СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Година XLVII

Број 13

ПОЖАРЕВАЦ

24.12.2015.

СКУПШТИНА ГРАДА ПOЖАРЕВЦА
1

Б.

На основу члана 43. став 1. Закона о буџетском
систему (“Службени гласник РС” бр. 54/09, 73/10, 101/10,
101/11, 93/12, 62/13, 63/13 - исправка, 108/13, 142/14,
68/15 - др. закон и 103/15), члана 32. тачка 2) Закона о
локалној самоуправи (“Службени гласник Републике
Србије” бр. 129/07 и 83/14 - др. закон), и члана 32.
став 1. тачка 2. Статута Града Пожаревца (“Службени
гласник Града Пожаревца“ бр. 4/13 - пречишћен текст), а
на предлог Градског већа Града Пожаревца, Скупштина
Града Пожаревца, на седници одржаној 24.12.2015.
године, донела је
ОДЛУКУ
О БУЏЕТУ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА ЗА 2016.
ГОДИНУ

1.
2.

3.

4.
5.
6.

I. ОПШТИ ДЕО
Члан 1.
Овом одлуком уређују се приходи и примања,
расходи и издаци буџета Града Пожаревца за 2016.
годину, њено извршење, начин финансирања дефицита,
управљање јавним дугом, коришћење донација,
коришћење прихода од продаје добара и услуга буџетских
корисника и права и обавезе корисника буџетских
средстава.
Приходи и примања, расходи и издаци буџета
Града Пожаревца за 2016. годину састоје се од:
А.

РАЧУН ПРИХОДА
И ПРИМАЊА

Економска
класификација

1.

Укупни приходи и
примања остварени
по основу продаје
нефинансијске
имовине

7+8

2.205.919.001

2.

Укупни расходи и
издаци за набавку
нефинансијске
имовине

4+5

3.152.418.233

3.

Буџетски суфицит/
дефицит

(7+8) - (4+5)

-946.499.232

4.

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

5.

Укупан фискални
суфицит/дефицит

62

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

у динарима

В.

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

91

0

92

0

6211

0

61

0

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

0
-1.250.174.830

132.572.982

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

ОПИС

1

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

I

1.

1.1.

1.2.

Самодопринос

1.3.

Порез на имовину

1.4.

Остали порески
приходи

303.675.598

-1.250.174.830

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

Шифра економске
класификације
3

Износ-укупна
јавна средства
4

7+8

2.205.919.001,00

71

1.611.797.300,00

711

1.200.226.300,00

711180
713

0,00
338.701.000,00
72.870.000,00

2.

Непорески
приходи

74

390.813.507,00

2.1

Приходи од
имовине

741

105.497.000,00
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2.2
2.3
2.4
2.5
3.
4.
5.

6.

II

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

Приходи од
продаје добара и
услуга
Новчане казне
и одузета
имовинска корист
Мешовити и
неодређени
приходи
Остали непорески
приходи
Донације
Трансфери
Меморандумске
ставке за
рефундацију
расхода
Примања
од продаје
нефинансијске
имовине
УКУПНИ РАСХОДИ
И ИЗДАЦИ
ЗА НАБАВКУ
НЕФИНАНСИЈСКЕ
ИМОВИНЕ
Текући расходи
Расходи за
запослене
Коришћење роба
и услуга
Употреба
основних
средстава
Отплата камата
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742

182.844.507,00

743

13.800.000,00

745

88.672.000,00

731+732
733
770

8

V

45.197.934,00

4+5

3.152.418.233,00

4

2.316.772.716,00

41

591.144.050,00

42

965.530.646,00

43

0,00

44

0,00

Трансфери

463

301.852.278,00

3.

Издаци за
набавку
нефинансијске
имовине

5

835.645.517,00

III

ПРИМАЊА
ОД ПРОДАЈЕ
ФИНАНСИЈСКЕ
ИМОВИНЕ И
ЗАДУЖИВАЊА

9

1.

Задуживање

91

1.1.

Задуживање
код домаћих
кредитора

2.

2.1.

157.715.606,00

2.

Примања по
основу отплате
кредита
и продаје
финансијске
имовине

1.1.

394.654,00

135.830.162,00

1.7.

1.

2.

Субвенције
45
Социјална
47
заштита из буџета
Остали расходи
48+49+464+465

1.6.

IV

911

92

32.898.078,00
289.517.502,00

0,00

6

303.675.598,00

61

0,00

611

0,00

62

303.675.598,00

621

303.675.598,00

3

1.250.174.830,00

Члан 3.
Буџет Града Пожаревца за 2016. годину састоји

се од:
1. Прихода и примања у износу од 2.205.919.001,00
динара;
2. Расхода и издатака у износу од 3.152.418.233,00
динара;
3. Буџетског дефицита у износу од 946.499.232,00
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 финансијске имовине утврђен је у
укупном износу од 946.499.232,00 динара.
Финансирање утврђеног буџетског дефицита, обезбедиће
се из неутрошених средстава из претходних година.
Члан 4.
Приходи и примања буџета Града и пренета
средства из претходног периода по врстама, односно
економским класификацијама, утврђени су у следећим
износима:
Конто

ВРСТЕ ПРИХОДА И
ПРИМАЊА

УКУПНА
ЈАВНА
СРЕДСТВА

3

Пренета средства из
претходне године

1.250.174.830

700000

ТЕКУЋИ ПРИХОДИ

2.160.721.067

710000

ПОРЕЗИ

1.611.797.300

711000

ПОРЕЗ НА ДОХОДАК,
ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ
ДОБИТКЕ

1.200.226.300

711111

Порез на зараде

1.080.000.000

711122

Порез на приходе од
самосталних делатности који
се плаћа према паушално
утврђеном приходу, по решењу
Пореске управе

0,00
0,00

0,00

ОТПЛАТА ДУГА
И НАБАВКА
ФИНАНСИЈСКЕ
ИМОВИНЕ
Отплата дуга
Отплата дуга
домаћим
кредиторима
Набавка
финансијске
имовине
Набавка домаће
финансијске
имовине
НЕРАСПОРЕЂЕНИ
ВИШАК ПРИХОДА
ИЗ РАНИЈИХ
ГОДИНА

24.12.2015.

21.700.000

24.12.2015.

711123

711145

711146
711147
711148
711191
711193
713000
713121
713122
713311
713421

713423
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Порез на приходе од
самосталних делатности
који се плаћа према стварно
оствареном приходу
самоопорезивањем
Порез на приходе од давања
у закуп покретних ствари - по
основу самоопорезивања и по
решењу Пореске управе
Порез на приход од
пољопривреде и шумарства, по
решењу Пореске управе
Порез на земљиште
Порез на приходе од
непокретности, по решењу
Пореске управе
Порез на друге приходе
Порез на приходе
професионалних спортистких
стручњака
ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ
Порез на имовину (осим на
земљиште, акције и уделе) од
физичких лица
Порез на имовину (осим на
земљиште, акције и уделе) од
правних лица
Порез на наслеђе и поклон по
решењу Пореске управе
Порез на пренос апсолутних
права на непокретности, по
решењу Пореске управе
Порез на пренос апсолутних
права на моторним возилима,
пловилима и ваздухопловима,
по решењу Пореске управе
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2.500.000

733241

28.500.000

740000

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
ДРУГИ ПОРЕЗИ
Комунална такса за истицање
фирме на пословном простору
ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ
ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂ.
ОРГАНИЗАЦИЈА
Текуће донације од
међународних организација у
корист нивоа градова
ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ
НИВОА ВЛАСТИ
Ненаменски трансфери од
Републике у корист нивоа
градова
Други текући трансфери од
Републике у корист нивоа
градова
Текући трансфери од општина
у корист нивоа градова
Капитални наменски
трансфери, у ужем смислу
од Републике у корист нивоа
градова
ДРУГИ ПРИХОДИ

741000

ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ

741141

Камата на средства буџета
града

741151

Приходи буџета града
од камата на средства
консолидованог рачуна трезора
укључена у депозит банака

10.000

741531

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

10.600.000

741532

Комунална такса за коришћење
простора за паркирање
друмских моторних и
прикључних возила на
уређеним и обележеним
местима

64.837.000

741535

Комунална такса за заузеће
јавне површине грађевинским
материјалом

742000

ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ
ДОБАРА И УСЛУГА

25.865.000

700.000

714593

716000
716111

51.000

730000

210.300

732000

350.000

732141

68.500.000
2.850.000

733000
733141

338.701.000
138.000.000
155.000.000

14.700.000

713611

Порез на акције на име и уделе

714000

ПОРЕЗ НА ДОБРА И
УСЛУГЕ

714431

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

714513

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

34.600.000

714543

Накнада за промену намене
обрадивог пољопривредног
земљишта

50.000

714552

Боравишна такса

714560

Општинске и градске накнаде

1.000

733142
733147

36.870.000

270.000

1.250.000
200.000

500.000

36.000.000
36.000.000
158.110.260
394.654
394.654
157.715.606
111.620.139
21.715.467
1.380.000
23.000.000
390.813.507
105.497.000
30.000.000

