00 динара обезбедити са Раздела 5 – Градска управа, Глава 1 – Градска
управа, Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе, Програмска класификација 0602-0009, ПА:
Текућа буџетска резерва, Функција 160 – Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, Позиција 171, Економска класификација 49912 – Текућа
резерва, и иста распоредити у оквиру Раздела 5 –
Градска управа, Глава 1 – Градска управа, Програм
10 – Средње образовање и васпитање, Програмска
класификација 2003-0001 ПА: Функционисање
средњих школа, Функција 920 – Средње образовање,
Позиција 103, Економска класификација 4631 – Текући трансфери осталим нивоима власти (У оквиру
Финансијског плана Пожаревачке гимназије за 2018.
годину, на Економску класификацију 4224 – Трошкови путовања ученика).

22. мај 2018.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Имајући у виду напред наведено, Градско веће
Града Пожаревца донело је Закључак као у диспозитиву.
У Пожаревцу, 23. априла 2018. године

Број: 09-06-59/2018-37
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ШЕФ ОДСЕКА
ЗА ПОСЛОВЕ ОРГАНА ГРАДА
Небојша Трајковић, с. р.
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Бане Спасовић, с. р.
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Градско веће Града Пожаревца на седници одржаној дана 14. маја 2018. године, разматрало је захтев
Одељења за послове органа града, информационе
технологије и комуникације број: 09-40-1071/2018
од 3. маја 2018. године, за одобрење додатних финансијских средстава, са мишљењем Одељења за буџет
и финансије од 7. маја 2018. године, те је на основу
члана 69. став 2. и 4. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10,
101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 108/13, 142/14,
68/15 – др. Закон, 103/15, 99/16 и 113/17), члана 90.
став 1. тачка 3. Статута Града Пожаревца („Службени
гласник Града Пожаревца”, бр. 15/17), члана 26. став
1. и став 4. Пословника о раду Градског већа Града
Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца”,
бр. 1/15, 7/15, 7/16 и 3/17), и члана 25. став 2. Одлуке
о буџету Града Пожаревца за 2018. годину („Службени гласник Града Пожаревца” бр. 15/17), донело

РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве
I

ПРИХВАТА СЕ захтев Одељења за послове органа града, информационе технологије и комуникације
Градске управе Града Пожаревца број: 09-40-1071/2018
од 3. маја 2018. године, са мишљењем Одељења за
буџет и финансије Градске управе Града Пожаревца
од 7. маја 2018. године, за издвајање додатних финансијских средстава, и одобравају се средства у износу
од 30.000,00 динара за куповину клима уређаја.

II

Средства из тачке I овог Решења обезбедити из
средства предвиђених Одлуком о буџету Града По-

Страна 219 – Број 4

жаревца за 2018. годину („Службени гласник Града
Пожаревца” бр. 15/17), са Раздела 5 – Градска управа, Глава 1 – Градска управа, Програм 15 – Опште
услуге у локалној самоуправи, Програмска класификација 0602-0009, ПА: Текућа буџетска резерва,
Функција 160 – Опште јавне услуге некласификоване
на другом месту, Позиција 171, Економска класификација 49912 – Текућа резерва, и иста распоредити
у оквиру Раздела 5 – Градска управа, Глава 1 – Градска управа, Програм 15 – Опште услуге у локалној
самоуправи, Програмска класификација 0602-0001,
ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских
општина, Функција 130 – Опште јавне услуге, Позиција 162, Економска класификација 512 – Машине и
опрема (У оквиру Финансијског плана Градске управе Града Пожаревца за 2018. годину, на Економску
класификацију 512241 – Електронска опрема).

III

Средства из тачке I овог Решења исплатити са
Раздела 5 – Градска управа, Глава 1 – Градска управа,
Програм 15 – Опште услуге у локалној самоуправи,
Програмска класификација 0602-0001, ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина,
Функција 130 – Опште јавне услуге, Позиција 162,
Економска класификација 512 – Машине и опрема
(У оквиру Финансијског плана Градске управе Града
Пожаревца за 2018. годину, са Економске класификације 512241 – Електронска опрема).

IV

За реализацију Решења задужује се Одељење за
буџет и финансије.

V

Ово Решење објавити у „Службеном гласнику
Града Пожаревца”.

Образложење

Одељење за послове органа града, информационе технологије и комуникације Градске управе
Града Пожаревца, обратило се захтевом број 0940-1071/2018 од 3. маја 2018. године за обезбеђење
средстава у износу од 30.000,00 динара за куповину
клима уређаја.
Како се у захтеву наводи, Групи за информационе технологије и комуникације неопходан је клима
уређај ради обезбеђивања несметаног рада опреме
у канцеларији 204.
Наиме, ради се о куповини покретног клима
уређаја који се не монтира на спољашњој страни
зида и не нарушава изглед фасаде зграде Начелства.
У прилогу захтева достављен је предрачун за набавку клима уређаја.
Одељење за буџет и финансије дало је мишљење
да Одлуком о буџету Града Пожаревца за 2018. годину („Службени гласник Града Пожаревца” бр. 15/17)
– Финансијским планом Градске управе Града По-

Страна 220 – Број 4

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

жаревца за 2018. годину, нису планирана средства
за ове намене.
Сходно члану 5. Правилника о начину исказивања
и извештавања о процењеним финансијским ефектима закона, другог прописа или другог акта на буџет,
односно финансијске планове организација за обавезно социјално осигурање („Службени гласник РС”,
бр. 32/15), члану 25. Одлуке о буџету Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца” бр. 15/17)
и члану 69. ст. 2. и 4. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10,
101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 108/13, 142/14,
68/15 – др. закон, 103/15, 99/16 и 113/17), поступајући
по захтеву предлагача, Одељења за послове органа
града, информационе технологије и комуникације
Градске управе Града Пожаревца уколико Градско
веће Града Пожаревца прихвати предметни захтев,
Одељење за буџет и финансије дало је мишљење да
се средства обезбеде из Текуће буџетске резерве.
Средства за ове намене, у износу од 30.000,00 динара могу се определити са Раздела 5 – Градска управа, Глава 1 – Градска управа, Програм 15 – Опште
услуге у локалној самоуправи, Програмска класификација 0602-0009, ПА: Текућа буџетска резерва, Функција 160 – Опште јавне услуге некласификоване на
другом месту, Позиција 171, Економска класификација
49912 – Текућа резерва, и иста распоредити у оквиру
оквиру Раздела 5 – Градска управа, Глава 1 – Градска управа, Програм 15 – Опште услуге у локалној
самоуправи, Програмска класификација 0602-0001,
ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских
општина, Функција 130 – Опште јавне услуге, Позиција 162, Економска класификација 512 – Машине и
опрема (У оквиру Финансијског плана Градске управе
Града Пожаревца за 2018. годину, на Економску класификацију 512241 – Електронска опрема).
Имајући у виду напред наведено, Градско веће
Града Пожаревца донело је Решење као у диспозитиву.
У Пожаревцу, 14. маја 2018. године Број: 09-06-71/2018-17
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ШЕФ ОДСЕКА
ЗА ПОСЛОВЕ ОРГАНА ГРАДА
Небојша Трајковић, с. р.
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Бане Спасовић, с. р.
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Градско веће Града Пожаревца на седници одржаној дана 14. маја 2018. године, разматрало је захтев
помоћника градоначелника за локално економски развој – градског менаџера број 011-40-1121/2018 од 09.

22. мај 2018.

маја 2018. године за обезбеђење додатних средстава
за извођење додатних радова на санацији, адаптацији и ревитализацији фасаде здања Старог Начелства у Пожаревцу – фаза 1 Централни брод објекта,
са мишљењем Одељења за буџет и финансије од 09.
маја 2018. године, те је на основу члана 69. став 2. и 4.
Закона о буџетском систему („Службени гласник РС”,
бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 –
исправка, 108/13, 142/14, 68/15 – др. Закон, 103/15,
99/16 и 113/17), члана 90. став 1. тачка 3. Статута Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца”,
бр. 17/16 – пречишћен текст и 15/17), члана 26. став
1. и став 4. Пословника о раду Градског већа Града
Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца”,
бр. 1/15, 7/15, 7/16 и 3/17), и члана 25. став 2. Одлуке
о буџету Града Пожаревца за 2018. годину („Службени
гласник Града Пожаревца” бр. 15/17), донело

РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће
буџетске резерве
I

ПРИХВАТА СЕ захтев помоћника градоначелника за локално економски развој – градског
менаџера број 011-40-1121/2018 од 09. маја 2018.
године за обезбеђење додатних средстава, са
мишљењем Одељења за буџет и финансије Градске
управе Града Пожаревца од 09. маја 2018. године,
и одобравају се средства у износу од 5.228.280,00
динара за извођење додатних радова на санацији,
адаптацији и ревитализацији фасаде здања Старог
Начелства у Пожаревцу – фаза 1 Централни брод
објекта

II

Средства из тачке I овог Решења обезбедити из
средства предвиђених Одлуком о буџету Града Пожаревца за 2018. годину („Службени гласник Града
Пожаревца” бр. 15/17), са Раздела 5 – Градска управа,
Глава 1 – Градска управа, Програм 15 – Опште услуге
у локалној самоуправи, Програмска класификација
0602-0009, ПА: Текућа буџетска резерва, Функција
160 – Опште јавне услуге некласификоване на другом
месту, Позиција 171, Економска класификација 49912
– Текућа резерва, и иста распоредити у оквиру Раздела 5 – Градска управа, Глава 1 – Градска управа, Програм 13 – Развој културе и информисања, Програмска
класификација 1201-П19, Пројекат: Санација, адаптација и ревитализација фасаде зграде здања Старог
начелства у Пожаревцу-сепарат фаза 1. Централни
брод објекта, Функција 820 – Услуге културе, Позиција 134, Економска класификација 511 – Зграде и
грађевински објекти (у оквиру Финансијског плана
Градске управе Града Пожаревца за 2018. годину на
Економској класификацији 511321 – Капитално одржавање пословних зграда и пословног простора)