50.000

182.844.507
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742141

742142

742143

742152

742241
742253
742341
743000

743324

743341

743924

745000
745141
745143

800000
810000
812141
820000
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Приходи од продаје добара или
услуга од стране тржишних
организација у корист нивоа
градова
Приходи од давања у закуп,
односно на коришћење
непокретности у државној
својини које користе градови
и индиректни корисници
њиховог буџета
Приходи од закупнине за
грађевинско земљиште у
корист нивоа градова
Приходи од давања у
закуп, односно коришћење
непокретности у државној
својини које користе општине
и индиректни корисници
њиховог буџета
Локалне административне
таксе
Накнада за уређивање
грађевинског земљишта
Приходи које својом
делатношћу остваре органи и
организације градова
НОВЧАНЕ КАЗНЕ И
ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА
КОРИСТ
Приходи од новчаних казни
за прекршаје, предвиђене
прописима о безбедности
саобраћаја на путевима
Приходи од новчаних казни
изречених у прекршајном
поступку за прекршаје
предвиђене актом скупштине
града, као и одузета имовинска
корист у том поступку
Приходи од увећања
целокупног пореског дуга који
је предмет принудне наплате
за 5 % на дан почетка постпка
принудне наплате, који је
правна последица принудне
наплате изворних прихода јлс
МЕШОВИТИ И
НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ
Остали приходи у корист нивоа
градова
Део добити јавног предузећа
према одлуци управног одбора
јавног предузећа у корист
нивоа градова
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ
НЕФИНАНСИЈСКЕ
ИМОВИНЕ
Примања од продаје
основних средстава
Примања од продаје покретних
ствари у корист нивоа градова
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ
ЗАЛИХА

86.665.492

43.929.015

7.750.000

550.000

3.800.000
40.000.000
150.000
13.800.000

Примања од продаје робе за
даљу продају
ТЕКУЋИ ПРИХОДИ
И ПРИМАЊА ОД
7+8+9
ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ
ФИН. ИМОВИНЕ
УКУПНО ПРЕНЕТА
3+7+8+9 СРЕДСТВА, ТЕКУЋИ
ПРИХОДИ И ПРИМАЊА
823100

700.000

Конто

Врсте расхода и издатака

1

2
РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ

591.144.050

411

462.682.528

412

Плате и додаци запослених
Социјални доприноси на терет
послодавца

413

Накнаде у натури (превоз)

414

Социјална давања запосленима

21.728.099

415

13.184.515

420

Накнаде за запослене
Награде,бонуси и остали посебни
расходи
КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И
РОБА

421

Стални трошкови

422

Трошкови путовања

423

Услуге по уговору

163.211.007

424

163.953.896

425

Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
(услуге и матeријал)

426

Материјал

88.672.000

4512

7.372.000

454
460
4631
4632
4641

2.316.772.716

82.820.214
6.791.530

3.937.164
965.530.646
332.995.141
59.961.945

162.366.370
83.042.287

СУБВЕНЦИЈЕ
Текуће субвенције јавним
нефинансијским предузећима и
организацијама
Капиталне субвенције јавним
нефинансијским предузећима и
организацијама
Субвенције приватним
предузећима

135.830.162

ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ
Текући трансфери осталим
нивоима власти
Капитални трансфери осталим
нивоима власти
Текуће дотације организацијама
обавезног социјалног осигурања

384.600.230

88.392.162
38.438.000
9.000.000

292.230.339
9.621.939
6.200.000

4642

Капиталне дотације
организацијама обавезног
социјалног осигурања

22.180.000

465

Остале донације, дотације и
трансфери

54.367.952

41.462.580
3.735.354

Укупна јавна
средства
3

410

4511

41.462.580

3.456.093.831

ТЕКУЋИ РАСХОДИ

500.000

45.197.934

2.205.919.001

400

450

81.300.000

3.735.354

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

416
12.600.000

24.12.2015.

24.12.2015.
470
472
480
481
482
483

484
485
490
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СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ
Накнаде за социјалну заштиту из
буџета

32.898.078
32.898.078

110

ОСТАЛИ РАСХОДИ
Дотације невладиним
организацијама
Порези, обавезне таксе, казне и
пенали
Новчане казне и пенали по
решењу судова
Накнада штете за повреде
или штету насталу услед
елементарних непогода или
других природних узрока
Накнада штете за повреде или
штету нанету од стране државних
органа
АДМИНИСТРАТИВНИ
ТРАНСФЕРИ БУЏЕТА

158.407.050

130

123.458.600

160

20.001.450
9.387.000
60.000

5.500.000
48.362.500
9.672.500

49912 Текућа резерва

38.690.000

500

КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ

835.645.517

510

ОСНОВНА СРЕДСТВА

824.223.517
744.873.370

511

Зграде и грађевински објекти

512

Машине и опрема

514

Култивисана имовина

5.271.660

515

Нематеријална имовина

5.391.379

520
523

ЗАЛИХЕ
Залихе робе за даљу продају

1.922.000

540
541

ПРИРОДНА ИМОВИНА
Земљиште
НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ
ИМОВИНЕ

9.500.000

621

68.687.108

Набавка домаће фин. имовине
УКУПНИ ЈАВНИ РАСХОДИ

1.922.000
9.500.000
303.675.598
303.675.598
3.456.093.831

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

Функционална класификација

1

2

000

СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА

Укупна
јавна
средства
3
93.849.579

010

Болест и инвалидност

040

Породица и деца

17.250.000

070

Социјална помоћ угроженом
становништву некласификована на
другом месту

39.881.579

090

Социјална заштита
некласификована на другом месту

31.318.000

100

ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ

330
400

5.400.000

657.246.410

Извршни и законодавни органи,
финансијски и фискални послови
и спољни послови
Опште услуге
Опште јавне услуге
некласификоване на другом месту
ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ
Судови

184.998.080
442.258.638
29.989.692
10.994.455
10.994.455

ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ
Општи економски и комерцијални
послови

401.142.578

421

Пољопривреда

108.100.632

451

Друмски саобраћај

235.773.696

452

Водени саобраћај

23.000.000

473

Туризам
ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ

28.268.250

411

49911 Стална резерва

620

300

Број 13 - Страна 5

500
510

Управљање отпадом

520

Управљање отпадним водама

530

Смањење загађености
Заштита биљног и животињског
света и крајолика
Заштита животне средине
некласификована на другом месту
ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И
ЗАЈЕДНИЦЕ

540
560
600

6.000.000

901.343.918
92.528.760
40.070.771
9.000.000
107.922.290
651.822.097

620

Развој заједнице

489.619.904
371.908.147

630

Водоснабдевање

32.453.647

640

Улична расвета

85.258.110

ЗДРАВСТВО
Здравство некласификовано на
другом месту.
РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ,
КУЛТУРА И ВЕРЕ

28.380.000

700
760
800

28.380.000
343.716.493
73.000.000

810

Услуге рекреације и спорта

820

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

268.906.493

ОБРАЗОВАЊЕ

529.800.494
311.545.256

860
900

710.000

911

Предшколско образовање

912

Основно образовање

80.860.000

920

Средње образовање

75.224.000

960

61.303.000
Помоћне услуге образовању
Образовање некласификовано на
868.238
другом месту
УКУПНО 3.456.093.831

980

Члан 7.
Средства буџета и средства из осталих извора
у износу од 3.456.093.831,00 динара, утврђена су и
распоређена по програмској класификацији, и то:
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Шифра
Програмска
Програм активност/
Пројекат
1
2

Назив

Укупна средства

3

4

Програм 1. Локални развој и
просторно планирање

1101

1101-0001

1101-0002

0601

0601-0001

0601-0002

24.12.2015.

Надлежан орган/особа

5
Члан Градског већа, ресорно
задужење за област месних заједница
211.196.396,00
и комуналну инфраструктуру месних
заједница

Стратешко, просторно и урбанистичко
планирање

Градска управа/начелник Одељења за
урбанизам и грађевинске послове
Градска управа/начелник Одељења за
привреду, локални економски развој и
103.717.544,00
заштиту животне средине
ЈП “Дирекција за изградњу града
Пожаревца”/Ружица Станојевић,
руководилац Службе урбанизма

Уређивање грађевинског земљишта

Градска управа Града Пожаревца/
начелник Одељења за имовинско107.478.852,00 правне, комуналне послове и саобраћај
ЈП”Дирекција за изградњу града
Пожаревца”/директор

Програм 2. Комунална делатност

Члан Градског већа, ресорно
1.019.780.975,00 задужење за област месних заједница
и комуналну инфраструктуру

Водоснабдевање

Управљање отпадним водама

0601-0003

Одржавање депонија

0601-0004

Даљинско грејање

0601-0006

Градска управа Града Пожаревца/
начелник
72.771.819,00 ЈП”Дирекција за изградњу града
Пожаревца”/Зоран Живановић, стручни
сарадник за инвестициони надзор

Градска управа Града Пожаревца/
начелник
351.622.892,00 ЈП”Дирекција за изградњу града
Пожаревца”/Зоран Живановић, стручни
сарадник за инвестициони надзор
Градска управа Града Пожаревца/
начелник
5.742.400,00 ЈП”Дирекција за изградњу града
Пожаревца”/Зоран Ђорђевић,
руководилац Службе инвестиција
285.350.835,00

Градска управа Града Пожаревца/
начелник

Паркинг сервис

64.837.000,00

Градска управа Града Пожаревца/
начелник

0601-0008

Јавна хигијена

ЈП”Дирекција за изградњу града
50.790.760,00 Пожаревца”/Весна Ракић, стручни
сарадник за јавну хигијену

0601-0009

Уређење и одржавање зеленила

ЈП”Дирекција за изградњу града
37.826.990,00 Пожаревца”/Дијана Стевић, стручни
сарадник за зеленило

24.12.2015.
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0601-0010

Јавна расвета

ЈП”Дирекција за изградњу града
Пожаревца”/Милинко Здравковић,
85.508.279,00 стручни сарадник за инвестициони
развој и одржавање јавне расвете и
самафора

0601-0014

Остале комуналне услуге

Градска управа Града Пожаревца/
26.892.000,00 Мирјана Лекић, шеф Одсека за
привреду и заштиту животне средине

Пројекат: “Санација депоније комуналног
отпада Јеремино поље”

38.438.000,00

Програм 3. Локални економски развој

Члан Градског већа, ресорно
задужење за европске фондове,
16.000.000,00
локални-економски развој и
дијаспора

0601-П1

1501

ЈКП”Комуналне службе”/Срђан
Филиповић, технички директор

1501-0001

Подршка постојећој привреди

Градска управа Града Пожаревца/
Александра Ђорђевић, шеф Одсека
4.500.000,00
за ЛЕР и члан Градског већа, ресорно
задужење за НВО и удружења

1501-0004

Одржавање економске инфраструктуре

8.500.000,00

1501-0005

Финансијска подршка локалном
економском развоју

Градска управа Града Пожаревца/
3.000.000,00 Александра Ђорђевић, шеф Одсека за
ЛЕР

1502

Програм 4. Развој туризма

ЈП”Дирекција за изградњу града
Пожаревца”/директор

Члан градског већа, ресорно
задужење за област туризам,
28.268.250,00
трговина, снабдевање и заштита
животне средине

1502-0001

Управљање развојем туризма

9.928.350,00

Туристичка организација Пожаревца/
директор

1502-0002

Туристичка промоција

3.213.000,00

Туристичка организација Пожаревца/
директор

1502-П1

Пројекат: Љубичевске коњичке игре

9.140.250,00

Туристичка организација Пожаревца/
директор

1502-П2

Пројекат: Ускршњи етно фестивал

701.250,00

Туристичка организација Пожаревца/
директор

1502-П3

Пројекат: Пожаревачки међународни
карневал

3.009.000,00

Туристичка организација Пожаревца/
директор

1502-П4

Пројекат: Набавка и постављање
туристичке сигнализације за целокупну
територију Пожаревца

2.276.400,00

Туристичка организација Пожаревца/
директор

0101

Програм 5. Развој пољопривреде

0101-0001

Унапређење услова за пољопривредну
делатност

0101-0002

Подстицаји пољопривредној производњи

Члан Градског ећа, ресорно задужење
за област пољопривреда и буџетски
108.100.632,00
фонд за подстицаје у пољопривреди и
рурални развој Града Пожаревца
Градска управа Града Пожаревца/Бошко
Перић, самостални стручни сарадник за
39.135.945,00 планско аналитичке послове у области
развоја пољопривреде, водопривреде и
шумарства
Градска управа Града Пожаревца/Лела
Стојадиновић, самостални стручни
68.964.687,00 сарадник за планско аналитичке послове
у области развоја пољопривреде,
водопривреде и шумарства
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Програм 6. Заштита животне средине

0401-0001

Управљање заштитом животне средине и
природних вредности

0401-0003

Праћење квалитета елемената животне
средине

0701

0701-0002

2001

2001-0001

2002

2002-0001

2002-П1

2003

0901

Члан Градског већа , ресорно
задужење за област туризам,
9.300.000,00
трговина, снабдевање и заштита
животне средине
300.000,00

Члан градског већа, ресорно задужење
за област НВО и удружења

Градска управа Града Пожаревца/
9.000.000,00 Мирјана Лекић, шеф Службе за заштиту
животне средине

Програм 7. Путна инфраструктура

Члан Градског већа, ресорно
311.593.093,00 задужење за област омладине, спорта
и саобраћај

Одржавање путева

ЈП”Дирекција за изградњу града
311.593.093,00 Пожаревца”/Зоран Ђорђевић,
руководилац Службе инвестиција

Програм 8. Предшколско васпитање

Члан Градског већа, ресорно
311.545.256,00 задужење за област просвета,
образовање, култура и наука

Функционисање предшколских установа

311.545.256,00 ПУ “Љубица Вребалов”/директор

Програм 9. Основно образовање

Члан Градског већа, ресорно
129.748.238,00 задужење за област просвета,
образовање, култура и наука

Функционисање основних школа

Градска управа града Пожаревца/
Милена Несторовић, начелница
128.880.000,00
Одељења за друштвене делатности
Директори основних школа

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

2003-0001

24.12.2015.

Функционисање средњих школа

Програм 11. Социјална и дечја заштита

Градска управа Града Пожаревца/
868.238,00 Љиљана Драјић, виши сарадник за
социјалну заштиту
Члан Градског већа, ресорно
83.024.000,00 задужење за област просвета,
образовање, култура и наука
Градска управа града Пожаревца/
Милена Несторовић, начелница
83.024.000,00
Одељења за друштвене делатности
Директори средњих школи
Члан градског већа, ресорно
задужење за област друштвених
93.849.579,00
делатности, социјална питања и
здравство
Градска управа града Пожаревца/
Милена Несторовић, начелница
27.831.681,00
Одељења за друштвене делатности
Центар за социјални рад/директор

0901-0001

Социјалне помоћи

0901-0003

Подршка социо-хуманитарним
организацијама

Градска управа града Пожаревца/
10.100.000,00 Милена Несторовић, начелница
Одељења за друштвене делатности

0901-0004

Саветодавно-терапијске и социјалноедукативне услуге

Центар за социјални рад/директор
Градска управа Града Пожаревца/
23.979.898,00
Милена Несторовић, начелница
Одељења за друштвене делатности

24.12.2015.
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0901-0005

Активности Црвеног крста

Градска управа Града Пожаревца/
14.688.000,00 Милена Несторовић, начелница
Одељења за друштвене делатности

0901-0006

Дечија заштита

Градска управа Града Пожаревца/Зоран
17.250.000,00 Ђорђевић, шеф Одсека за финансијску
подршку породици са децом

Програм 12. Примарна здравствена
заштита

Члан градског већа, ресорно
задужење за област друштвених
28.380.000,00
делатности, социјална питања и
здравство

Функционисање установа примарне
здравствене заштите

28.380.000,00 Дом здравља Пожаревац/директор

1801

1801-0001

Програм 13. Развој културе

Члан Градског већа, ресорно
269.116.493,00 задужење за област просвета,
образовање, култура и наука

1201-0001

Функционисање локалних установа
културе

243.927.173,00 Директори установа културе

1201-0002

Подстицаји културном и уметничком
стваралаштву

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

1201-П1

Пројекат: Глумачке свечаности”Дани
Миливоја Живановића”

Центар за културу Пожаревац/Гордан
3.664.818,00 Бојковић, уредник професионалног
програма

1201-П2

Пројекат: Одржавање концерта, мјузикла
и представа

Гордан Бојковић, уредник
2.081.337,00 професионалног програма
Центар за културу Пожаревац/директор