22. мај 2018.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
III

Средства из тачке I овог Решења исплатити са
Раздела 5 – Градска управа, Глава 1 – Градска управа, Програм 13 – Развој културе и информисања,
Програмска класификација 1201-П19, Пројекат: Санација, адаптација и ревитализација фасаде зграде
здања Старог начелства у Пожаревцу – сепарат фаза
1. Централни брод објекта, Функција 820 – Услуге
културе, Позиција 134, Економска класификација
511 – Зграде и грађевински објекти (у оквиру Финансијског плана Градске управе Града Пожаревца
за 2018. годину са Економске класификације 511321
– Капитално одржавање пословних зграда и пословног простора).

IV

За реализацију Решења задужује се Одељење за
буџет и финансије.

V

Ово Решење објавити у „Службеном гласнику
Града Пожаревца”.

Образложење

Помоћник градоначелника за локално економски
развој – градски менаџер Митар Караџић, обратио
се захтевом број 011-40-1121/2018 од 09. маја 2018.
године за обезбеђење додатних средстава у износу од
5.228.280,00 динара за извођење додатних радова на
санацији, адаптацији и ревитализацији фасаде здања
Старог Начелства у Пожаревцу – фаза 1 Централни
брод објекта.
Како се у захтеву наводи, средства за извођење
додатних радова требало је да буду обезбеђена Одлуком о изменама Одлуке о буџету Града Пожаревца
за 2018. годину – Ребаланс 1, о чему је дата изјава
број: 011-40-592/2018-1 од 05. 03. 2018. године, међутим, имајући у виду хитност у поступању, средства
је потребно обезбедити из текуће буџетске резерве.
Одлуком о буџету Града Пожаревца за 2018.
годину („Службени гласник Града Пожаревца” бр.
15/17) у оквиру Раздела 5 – Градска управа, Глава
1 – Градска управа, Програм 13 – Развој културе и
информисања, Програмска класификација 1201-П19,
Пројекат: Санација, адаптација и ревитализација
фасаде зграде здања Старог начелства у Пожаревцусепарат фаза 1. Централни брод објекта, Функција
820 – Услуге културе, Позиција 134, Економска
класификација 511 – Зграде и грађевински
објекти, Извор финансирања 13 – Нераспоређен
вишак прихода из ранијих година, планирана су
средства у укупном износу од 26.008.298,00 динара
(у оквиру Финансијског плана Градске управе
Града Пожаревца за 2018. годину на Економској
класификацији 511321 – Капитално одржавање

Страна 221 – Број 4

пословних зграда и пословног простора средства
у износу од 25.910.698,00 динара и на Економској
класификацији 511441 – Стручна оцена и коментари,
средства у износу од 97.600,00)
Сходно свему наведеном у предметном захтеву,
члану 5. Правилника о начину исказивања и извештавања о процењеним финансијским ефектима
закона, другог прописа или другог акта на буџет,
односно финансијске планове организација за обавезно социјално осигурање („Службени гласник
РС”, бр. 32/15), члану 25. Одлуке о буџету Града
Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца”
бр. 15/17) и члану 69. ст. 2. и 4. Закона о буџетском
систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10,
101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 108/13,
142/14, 68/15 – др. закон, 103/15 и 99/16 и 113/17),
поступајући по захтеву предлагача, Одељење за
буџет и финансије дало је мишљење да се недостајућа средства могу обезбедити из Текуће буџетске
резерве.
Средства за ове намене, у износу од 5.228.280,00
динара могу се определити са Раздела 5 – Градска
управа, Глава 1 – Градска управа, Програм 15 –
Опште услуге у локалној самоуправи, Програмска
класификација 0602-0009, ПА: Текућа буџетска резерва, Функција 160 – Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, Позиција 171, Економска класификација 49912 – Текућа резерва, и иста
распоредити у оквиру Раздела 5 – Градска управа,
Глава 1 – Градска управа, Програм 13 – Развој културе и информисања, Програмска класификација
1201-П19, Пројекат: Санација, адаптација и ревитализација фасаде зграде здања Старог начелства у
Пожаревцу – сепарат фаза 1. Централни брод објекта, Функција 820 – Услуге културе, Позиција 134,
Економска класификација 511 – Зграде и грађевински објекти (у оквиру Финансијског плана Градске
управе Града Пожаревца за 2018. годину на Економској класификацији 511321 – Капитално одржавање
пословних зграда и пословног простора).
Имајући у виду напред наведено, Градско веће
Града Пожаревца донело је Решење као у диспозитиву.
У Пожаревцу, 14. маја 2018. године Број: 09-06-71/2018-19
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ШЕФ ОДСЕКА
ЗА ПОСЛОВЕ ОРГАНА ГРАДА
Небојша Трајковић, с. р.
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Бане Спасовић, с. р.
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Градско веће Града Пожаревца на седници одржаној дана 14. маја 2018. године, разматрало је захтев
Одељења за ЛЕР, пољопривреду и заштиту животне
средине број 14-40-1123/2018 од 09. 05. 2018. године, са мишљењем Одељења за буџет и финансије
од 09. 05. 2018. године, те је на основу члана 69.
став 2. и 4. Закона о буџетском систему („Службени
гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12,
62/13, 63/13 – исправка, 108/13, 142/14, 68/15 – др.
Закон, 103/15, 99/16 и 113/17), члана 90. став 1. тачка 3. Статута Града Пожаревца („Службени гласник
Града Пожаревца”, бр. 17/16 – пречишћен текст и
15/17), члана 26. став 1. и став 4. Пословника о раду
Градског већа Града Пожаревца („Службени гласник
Града Пожаревца”, бр. 1/15, 7/15, 7/16 и 3/17) и члана
25. став 2. Одлуке о буџету Града Пожаревца за 2018.
годину („Службени гласник Града Пожаревца” бр.
15/17), донело је

РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве
I

ПРИХВАТА СЕ захтев Одељења за ЛЕР,
пољопривреду и заштиту животне средине број 1440-1123/2018 од 09. 05. 2018. године и одобравају се
средства у износу од 78.000,00 динара за плаћање
Рачуна број 2/2017 од 18. 01. 2017. године, код нас
примљеног 05. 02. 2018. године фирме ПД ФормаАнтика Ниш, а односи се на услугу израде Сепарата
Главног пројекта санације, адаптације и ревитализације фасада здања Старог начелства у Пожаревцу
са поделом предмера и предрачуна на фазе II и III.

II

Средства из тачке I овог Решења обезбедити из
средства предвиђених Одлуком о буџету Града Пожаревца за 2018. годину („Службени гласник Града
Пожаревца” бр. 15/17), са Раздела 5 – Градска управа,
Глава 1 – Градска управа, Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе, Програмска класификација
0602-0009, ПА: Текућа буџетска резерва, Функција
160 – Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, Позиција 171, Економска класификација
49912 – Текућа резерва, и иста распоредити у оквиру
Раздела 5 – Градска управа, Глава 1 – Градска управа, Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе,
Програмска класификација 0602-0001 ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина,
Функција 130 – Опште јавне услуге, Позиција 161,
Економска класификација 511 – Зграде и грађевински
објекти, извор финансирања 01 – Приходи из буџета.

III

Средства из тачке 1. и 2. овог решења распоредити у Финансијском плану Градске управе Града

22. мај 2018.

Пожаревца за 2018. годину у оквиру Програма 15
– Опште услуге локалне самоуправе, Програмска
класификација 0602-0001: Функционисање локалне самоуправе и градских општина, Функција 130
– Опште јавне услуге, Економска класификација
511451 – Пројектна документација, извор финансирања 01 – Приходи из буџета.

IV

Средства из тачке 1. и 2. овог решења исплатити
са Раздела 5 – Градска управа, Глава 5.1. – Градска
управа, Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе, Програмска класификација 0602-0001: Функционисање локалне самоуправе и градских општина,
Функција 130 – Опште јавне услуге, Позиција 161,
Економска класификација Економска класификација
511 – Зграде и грађевински објекти, извор финансирања 01 – Приходи из буџета.

V

За реализацију Решења задужује се Одељење за
буџет и финансије.

VI

Ово Решење објавити у „Службеном гласнику
Града Пожаревца”.

Образложење

Одељење за ЛЕР, пољопривреду и заштиту животне средине и помоћник градоначелника Митар Караџић обратило се захтевом број 14-40-1123/2018 од
09. 05. 2018. године за одобрење додатних средстава
у износу од 78.000,00 динара за плаћање Рачуна број
2/2017 од 18. 01. 2017. године, код нас примљеног 05.
02. 2018. године фирме ПД Форма-Антика Ниш, а односи се на услугу израде Сепарата Главног пројекта
санације, адаптације и ревитализације фасада здања
Старог начелства у Пожаревцу са поделом предмера
и предрачуна на фазе II и III.
Привредно друштво ПД Форма-Антика је радило
још 2014. године Главни пројекат санације, адаптације и ревитализације фасада здања Старог начелства у Пожаревцу па је 2016. године урадило Сепарат
I Главног пројекта, а почетком 2017. године Сепарат
II фазе Главног пројекта због потребе фазног конкурисања код Министарства привреде.
Услуга израде Сепарата II фазе Главног пројекта
је извршена по понуди број 37-2/16 од 14. 10. 2016
године,а датум издавања рачуна је 18. 10. 2017. године, место Ниш.
У Градској управи рачун је примљен 05. 02. 2018.
године, а да је услуга извршена потврдила је руководилац Одељења за ЛЕР, пољопривреду и заштиту животне средине Александра Ђорђевић 06. 02. 2018. године.
Одељење за буџет и финансије дало је мишљење
да Одлуком о буџету Града Пожаревца за 2018. годину („Службени гласник Града Пожаревца” бр. 15/17),
нису планирана средства за ове намене.

22. мај 2018.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Сходно члану 5. Правилника о начину исказивања и извештавања о процењеним финансијским
ефектима закона, другог прописа или другог акта на
буџет, односно финансијске планове организација за
обавезно социјално осигурање („Службени гласник
РС”, бр. 32/15), члану 25. Одлуке о буџету Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца” бр.
15/17) и члану 69. став 2. и 4. Закона о буџетском
систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10,
101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 108/13,
142/14, 68/15 – др. Закон, 103/15, 99/16 и 113/17),
поступајући по захтеву предлагача, и ценећи све наведено у захтеву, уколико Градско веће сматра да је
овај захтев оправдан средства се могу обезбедити из
Текуће буџетске резерве.
Потребна средства, у износу од 78.000,00 динара
могу се обезбедити са Раздела 5 – Градска управа,
Глава 1 – Градска управа, Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе, Програмска класификација
0602-0009, ПА: Текућа буџетска резерва, Функција
160 – Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, Позиција 171, Економска класификација
49912 – Текућа резерва, и иста распоредити у оквиру
Раздела 5 – Градска управа, Глава 1 – Градска управа, Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе,
Програмска класификација 0602-0001 ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина,
Функција 130 – Опште јавне услуге, Позиција 161,
Економска класификација 511 – Зграде и грађевински
објекти, извор финансирања 01-Приходи из буџета.
Имајући у виду напред наведено, Градско веће
Града Пожаревца донело је Закључак као у диспозитиву.
У Пожаревцу, 14. маја 2018. године

Број: 09-06-71/2018-20

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ШЕФ ОДСЕКА
ЗА ПОСЛОВЕ ОРГАНА ГРАДА
Небојша Трајковић, с. р.
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Бане Спасовић, с. р.
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Градско веће Града Пожаревца на седници одржаној дана 14. маја 2018. године, разматрало је захтев
Месне заједнице „Баре” број: 09-40-1014/2018 од 30.
04. 2018. године, за обезбеђење додатних средстава
за исплату Решења о извршењу Јавног извршитеља,
са мишљењем Одељења за буџет и финансије од 07.
05. 2018. године, те је на основу 69. ст. 2. и 4. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС”,
бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13
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– исправка, 108/13, 142/14, 68/15 – др. Закон, 103/15,
99/16 и 113/17), члана 90. став 1. тачка 3) Статута
Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца”, бр. 17/16 – пречишћен текст и 15/17), члана
26. ст. 1. и 4. Пословника о раду Градског већа Града
Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца”,
бр. 1/15, 7/15, 7/16 и 3/17) и члана 25. став 2. Одлуке
о буџету Града Пожаревца за 2018. годину („Службени гласник Града Пожаревца” бр. 15/17), донело

РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће
буџетске резерве
I

ПРИХВАТА СЕ захтев Месне заједнице „Баре”
број: 09-40-1014/2018 од 30. 04. 2018. године, и
одобравају се средства у износу од 237.600,00 динара за исплату Решења о извршењу бр. И. Ивк34/2018 од 08. 02. 2018. године извршитељу Гордани
Дамјановић за извршног повериоца ЈП „Електропривреда Србије” Београд на име главног дуга за
електричну енергију у износу од 210.788,72 динара и
на име затезне камате 26.811,28 динара, што укупно
износи 237.600,00 динара.

II

Средства из тачке I овог Решења обезбедити из
средства предвиђених Одлуком о буџету Града Пожаревца за 2018. годину („Службени гласник Града
Пожаревца” бр. 15/17), са Раздела 5 – Градска управа,
Глава 1 – Градска управа, Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе, Програмска класификација
0602-0009, ПА: Текућа буџетска резерва, Функција
160 – Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, Позиција 171, Економска класификација
49912 – Текућа резерва, и иста распоредити у оквиру Раздела 5 – Градска управа, Глава 4 – Месне
заједнице, Програм 15 – Опште услуге локалне
самоуправе, Програмска класификација 0602-0002
ПА: Функционисање месних заједница, Функција
160 – Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, Позиција 200, Економска класификација
483 – Новчане казне и пенали по решењу судова (У
оквиру Финансијског плана Месне заједнице „Баре”
за 2018. годину, на Економску класификацију 4831 –
Новчане казне и пенали по решењу судова).