1201-П3

Пројекат: Одржавање књижевних вечери
и трибина

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

1201-П4

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

526.000,00 Центар за културу Пожаревац/директор

1201-П5

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

1201-П6

Пројекат: Летњи програм

1201-П7

Пројекат: РЕФРАКТ-Регионални
фестивал алтернативне културе

1201-П8

Пројекат: Организовање и одржавање
првомајског уранка

1201-П9

Пројекат: Одржавање поп и рок концерта

230.000,00 Центар за културу Пожаревац/директор

1201-П10

Пројекат: Организовање гитаријаде на
лагуни

600.000,00 Центар за културу Пожаревац/директор

1201-П11

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

235.000,00 Центар за културу Пожаревац/директор

1201-П12

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

Центар за културу Пожаревац/
124.000,00 Бојан Гачевић, уредник аматерског
стваралаштва

1201

Центар за културу Пожаревац/Марија
1.655.045,00 Влајовић, организатор фолклорних
стваралаштва
570.000,00 Центар за културу Пожаревац/директор
Центар за културу Пожаревац/
30.000,00 Бојан Гачевић, уредник аматерског
стваралаштва
Центар за културу Пожаревац/Марија
180.500,00 Влајовић, организатор фолклорних
стваралаштва
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1201-П13

Пројекат: Дистрибутерско филмска
делатност

1201-П14

Пројекат: Штампање књига, каталога,
монографија и публикација

1201-П15

Пројекат: Микрофилмовање и
дигитализовање архивских докумената

Историјски архив Пожаревац/Наташа
182.000,00 Милошевић Дулић, виши архивски
помоћник

1201-П16

Пројекат: Музеолошка обрада и
дигитализација етнолошке збирке

400.000,00 Народни музеј Пожаревац/директор

1201-П17

Пројекат: Археолошка истраживања
локалитета Браничево у Старом Костолцу

1201-П18

Пројекат: Чишћење римских терми на
локалитету Маргум

250.000,00

1201-П19

Пројекат: Водич кроз музеј, каталог

300.000,00 Народни музеј Пожаревац/директор

1201-П20

Пројекат: Зборник радова Виминацијум

300.000,00

Народни музеј Пожаревац/Народни
музеј Пожаревац/директор

1201-П21

Пројекат: Етно култура Млаве

500.000,00

Народни музеј Пожаревац/Даница
Ђокић, музеолошки саветник-етнолог

1201-П22

Пројекат: Организовање ликовних
изложби

300.000,00

Народни музеј Пожаревац/Марина
Радосављевић, кустос

1201-П23

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

200.000,00 Народни музеј Пожаревац/директор

1201-П24

Пројекат: Дани „Слободана Стојановића“

637.000,00

Народна библиотека “Илија
М.Петровић”/директор

1201-П25

Пројекат: Обележавање Дана библиотеке

145.000,00

Народна библиотека “Илија
М.Петровић”/директор

1201-П26

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

560.000,00

Народна библиотека “Илија
М.Петровић”/директор

1201-П27

Пројекат: Дечије радионице

65.000,00

Народна библиотека “Илија
М.Петровић”/директор

1201-П28

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

200.000,00 Градски женски ХОР “Барили”/директор

1201-П29

Пројекат: Венац липарских градова

135.000,00 Центар за културу Пожаревац/директор

1301

Програм 14. Развој спорта и омладине
1301-0001

Подршка локалним спортским
организацијама, удружењима и савезима

1301-0002

Подршка предшколском, школском и
рекреативном спорту и масовној физичкој
култури

622.000,00

Центар за културу Пожаревац/Драган
Лазовић, помоћник директора

1.054.720,00

Историјски архив Пожаревац/Драгана
Милорадовић Николић, архивиста

1.000.000,00

Народни музеј Пожаревац/Драгана
Спасић Ђурић, музејски саветник
Народни музеј Пожаревац/Драган
Јацановић, виши кустос

Члан Градског већа, ресорно
73.000.000,00 задужење за област омладине, спорта
и саобраћај
Градска управа Града Пожаревца/
63.000.000,00 Милена Несторовић, начелница
Одељења за друштвене делатности
Градска управа Града Пожаревца/
10.000.000,00 Милена Несторовић, начелница
Одељења за друштвене делатности

Програм 15. Локална самоуправа

763.190.919,00

Градска управа Града Пожаревца/
начелник

0602-0001

Функционисање локалне самоуправе и
градских општина

697.409.607,00

Градска управа Града Пожаревца/
начелник

0602-0002

Месне заједнице

18.666.857,00

0602-0004

Градско правобранилаштво

10.994.455,00 Градски правобранилац

0602

Члан Градског већа-ресорно задужење
за месне заједнице

24.12.2015.
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0602-0006

Информисање

0602-0007

Канцеларија за младе

0602-0008

Програми националних мањина

0602-0010

Резерве

0602-П1

Пројекат:Прослава 15. октобра - Дана
ослобођења Града

0602-П2

Пројекат:Прослава Градске славе - Света
Тројица

Број 13 - Страна 11

Градска управа Града Пожаревца/
15.720.000,00 Милена Несторовић, начелница
Одељења за друштвене делатности
Градска управа Града Пожаревца/
1.600.000,00 Милена Несторовић, начелница
Одељења за друштвене делатности
Градска управа Града Пожаревца/
4.950.000,00 Александра Ђорђевић, шеф Одсека за
ЛЕР
Градска управа Града Пожаревца/
12.250.000,00 Александар Катић шеф Одсека за
ванредне ситуације
Градска управа Града Пожаревца/
890.000,00 Предраг Перенчевић, шеф Одсека за
протокол и информисање
Градска управа Града Пожаревца/
710.000,00 Предраг Перенчевић, шеф Одсека за
протокол

УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ
РАСХОДИ

3.456.093.831,00

Члан 8.
Планирани капитални издаци буџетских корисника за 2016, 2017. и 2018. годину исказују се у следећем
прегледу:
Износ у хиљадама динара(000)

Година завршетка

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

2016

30.800

0

30.800

0

30.800

0

0

0

2015

2016

12.500

0

12.500

0

12.500

0

0

0

2013

2016

7.000

5.355

1.645

0

1.645

0

0

0

2015

2016

7.000

0

7.000

0

7.000

0

0

0

2015

2016

5.277

0

5.277

0

5.277

0

0

0

2014

2016

8.500

0

8.500

0

8.500

0

0

0

2014

2016

22.500

0

22.500

6.048

16.452

0

0

0

финансирања
пројекта

3

финансирања
пројекта

Након 2018

7

2018

6

2017

5

0

2016

4

0

2015 - процена
извршења

3

0

2015 - план

2

415.398 988.714

Реализовано
закључно са
31.12.2014. године

1

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

98.783 1.385.038

Укупна вредност
пројекта

1

Назив капиталног пројекта

Година почетка

Приоритет

УКУПНО: 1.454.103

8

Индустријска зона-улица
Нова 2

2014

2016

9.468

0

9.468

0

9.468

0

0

0

9

Индустријска зона-улица
Нова 3

2014

2016

6.766

0

6.766

0

6.766

0

0

0

Страна 12 - Број 13
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Индустријска зона-улица
Илије Гојковића
Инвестиционо одржавање
асфалтом-пресвлачење пута
Костолац-Острово
Семафор на раскрсници
Немањина-РатарскаМоравска
Изградња кружног тока
на раскрсници улица Чеде
Васовића, Косте Абрашевић
и Индустријске улице
Асфалтирање ул. Косте
Абрашевића са израдом
нових тротоара са обе стране
улице
Асфалтирање ул. Кнез
Милошев венац са израдом
тротоара са обе стране улице
Инвестиционо одржавање пресвлачење асфалтом улица:
Таковске, Немањине први
део и Дунавске и тротоара
у Дунавској до Партизанске
улице
Санација дела улице Павла
Јуришића Штурма
Еколошки дом - санација
кровног покривача
Извођење лимарских радова
на крову зграде “Старо
начелство”
Извођење радова на електро
инсталацијама на здању
“Старо начелство” прва фаза
Изградња заштитних
антиерозивних објеката на
водотоцима II категорије кличевачки и речички поток
„Радови на бушењу и
опремању два бунара VB
-11 VB-8a на водозахвату
Морава“
„Захватање сирове воде
са језера у небрањеном
делу Велике Мораве
(на Београдском путу)
ради њеног наливања у
инфилтрационе базене“

24.12.2015.