III

Средства из тачке I овог Решења исплатити са
Раздела 5 – Градска управа, Глава 4 – Месне заједнице, Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе, Програмска класификација 0602-0002 ПА:
Функционисање месних заједница, Функција 160
– Опште јавне услуге некласификоване на другом
месту, Позиција 200, Економска класификација 483 –
Новчане казне и пенали по решењу судова (У оквиру
Финансијског плана Месне заједнице „Баре” за 2018.
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годину, на Економску класификацију 4831 – Новчане
казне и пенали по решењу судова).

IV

За реализацију Решења задужује се Одељење за
буџет и финансије

V

Ово Решење објавити у „Службеном гласнику
Града Пожаревца”.

Образложење

Месна заједница „Баре” обратила се захтевом
број: 09-40-1014/2018 од 30. 04. 2018. године, за
обезбеђење додатних средстава за исплату Решења
о извршењу бр. И. Ивк-34/2018 од 08. 02. 2018. године извршитељу Гордани Дамјановић за извршног
повериоца ЈП „Електропривреда Србије” Београд на
име главног дуга за електричну енергију у износу од
210.788,72 динара и на име затезне камате 26.811,28
динара, што укупно износи 237.600,00 динара.
Одељење за буџет и финансије дало је мишљење
да Одлуком о буџету Града Пожаревца за 2018. годину („Службени гласник Града Пожаревца” бр. 15/17),
нису планирана средства за ове намене.
Сходно члану 5. Правилника о начину исказивања
и извештавања о процењеним финансијским ефектима закона, другог прописа или другог акта на буџет,
односно финансијске планове организација за обавезно социјално осигурање („Службени гласник РС”, бр.
32/15), члану 25. Одлуке о буџету Града Пожаревца
(„Службени гласник Града Пожаревца” бр. 15/17)
и члану 69. став 2. и 4. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10,
101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 108/13, 142/14,
68/15 – др. Закон, 103/15, 99/16 и 113/17), поступајући
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по захтеву предлагача, и ценећи све наведено у захтеву, даје се сагласност на обезбеђивање средстава за ове
намене са проценом финансијских ефеката, односно
Одељење за буџет и финансије даје мишљење да се
средства могу обезбедити из Текуће буџетске резерве.
Потребна средства, у износу од 237.600,00 динара обезбедити са Раздела 5 – Градска управа, Глава 1 – Градска управа, Програм 15 – Опште услуге
локалне самоуправе, Програмска класификација
0602-0009, ПА: Текућа буџетска резерва, Функција
160 – Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, Позиција 171, Економска класификација
49912 – Текућа резерва, и иста распоредити у оквиру Раздела 5 – Градска управа, Глава 4 – Месне
заједнице, Програм 15 – Опште услуге локалне
самоуправе, Програмска класификација 0602-0002
ПА: Функционисање месних заједница, Функција
160 – Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, Позиција 200, Економска класификација
483 – Новчане казне и пенали по решењу судова (У
оквиру Финансијског плана Месне заједнице „Баре”
за 2018. годину, на Економску класификацију 4831 –
Новчане казне и пенали по решењу судова).
Имајући у виду напред наведено, Градско веће Града Пожаревца донело је Закључак као у диспозитиву.
У Пожаревцу, 14. маја 2018. године

Број: 09-06-71/2018-21

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ШЕФ ОДСЕКА
ЗА ПОСЛОВЕ ОРГАНА ГРАДА
Небојша Трајковић, с. р.
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Бане Спасовић, с. р.
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Комисија за праћење примене Локалног
акционог плана за борбу против корупције
Града Пожаревца 2017–2020
Република Србија
Скупштина Града Пожаревца
Комисија за праћење примене Локалног акционог
плана за борбу против корупције
Града Пожаревца 2017-2020
Број: 011-40-1105/2018-2
Датум: 14.5.2018. године
У складу са одредбама Локалнoг акционог плана за
борбу против корупције Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца”, бр. 6/17), Комисија за
праћење примене Локалног акционог плана за борбу
против корупције Града Пожаревца 2017–2020, доноси

ПОСЛОВНИК
о раду Комисије за праћење примене
Локалног акционог плана за борбу
против корупције Града Пожаревца
2017–2020
I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.

Овим Пословником ближе се уређује организација
и рад Комисије за праћење примене Локалног акционог плана за борбу против корупције Града Пожаревца 2017–2020. (у даљем тексту: ЛАФ Пожаревац).
Пословником се уређују: припремање и сазивање
седнице, ток седнице и одлучивање, одлучивање без
одржавања седнице, одржавање реда на седници, одлагање и прекид седнице, вођење записника са седнице, као и друга питања од значаја за рад ЛАФ-а
Пожаревац.