2014

2016

20.322

0

20.322

0

20.322

0

0

0

2015

2016

11.000

0

11.000

0

11.000

0

0

0

2015

2016

7.000

0

7.000

0

7.000

0

0

0

2015

2016

13.500

0

13.500

13.336

164

0

0

0

2015

2016

22.832

0

22.832

6.832

16.000

0

0

0

2015

2016

32.000

0

32.000

0

32.000

0

0

0

2015

2016

15.000

0

15.000

12.940

2.060

0

0

0

2015

2016

7.000

0

7.000

1.389

5.611

0

0

0

2015

2016

5.250

0

5.250

0

5.250

0

0

0

2015

2016

7.000

0

7.000

1.203

5.797

0

0

0

2015

2016

18.000

0

18.000

0

18.000

0

0

0

2015

2016

8.000

0

8.000

0

8.000

0

0

0

2015

2016

8.479

0

8.479

0

8.479

0

0

0

2015

2016

15.019

0

15.019

0

15.019

0

0

0

24

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

2015

2016

23.000

0

23.000

0

23.000

0

0

0

25

Набавка и уградња столица
у великој сали Центра за
културу Пожаревац

2015

2016

9.084

0

9.084

0

9.084

0

0

0

26

Замена прозора на згради
Медицине рада у Пожаревцу

2015

2016

13.000

0

13.000

0

13.000

0

0

0

11
12

13

14

15

16

17
18
19
20

21

22

23

24.12.2015.
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Забела-изградња фекалне
канализације од постојеће
ЦС-колоније до нове ЦС КПЗ
Реконструкција водоводне
мреже-замена азбест
цементних цеви у улици
Братсва јединства
Реконструкција водоводне
мреже-замена азбест
цементних цеви у улицама
Дунавска, Немањина први
део и Таковска
Изградња секундарне мреже
фекалне канализације у
насељу Лучица
Изградња секундарне мреже
фекалне канализације за
комплетно насеље Љубичево
Изградња кишне
канализације са свим бочним
улицама са леве стране ул.
Пожаревачки партизански
одред (од центра града ка
брду) до улива у кишни
колектор у ул. Кнез Милошев
венац - прва фаза
Изградња кишне
канализације за слив
Варошко брдо до улива у
кишни колектор у ул. Кнез
Милошев венац - прва фаза

Број 13 - Страна 13

2013

2015

3.380

0

6.250

3.380

2.870

0

0

0

2014

2016

29.692

29.692

11.004

0

11.004

0

0

0

2014

2015

15.683

10.659

8.445

5.024

3.421

0

0

0

2015

2016

78.000

0

78.000

14.206

63.771

0

0

0

2015

2016

35.000

0

35.000

3.952

31.048

0

0

0

2015

2016

60.000

0

60.000

7.345

52.655

0

0

0

2015

2016

45.000

0

45.000

3.890

41.110

0

0

0

34

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

2015

2016

34.500

0

34.500

16.745

17.755

0

0

0

35

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

2015

2015

5.485

0

12.516

5.485

7.032

0

0

0

36

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

2015

2016

47.000

0

47.000

14.387

32.613

0

0

0

37

Изградња примарне и
секундарне фекалне
канализације иза ЦС - 8
слив Димитрија Павловића
који обухвата улице ;
Димитрија Павловића,
Књегиње Љубице, Димитрија
Павловића - крак 1,
Димитирија Павловића - крак
2

2015

2015

6.860

0

10.990

6.860

4.130

0

0

0

38

Изградња секундарне
фекалне канализације у
насељу Забела

2015

2016

13.750

0

13.750

3.100

10.543

0

0

0

28

29

30
31

32

33
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40

41

42

43

44
45

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Изградња кишне
канализације у улицама
: Краљевића Марка и
Невесињска
Реконструкција водоводне
мреже - замена азбестно
цементних цеви у улици
Косте Абрашевића
Реконструкција водоводне
мреже - замена азбестно
цементних цеви у улици
Слободарској од ул. Цане
Бабовић до ул. Ђуре
Даничића
Реконструкција водоводне
мреже - замена азбестно
цементних цеви у улици
Моше Пијаде од ул. Јована
Шербановића до ул.
Слободарске
Реконструкција водоводне
мреже - замена азбестно
цементних цеви у улицама:
Виноградарској, Душана
Радовића, Арчибалда Рајса
од Хајдук Вељкове до ул.
Арчибалда Рајса
Реконструкција водоводне
мреже - замена азбестно
цементних цеви у улици
Карађорђевој у Костолцу
Индустријска зона - изградња
фекалне канализације
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2015

2016

6.250

0

6.250

1.875

4.375

0

0

0

2015

2016

10.600

0

10.600

7.252

3.348

0

0

0

2015

2016

7.400

0

7.400

2.964

4.436

0

0

0

2015

2016

14.800

0

14.800

8.756

6.044

0

0

0

2015

2016

10.000

0

10.000

4.000

6.000

0

0

0

2015

2016

36.316

0

36.400

36.316

84

0

0

0

2013

2016

22.000

12.306

9.694

0

9.694

0

0

0

46

Индустријска зона - кишна
канализација

2013

2016

34.000

23.331

10.669

0

10.669

0

0

0

47

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

2014

2016

31.506

0

31.506

14.278

17.228

0

0

0

48

Изградња секундарне
топловодне мреже за ТПС
8/79-1 локација ул. Цане
Бабовић МЗ “Чачалица”

2014

2016

40.200

0

40.200

0

40.200

0

0

0

49

Изградња дистрибутивне
мреже и прикључних
топловода на локацији ТПС
7/65( Моравска 11)за будуће
купце на зони ограниченој
улицама:Стишка 26,Партизанска 1-21,Моравска

2015

2016

20.160

0

20.160

13.205

6.955

0

0

0

50

Изградња дистрибутивне
мреже и прикључних
топловода на локацији ТПС
6/65+9/65+11/65(Влајка
Павловића бб)за будуће
купце на зони ограниченој
ул:Моравска 49

2015

2016

28.920

0

28.920

0

28.920

0

0

0

24.12.2015.

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Доградња локација ТПС
‘’Косте Абрашевића’’
101-наставак изградње
дистрибутивне мреже у делу
ул. Косте Абрашевића,ТПС
6/77 и ТПС 10/77
‘’Невен’’ – друга фаза,
Сопотска улица ТПС 21/72израда дистрибутивне мреже
и прикључних топловода
ТПС 12/85-1, Шеста личка
34 у Пожаревцу (Бусије код
школе) - доградња ТПС и
израда дистрибутивне мреже
и прикључних топловода
ТПС 3/59 ‘’МЗ Радна мала’’
- опремање ТПС и израда
дистрибутивне мреже и
прикључних топловода
ТПС 8/53 ул. Милоша
Обилића 3 у Пожаревцу примарни прикључак ТПС и
израда дистрибутивне мреже
и прикључних топловода
ТПС 9/52 ул. Сењанина Иве
у Пожаревцу- примарни
прикључак, израда ТПС и и
израда дистрибутивне мреже
и прикључних топловода
ТПС 5/77 ул. Косовска друга
фаза – опрема за ТПС и
израда дистрибутивне мреже
и прикључних топловода
ТПС 10/85, ТПС 11/85 и ТПС
14/85 ул. Алексе Дундића
– израда примарног вода и
изградња ТПС
ТПС 14/60 и ТПС 15/60 ул.
Бошкова – израда примарног
вода и изградња ТПС.
ТПС 16/58 – доградња
локације ТПС дечји вртић
‘’Даница’’, ул. Дрварска
2 – наставак изградње
дистрибутивне мреже и
прикључних топловода на
зонама: ТПС 16/58, ТПС
14/58 и ТПС 10/58.
Индивидуалне ТПС у ул.
Шесте личке – преносна
мрежа и прикључни вреловод
Друга фаза изградње
топлификационог система
села Ћириковац – примар
у улицама Лоле Рибара и
Партизанској
Изградња ЦС - Б1
Заштита водоизворишта
“Кључ”-замена
филтерског слоја песка на
инфилтрационом базенима
на изворишту “Кључ” у
Пожаревцу
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2015