Члан 2.

ЛАФ Пожаревац посебним актом образује Скупштина Града Пожаревац.
ЛАФ Пожаревац има најмање три стална члана,
с правом гласа и чланова по позиву који имају право да учествују у расправама (представници антикорупцијских тела, домаће о међународне организације
које су посвећене борби против корупције и стручњацима за борбу против корупције).

Председника ЛАФ Пожаревац именује Скупштина Града Пожаревца, док заменика председника
бирају чланови већином гласова од укупног броја
чланова.
ЛАФ-а Пожаревац представља и заступа председник, а у случају његове/њене спречености, заменик
председника.

Члан 3.

Председник, односно заменик председника старају се о правилној примени одредаба овог Пословника.
Одредбе овог Пословника примењују се на сва
лица која присуствују седници.

II РАД ЛОКАЛНОГ АНТИКОРУПЦИЈСКОГ
ФОРУМА ГРАДА ПОЖАРЕВАЦА
Члан 4.

ЛАФ Пожаревац ради и одлучује на седници, која
се по потреби може заказати и на предлог једног
члана ЛАФ-а Пожаревац.
У изузетно хитним случајевима, може се одлучивати и без одржавања седнице (писменим путем,
телефоном или коришћењем других техничких средстава), ако се томе не противи ниједан члан.

Члан 5.

Седнице ЛАФ-а Пожаревац су по правилу јавне.
У изузетним случајевима када то налаже закон
или заштита јавних интереса ЛАФ Пожаревца може
одлучити да седница или један њен део не буде јаван.

III САЗИВАЊЕ И ПРИПРЕМАЊЕ
СЕДНИЦЕ
Члан 6.

Седнице сазива и води председник.
У случају његове спречености седницу сазива и
њоме председава његов заменик.
Иницијативу за одржавање седнице може поднети
сваки члан ЛАФ-а Пожаревац.
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Члан 7.

Седницу припрема председник.
Припремање седнице подразумева:
1. Утврђивање предлога дневног реда.
2. Одређивање известиоца по појединим питањима.
3. Припремање одговарајућег материјала.

Члан 8.

У позиву за седницу се наводи предлог дневног
реда, дан, час и место одржавања седнице.
Позив за седницу се доставља члановима најкасније три дана пре одржавања седнице. Изузетно,
седница се може сазвати и у краћем року, о чему
одлучује председник.
Уз позив за седницу се доставља одговарајући
материјал, уколико постоји.
Поједини материјали се могу доставити и касније,
на сам дан седнице, уколико из оправданих разлога
нису могли да буду достављени раније.
О благовременом достављању позива за седницу
стара се Одељење за ЛЕР, пољопривреду и заштиту
животне средине Градске управе Града Пожаревца, по
налогу председника, а сходно Решењу о образовању
Комисије за праћење Локалног акционог плана за борбу
против корупције Града Пожаревца бр. 011-06-204/19а.

IV ТОК РАДА НА СЕДНИЦИ
Члан 9.

Седницом председава председник, а у случају његове спречености или одсутности заменик председника.
Председник утврђује присутност и одсутност
чланова.
ЛАФ Пожаревац ради и одлучује на седници којој
присуствује већина чланова (најмање три члана).
Председник отвара седницу и пошто претходно
утврди постојање кворума констатује да седница
може да почне са радом.
У противном, одлаже седницу и заказује нову у
року од два дана.
Уколико се ни на одложеној седници не постигне
кворум заказује се нова седница на начин предвиђен
овим пословником.

Члан 10.

Право и дужност сваког члана ЛАФ-а Пожаревац
је да присуствује седници.
У случају спречености да присусуствује седници,
члан је дужан да обавести председника најкасније
један дан пре одржавања седнице.

Члан 11.

Председник односно његов заменик стара се о
правилном одвијању и одржава ред на седници.
Председник има следећа права и дужности:
– стара да се рад на седници одвија према утврђеном дневном реду;
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– даје реч члановима и другим учесницима на
седници;
– константује да су поједини чланови напустили
седницу;
– потписује донете одлуке и закључке.

Члан 12.

Члан ЛАФ-а Пожаревац има права и дужности;
– да присуствује седницама ЛАФ-а Пожаревац и
да активно учествује у његовом раду;
– да подноси предлоге за доношење одлука и
закључака;
– да предложи измене и допуне дневног реда;
– врши и друга права и дужности које проистичу
из одредаба закона, подзаконских аката и Локалног
плана за борбу против корупције.

Члан 13.

ЛАФ Пожаревац на седници врши усвајање записника са претходне седнице, а председник подноси
извештај о извршавању донетих одлука.

Члан 14.

Председник проглашава коначно утврђени дневни
ред седнице, и отвара расправу по појединим тачкама
дневног реда.
У разматрању дневног реда равноправно учествују сви чланови ЛАФ-а Пожаревац.