2015

12.581

0

15.000

12.590

2.410

0

0

0

2015

2015

7.521

0

10.800

7.521

3.279

0

0

0

2015

2015

14.102

0

16.800

14.102

2.698

0

0

0

2015

2016

33.000

0

33.000

0

33.000

0

0

0

2015

2016

20.500

0

22.320

15.320

7.000

0

0

0

2015

2016

42.052

0

42.052

21.500

20.552

0

0

0

2015

2016

37.200

0

37.200

27.739

9.461

0

0

0

2015

2016

16.818

0

16.818

8.900

7.918

0

0

0

2015

2016

22.781

0

22.781

9.969

12.812

0

0

0

2015

2016

69.134

0

69.134

0

69.134

0

0

0

2015

2016

14.094

0

14.094

0

14.094

0

0

0

2015

2016

13.971

0

18.997

9.748

9.249

0

0

0

2015

2015

5.922

0

6.600

5.922

678

0

0

0

2014

2015

13.529

0

13.617

13.529

88

0

0

0
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67

68
69

70

71

72

73
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Израда главног пројекта
објекта постројења за
пречишћавање подземне воде
до нивоа квалитета воде за
пиће на изворишту “Ловац” у
Костолцу
Изградња фекалне ЦС-1
у ул. 7. јула у Костолцу-за
препумпавање отпадних вода
У оквиру реализације плана
управљања комуналним
отпадом на територији града
Пожаревца и омогућавања
несметаног функционисања
градске депоније ‘’Јеремино
поље’’ у Пожаревцу
– набавка булдожера
Чеде Васовића-инвестиционо
одржавање асфалтом од
Триангла до Трга Р. Вујовића
Пројекат и санација
депоније комуналног отпада
„Јеремијино поље“
МЗ Баре инвестиционо
одржавање - асфалтирање
улице-враћање у првобитно
стање
Пројекат за грађевинску
дозволу ПГР и пројекат за
извођење ПЗИ изворишта
Кључ у Пожаревцу
Израда идејног плана
пројекта изворишта „Кључ“
у Пожаревцу са студијом
оправданости
Промена столарије у
објектима „Невен“ и
„Лептирић“

24.12.2015.

2014

2016

5.000

0

5.000

0

5.000

0

0

0

2014

2015

9.424

0

10.152

9.424

728

0

0

0

2015

2015

34.558

0

37.000

34.558

2.442

0

0

0

2014

2016

7.063

5.008

2.055

1.973

82

0

0

0

2015

2016

38.438

0

38.438

0

38.438

0

0

0

2015

2016

5.352

0

5.352

0

5.352

0

0

0

2016

2016

18.000

0

0

0

18.000

0

0

0

2014

2016

18.000

12.432

5.568

0

5.568

0

0

0

2015

2016

13.264

0

13.264

6.632

6.632

0

0

0

Члан 9.
Одлуком о буџету града Пожаревца за 2016. годину обезбеђена су средства за пројекте наведене у члану 8. у
укупном износу од 988.714.000,00 динара. По изворима финансирања средства се обезбеђују на следећи начин:
-из трансфера од других нивоа власти у износу од 23.000.000,00 динара и
-из неутрошених средстава из ранијих година у износу од 965.714.000,00 динара.

Индустријска зона-улица Нова 2

Индустријска зона-улица Нова 3
Индустријска зона-улица Илије
Гојковића
Инвестиционо одржавање
асфалтом-пресвлачење пута
Костолац-Острово
Семафор на раскрсници
Немањина-Ратарска-Моравска
Изградња кружног тока
на раскрсници улица Чеде
Васовића, Косте Абрашевић и
Индустријске улице
Асфалтирање ул .Косте
Абрашевића са израдом нових
тротоара са обе стране улице

8

9

14

13

Програм

7

7

7

7

7

7

7

7

3

2

2

2

1

1

3

Програмска
активност/
Пројекат
0002

0002

0002

0002

0002

0002

0002

0002

0004

0009

0001

0001

0001

0001

4

Конто 3. ниво
511

511

512

511

511

511

511

511

541

514

511

511

511

511

5

Конто 4. ниво
5113

5113

5128

5113

5113

5113

5113

5113

5411

5141

5112

5112

5114

5114

6

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

7

5.355

22.832

13.500

7.000

11.000

20.322

6.766

9.468

22.500

8.500

5.277

7.000

1.645

12.500

30.800

6.832

13.336

6.048

16.000

164

7.000

11.000

20.322

6.766

9.468

16.452

8.500

5.277

7.000

1.645

12.500

30.800

11

Реализовано
закључно са
31.12.2014.
године

10

1.385.038
2015 - план
9

415.398
2015 процена
реализације

8

988.714
2016

98.783

13

14

2017
12

0

0

2018

0
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12

11

10

7

6

5

4

3

2

1

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

Р.бр.

1

Назив капиталног пројекта

Извор

УКУПНО:
Након 2018

у дин (заокружено на 000)

24.12.2015.
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13

12

2

Замена прозора на згради
Медицине рада у Пожаревцу

Забела-изградња фекалне
канализације од постојеће ЦСколоније до нове ЦС КПЗ

26

27

7

2

2

15

13

13

13

7

7

7

Набавка и уградња столица у
великој сали Центра за културу
Пожаревац

Асфалтирање ул. Кнез Милошев
венац са израдом тротоара са
обе стране улице
Инвестиционо одржавање пресвлачење асфалтом улица
: Таковске, Немањине први
део и Дунавске и тротоара у
Дунавској до Партизанске улице
Санација дела улице Павла
Јуришића Штурма
Еколошки дом - санација
кровног покривача
Извођење лимарских радова на
крову зграде “Старо начелство”
Извођење радова на електро
инсталацијама на здању “Старо
начелство” прва фаза
Изградња заштитних
антиерозивних објеката на
водотоцима II категорије кличевачки и речички поток
„Радови на бушењу и опремању
два бунара VB -11 VB-8a на
водозахвату Морава“
„Захватање сирове воде са
језера у небрањеном делу
Велике Мораве (на Београдском
путу) ради њеног наливања у
инфилтрационе базене“
„Набавка понтона и припадајуће
опреме са уређењем приступа
и јавних површина, а у циљу
оспособљавања путничког
пристаништа у Костолцу и
туристичког развоја локалног
подручја“

25

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

0002

511

464

512

512

511

511

511

511

511

511

511

511

511

5112

4642

5126

5129

5112

5112

5112

5112

5113

5113

5113

5113

5113

13

13

13

07

13

13

13

13

13

13

13

13

13

6.250

13.000

9.084

23.000

15.019

8.479

8.000

18.000

7.000

5.250

7.000

15.000

32.000

3.380

1.203

1.389

12.940

2.870

13.000

9.084

23.000

15.019

8.479

8.000

18.000

5.797

5.250

5.611

2.060

32.000
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0001

0001

0002

0001

0001

0001

0001

0001

0001

0002

0002

0002
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2

2

2

2

2

2

2

2

2

Реконструкција водоводне
мреже-замена азбест цементних
цеви у улици Братсва јединства

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

Изградња секундарне мреже
фекалне канализације у насељу
Лучица

Изградња секундарне мреже
фекалне канализације за
комплетно насеље Љубичево

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

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

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

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

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

28

29

30

31

32

33

34

35

36

0002

511

511

511

511

511

511

511

511

511

5112

5112

5112

5112

5112

5112

5112

5113

5113

13

13

13

13

13

13

13

13

13

10.659

29.692

47.000

12.516

34.500

45.000

60.000

35.000

78.000

8.445

11.004

14.387

5.485

16.745

3.890

7.345

3.952

14.206

5.024

32.613

7.032

17.755

41.110

52.655

31.048

63.771

3.421

11.004
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0002

0002

0002

0002

0002

0002

0001

0001
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2

Реконструкција водоводне
мреже - замена азбестно
цементних цеви у улици Косте
Абрашевића

39

40

46

2

2

2

2

2

0002

0002

0001

0001

0001

0001

0001

0002

0002

0002

511

511

511

511

511

511

511

511

511

511

5112

5112

5113

5113

5113

5113

5113

5112

5112

5112

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

23.331

12.306

10.669

9.694

36.400

10.000

14.800

7.400

10.600

6.250

13.750

10.990

36.316

4.000

8.756

2.964

7.252

1.875

3.100

6.860

10.669

9.694

84

6.000

6.044

4.436

3.348

4.375

10.543

4.130
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45

44

43

42

2

2

Изградња кишне канализације
у улицама : Краљевића Марка и
Невесињска

38

41

2

Изградња секундарне фекалне
канализације у насељу Забела

37

Реконструкција водоводне
мреже - замена азбестно
цементних цеви у улици
Слободарској од ул. Цане
Бабовић до ул. Ђуре Даничића
Реконструкција водоводне
мреже - замена азбестно
цементних цеви у улици
Моше Пијаде од ул. Јована
Шербановића до ул.
Слободарске
Реконструкција водоводне
мреже - замена азбестно
цементних цеви у улицама:
Виноградарској, Душана
Радовића, Арчибалда Рајса
од Хајдук Вељкове до ул.
Арчибалда Рајса
Реконструкција водоводне
мреже - замена азбестно
цементних цеви у улици
Карађорђевој у Костолцу
Индустријска зона - изградња
фекалне канализације
Индустријска зона - кишна
канализација