Члан 15.

Извештај о одређеним тачкама дневног реда подноси известилац.
Пошто известилац заврши своје излагање, председник позива на дискусију.

Члан 16.

У току дискусије по појединим питањима дневног
реда, чланови могу тражити додатна објашњења.
Ако је за давање одговора потребно да се прикупе
одређени подаци или посебна документација, може
се одобрити да се одговор да на наредној седници.

Члан 17.

Учесници расправе добијају реч по редоследу пријављивања. Пријављени учесник треба да говори само о
питању из дневног реда, избегавајући опширност.
У нарочито оправданим случајевима може се ограничити време говора појединих учесника у расправи.
Председник се брине о поштовању овога члана.

V ОДЛУЧИВАЊЕ
Члан 18.

ЛАФ Пожаревац ради и одлучује на седници којој
присуствује већина чланова, а одлучује већином гласова присутних чланова.

Члан 19.

О сваком питању о којем се расправља на седници,
председник формулише акт (одлуку или закључак)
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који доноси ЛАФ Пожаревац, а којим се дефинише
извршилац, начин и рок извршења.
Донета акта у дефинисаној форми се уносе у записник са седнице ЛАФ Пожаревац.

Члан 20.

Гласање је по правилу јавно, а на предлог било
ког члана тајно.
Чланови гласају на тај начин што се изјашњавају
„за” или „против” предлога, „уздржавају од гласања”
или издвајају мишљење.
У случају да је број гласова „за” или „против”
исти гласање се понавља.
Уколико и после поновљеног гласања није донета
одлука, заказаће се нова седница на којој ће се одлучивати о том питању у року од 48 часова.
Јавно гласање врши се дизањем руке или поименично. Поименично гласање врши се прозивањем
чланова.
По завршеном гласању, председник утврђује резултат гласања и јавно констатује какву је одлуку
донео ЛАФ Пожаревац.

VI ОДЛАГАЊЕ И ПРЕКИД СЕДНИЦЕ
Члан 21.

ЛАФ Пожаревац може одлучити да се седница прекине, ако се у току седнице не могу решити сва питања
из дневног реда и уколико то захтева већина чланова.

Члан 22.

Седница се прекида:
1) кад у току седнице број присутних чланова,
услед напуштања седнице, буде недовољан за пуноважно одлучивање,
2) кад због дужег трајања седнице она не може да
се заврши у планирано време,
3) кад дође до тежег нарушавања реда на седници, а Председник није у стању да одређеним мерама
успостави ред неопходан за рад седнице.
Седницу прекида председник и заказује нову
седницу.
Прекинута седница се наставља најкасније у року
од два дана по прекиду седнице.

VII ОДРЖАВАЊЕ РЕДА НА СЕДНИЦИ
Члан 23.

Због ометања рада на седницама могу се према
члановима и другим позваним лицима изрећи следеће мере:
1. опомена,
2. одузимање речи.

Члан 24.

Опомена се изриче члану који својим понашањем на седници нарушава ред.
Мера одузимање речи се изриче члану који нарушава ред, а претходно је био опоменут.
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VIII ЗАПИСНИК
Члан 25.

На свакој седници води се записник који обавезно
садржи:
– редни број седнице (рачунајући од почетка мандатног периода),
– место, датум и време одржавања,
– имена присутних и одсутних чланова (навести
имена оправдано одсутних),
– имена присутних лица који нису чланови,
– констатацију да седници присуствује потребан
број чланова за пуноважно одлучивање,
– усвојен дневни ред,
– формулацију одлука о којима се гласало, са
назначеним бројем гласова за, против и уздржаних
гласова,
– закључке донете о појединим тачкама дневног
реда са назначеним бројем гласова за предлог, против
и бројањем уздржаних гласова,
– време када је седница завршена или прекинута,
– потпис председавајућег и записничара.
У записник се уносе и изјаве за које поједини чланови изричито траже да се унесу.

Члан 26.

Измене и допуне записника врше се на предлог члана или другог лица које је присуствовало
седници, на наредној седници приликом његовог
усвајања.

Члан 27.

Оригинал записника са евентуалним прилозима
чува се као документ трајне вредности.

IХ ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 28.

На све оно што је није регулисано одредбама овог
Пословника примењиваће се одредбе закона, подзаконских аката, Локалног плана за борбу против
корупције и Националне стратегије за борбу против
корупције.

Члан 29.

Овај пословник ступа на снагу осмог дана од дана
доношења.
Пословник објавити у „Службеном гласнику Града Пожаревца”.
КОМИСИЈА ЗА ПРАЋЕЊЕ ПРИМЕНЕ ЛОКАЛНОГ
АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА БОРБУ ПРОТИВ
КОРУПЦИЈЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА 2017–2020
ПРЕДСЕДНИК,
Далибор Лончар с. р.
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