2

Изградња примарне и
секундарне фекалне
канализације иза ЦС - 8 слив
Димитрија Павловића који
обухвата улице ; Димитрија
Павловића, Књегиње Љубице,
Димитрија Павловића - крак 1,
Димитирија Павловића - крак 2

Страна 20 - Број 13
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2

2

2

Изградња дистрибутивне
мреже и прикључних
топловода на локацији ТПС
6/65+9/65+11/65(Влајка
Павловића бб)за будуће
купце на зони ограниченој ул:
Моравска 49

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

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

49

50

51

52

54

2

2

2

Изградња дистрибутивне мреже
и прикључних топловода на
локацији ТПС 7/65( Моравска
11)за будуће купце на зони
ограниченој улицама:Стишка 26,Партизанска 1-21,Моравска

48

53

2

Изградња секундарне
топловодне мреже за ТПС 8/791 локација ул. Цане Бабовић МЗ
“Чачалица”

47

0004

0004

0004

0004

0004

0004

0004

0004

621

621

621

621

621

621

621

621

6219

6219

6219

6219

6219

6219

6219

6219

13

13

13

13

13

13

13

13

33.000

16.800

10.800

15.000

28.920

20.160

40.200

31.506

14.102

7.521

12.590

13.205

14.278

33.000

2.698

3.279

2.410

28.920

6.955

40.200

17.228
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ТПС 12/85-1, Шеста личка
34 у Пожаревцу (Бусије код
школе) - доградња ТПС и
израда дистрибутивне мреже и
прикључних топловода
ТПС 3/59 ‘’МЗ Радна мала’’
- опремање ТПС и израда
дистрибутивне мреже и
прикључних топловода

2

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

24.12.2015.
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2

2

2

2

2

2

2

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

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

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

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

ТПС 16/58 – доградња локације
ТПС дечји вртић ‘’Даница’’,
ул. Дрварска 2 – наставак
изградње дистрибутивне мреже
и прикључних топловода на
зонама: ТПС 16/58, ТПС 14/58 и
ТПС 10/58

Индивидуалне ТПС у ул. Шесте
личке – преносна мрежа и
прикључни вреловод

Друга фаза изградње
топлификационог система села
Ћириковац – примар у улицама
Лоле Рибара и Партизанској

Изградња ЦС - Б1

55

56

57

58

59

60

61

62

63

0002

0004

0004

0004

0004

0004

0004

0004

0004

621

621

612

621

621

621

621

621

621

6219

6219

6129

6219

6219

6219

6219

6219

6219

13

13

13

13

13

13

13

13

13

6.600

18.997

14.094

69.134

22.781

16.818

37.200

42.052

22.320

5.922

9.748

9.969

8.900

27.739

21.500

15.320

678

9.249

14.094

69.134

12.812

7.918

9.461

20.552

7.000
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2

2

ТПС 8/53 ул. Милоша Обилића
3 у Пожаревцу - примарни
прикључак ТПС и израда
дистрибутивне мреже и
прикључних топловода
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2

7

2

7

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

Чеде Васовића-инвестиционо
одржавање асфалтом од
Триангла до Трга Р. Вујовића

Пројекат и санација депоније
комуналног „Јеремино поље“

МЗ Баре инвестиционо
одржавање - асфалтирање
улице-враћање у првобитно
стање

66

67

68

69

70

73

72

8

1

1

2

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

65

71

1

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

64

0001

0001

0001

0002

П1

0002

0003

0002

0001

0001

511

621

511

511

451

511

621

621

621

621

5113

6219

5114

5113

4512

5113

6219

6219

6219

6219

13

13

01

13

13

13

13

13

13

13

12.432

5.008

13.264

5.568

5.352

38.438

2.055

37.000

10.152

5.000

13.617

6.632

1.973

34.558

9.424

13.529

6.632

5.568

18.000

5.352

38.438

82

2.442

728

5.000

88
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Пројекат за грађевинску
дозволу ПГР и пројекат за
извођење ПЗИ изворишта Кључ
у Пожаревцу
Израда идејног плана
изворишта Кључ у Пожаревцу
са студијом оправданости
Промена столарије у објектима
„Невен“ и „Лептирић“

2

Заштита водоизворишта
“Кључ”-замена филтерског
слоја песка на инфилтрационом
базенима на изворишту “Кључ”
у Пожаревцу

24.12.2015.
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Члан 10.
Средства текуће буџетске резерве планирају се у износу од 38.690.000,00 динара.
Члан 11.
Средства сталне буџетске резерве планирају се у износу од 9.672.500,00 динара.
II. ПОСЕБAН ДЕО

Раздео

Глава

Програмска
Класиф.

Функција

Позиција

Економ.
Класиф.

Члан 12.
Укупни расходи и издаци у износу од 3.456.093.831,00 динара, финансирани из свих извора финансирања
распоређују се по корисницима и програмима и исказују у колони 8:

Опис

1

2

3

4

5

6

7

1

1

Укупна јавна
средства

8

ГРАДОНАЧЕЛНИК
0602

ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
ПА:Функционисање локалне самоуправе и
градских општина

0602-0001

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

110
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

411
412
414
421
422
423
426
4631
465
482
511
01

01

0602-0006

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Социјална давања запосленима
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Материјал
Текући трансфери осталим нивоима власти
Остале донације, дотације и трансфери
Порези, обавезне таксе, казне и пенали
Зграде и грађевински објекти
Извори финансирања за функцију 110:
Приходи из буџета
Функција 110:
Извори финансирања за програмску
активност 0602-0001:
Приходи из буџета
Свега за програмску активност 0602-0001:

3.200.000
572.800
75.000
2.000.000
970.000
12.170.000
200.000
15.000
419.200
150.000
9.500.000
29.272.000
29.272.000

29.272.000
29.272.000

ПА:Информисање
Опште услуге

130
12

423

Услуге по уговору

3.700.000

Извори финансирања за функцију 130:
01

Приходи из буџета

3.700.000

24.12.2015.
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Функција 130:
Извори финансирања за Програмску
активност 0602-0006:
Приходи из буџета
Свега за Програмску активност 0602-0006:

3.700.000

3.700.000
3.700.000

01

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

32.972.000
32.972.000

01

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

32.972.000
32.972.000

Извори финансирања за Раздео 1:
01
02

2

1

Приходи из буџета
Трансфери између корисника на истом нивоу
Свега за Раздео 1:

32.972.000
0
32.972.000

ГРАДСКО ВЕЋЕ
ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
ПА:Функционисање локалне самоуправе и
градских општина

0602
0602-0001

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

110
13
14
15
16
17
18

411
412
414
422
423
465

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Социјална давања запосленима
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Остале донације, дотације и трансфери
Извори финансирања за функцију 110:

5.897.300
1.055.620
250.000
200.000
4.200.000
972.550

01

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

12.575.470
12.575.470

01

12.575.470
12.575.470

Извори финансирања за Програм 15:
01

Приходи из буџета
Свега за Програм 15:

12.575.470
12.575.470

Извори финансирања за Главу 1:
01

Приходи из буџета
Свега за Главу 1:
Извори финансирања за Раздео 2:

12.575.470
12.575.470
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01

3

1

Приходи из буџета
Свега за Раздео 2:

24.12.2015.
12.575.470
12.575.470

СКУПШТИНА ГРАДА
ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
ПА:Функционисање локалне самоуправе и
градских општина

0602
0602-0001

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

110
19
20
21
22
23
24
25
26

411
412
414
421
422
423
426
465

27

481
01

01

0602-0006

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Социјална давања запосленима
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Материјал
Остале донације, дотације и трансфери
Дотације невладиним организацијама-дотације
политичким странкама
Извори финансирања за функцију 110:

1.613.320
288.800
50.000
100.000
500.000
40.040.000
100.000
211.350

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

44.595.810
44.595.810

1.692.340

44.595.810
44.595.810

ПА:Информисање
130
28

423
01

01

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

7.940.000
7.940.000
7.940.000

7.940.000
7.940.000

Извори финансирања за Програм 15:
01

Приходи из буџета
Свега за Програм 15:

52.535.810
52.535.810

Извори финансирања за Главу 1:
01

3

2
0602

Приходи из буџета
Свега за Главу 1:
OДРЖАВАЊЕ ИЗБОРА
ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

52.535.810
52.535.810

24.12.2015.
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0602-0001
160
29
30
31
32
33

421
422
423
426
481
01

01
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ПА:Функционисање локалне самоуправе и
градских општина
Опште јавне услуге некласификоване на другом
месту
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Дотације невладиним организацијама
Извори финансирања за функцију 160:
Приходи из буџета
Функција 160:
Извори финансирања за Програмску
активност 0602-0001:
Приходи из буџета
Свега за Програмску активност 0602-0001:

250.000
62.500
9.125.000
757.075
1.128.260
11.322.835
11.322.835

11.322.835
11.322.835

Извори финансирања за Програм 15:
01

Приходи из буџета
Свега за Програм 15:

11.322.835
11.322.835

Извори финансирања за Главу 2:
01

Приходи из буџета
Свега за Главу 2:

11.322.835
11.322.835

Извори финансирања за Раздео 3:
01

4

1
0602
0602-0004
330
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

411
412
413
414
415
421
422
423
425
426
465
512
515

Приходи из буџета
Свега за Раздео 3:
ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО
ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
ПА:Градско правобранилаштво града
Пожаревца
Судови
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Остале донације, дотације и трансфери
Машине и опрема
Нематеријална имовина
Извори финансирања за функцију 330:

63.858.645
63.858.645

6.772.320
1.212.250
45.000
577.385
190.000
650.000
20.000
260.000
80.000
220.000
887.500
30.000
50.000
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01

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

24.12.2015.
10.994.455
10.994.455

10.994.455
10.994.455

Извори финансирања за Програм 15:
01

Приходи из буџета
Свега за Програм 15:

10.994.455
10.994.455

Извори финансирања за Главу 1:
01

Приходи из буџета
Свега за Главу 1:

10.994.455
10.994.455

Извори финансирања за Раздео 4:
01

5

1
0601

0601-0002
560
47

621
13

13

0601-0003
560
48

621
13

13

Приходи из буџета
Свега за Раздео 4:
ГРАДСКА УПРАВА
ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ
ПА: Управљање отпадним водама
ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА БУЏЕТСКОГ
ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ
Заштита животне средине некласификована на
другом месту
Набавка домаће финансијске имовине
Извори финансирања за функцију 560:
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Функција 560:
Извори финансирања за програмску
активност 0601-0002:
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за програмску активност 0601-0002:
ПА: Одржавање депонија
ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА БУЏЕТСКОГ
ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ
Заштита животне средине некласификована на
другом месту
Набавка домаће финансијске имовине
Извори финансирања за функцију 560:
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Функција 560:
Извори финансирања за програмску
активност 0601-0003:
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за програмску активност 0601-0003:

10.994.455
10.994.455

15.882.363
15.882.363
15.882.363

15.882.363
15.882.363

2.442.400
2.442.400
2.442.400

2.442.400
2.442.400

24.12.2015.
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0601-0004
560
49

621
13

13

0601-0006
451
50

424
01

01

0601-0014
540
51
52

421
424

53

485
01

01

0601-П1
510
54

4512
13
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ПА: Даљинско грејање
ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА БУЏЕТСКОГ
ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ
Заштита животне средине некласификована на
другом месту
Набавка домаће финансијске имовине
Извори финансирања за функцију 560:
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Функција 560:
Извори финансирања за програмску
активност 0601-0004:
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за програмску активност 0601-0004:
ПА: Паркинг сервис
Друмски саобраћај
Специјализоване услуге
Извори финансирања за функцију 451:
Приходи из буџета
Функција 451:
Извори финансирања за програмску
активност 0601-0006:
Приходи из буџета
Свега за програмску активност 0601-0006:
ПА: Остале комуналне услуге
Заштита биљног и животињског света и
крајолика
Стални трошкови
Специјализоване услуге
Накнада штете за повреде или штету нанету од
стране државних органа
Извори финансирања за функцију 540:
Приходи из буџета
Функција 540:
Извори финансирања за програмску
активност 0601-0014:
Приходи из буџета
Свега за програмску активност 0601-0014:
Пројекат: “Санација депоније комуналног
отпада Јеремино поље”
Управљање отпадом
Капиталне субвенције јавним нефинансијским
предузећима и организацијама
Извори финансирања за функцију 510:
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Функција 510:

285.350.835
285.350.835
285.350.835

285.350.835
285.350.835

64.837.000
64.837.000
64.837.000

64.837.000
64.837.000

7.000.000
14.892.000
5.000.000
26.892.000
26.892.000

26.892.000
26.892.000

38.438.000
38.438.000
38.438.000

Страна 30 - Број 13

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

24.12.2015.

Извори финансирања за Пројекат 0601-П1:
13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за Пројекат 0601-П1:

38.438.000
38.438.000

Извори финансирања за Програм 2:
01
13

Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за Програм 2:

91.729.000
342.113.598
433.842.598

ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ
РАЗВОЈ
ПА:Подршка постојећој привреди

1501
1501-0001
620
55

481
01

01

1501-0001

Развој заједнице
Дотације невладиним организацијама
Извори финансирања за функцију 620:
Приходи из буџета
Функција 620:
Извори финансирања за програмску
активност 1501-0001:
Приходи из буџета
Свега за Програмску активност 1501-0001:

1.500.000
1.500.000
1.500.000

1.500.000
1.500.000

ПА:Подршка постојећој привреди
411
56

4511
01

01

1501-0005
411
57

454
01

01

Општи економски и комерцијални послови
Текуће субвенције јавним нефинансијским
предузећима и организацијама
Извори финансирања за функцију 411:
Приходи из буџета
Функција 411:
Извори финансирања за програмску
активност 1501-0001:
Приходи из буџета
Свега за Програмску активност 1501-0001:
ПА:Финансијска подршка локалном
економском развоју
Општи економски и комерцијални послови
Субвенције приватним предузећима
Извори финансирања за функцију 411:
Приходи из буџета
Функција 411:
Извори финансирања за програмску
активност 1501-0005:
Приходи из буџета
Свега за Програмску активност 1501-0005:

3.000.000
3.000.000
3.000.000

3.000.000
3.000.000

3.000.000
3.000.000
3.000.000

3.000.000
3.000.000

Извори финансирања за Програм 3:
01

Приходи из буџета

7.500.000

24.12.2015.
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Свега за Програм 3:
0101

0101-0001
421
58
59
60
61

424
425
426
541
13

13

0101-0002
421
62
63

421
423

64

4511

65
66

454
481
01
13

01
13

ПРОГРАМ 5: РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ
ПА:Унапређење услова за пољопривредну
делатност
Програм заштите, уређења и коришћења
пољопривредног земљишта на територији
града Пожаревца
Пољопривреда
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Земљиште
Извори финансирања за функцију 421:
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Функција 421:
Извори финансирања за програмску
активност 0101-0001:
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за Програмску активност 0101-0001:
ПА:Подстицаји пољопривредној производњи
БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ПОДСТИЦАЈЕ У
ПОЉОПРИВРЕДИ И РУРАЛНИ РАЗВОЈ
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Пољопривреда
Стални трошкови
Услуге по уговору
Текуће субвенције јавним нефинансијским
предузећима и организацијама
Субвенције приватним предузећима
Дотације невладиним организацијама
Извори финансирања за функцију 421:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Функција 421:
Извори финансирања за Програмску
активност 0101-0002:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за Програмску активност 0101-0002:

7.500.000

4.023.183
30.000.000
4.112.762
1.000.000
39.135.945
39.135.945

39.135.945
39.135.945

346.000
6.454.765
54.163.922
2.000.000
6.000.000
11.282.580
57.682.107
68.964.687

11.282.580
57.682.107
68.964.687

Извори финансирања за Програм 5:
01

Приходи из буџета

11.282.580

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

96.818.052

Свега за Програм 5:
0401

ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ

108.100.632
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0401-0001
560
67

481
01

01

0401-0003
530
68

424
01

01

ПА:Управљање заштитом животне средине и
природних вредности
Управљање отпадом
Дотације невладиним организацијама
Извори финансирања за функцију 560:
Приходи из буџета
Функција 560:
Извори финансирања за програмску
активност 0401-0001:
Приходи из буџета
Свега за Програмску активност 0401-0001:
ПА:Праћење квалитета елемената животне
средине
Смањење загађености
Специјализоване услуге
Извори финансирања за функцију 530:
Приходи из буџета
Функција 530:
Извори финансирања за програмску
активност 0401-0003:
Приходи из буџета
Свега за Програмску активност 0401-0003:

24.12.2015.

300.000
300.000
300.000

300.000
300.000

9.000.000
9.000.000
9.000.000

9.000.000
9.000.000

Извори финансирања за Програм 6:
01

Приходи из буџета
Свега за Програм 6:

2002

ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ

2002-0001

ПА:Функционисање основних школа
960
69
70
71

422
423
472
01

01

2002-П1
980
72
73

426
512

Помоћне услуге образовању
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Накнаде за социјалну заштиту из буџета
Извори финансирања за функцију 960:
Приходи из буџета
Функција 960:
Извори финансирања за програмску
активност 2002-0001:
Приходи из буџета
Свега за Програмску активност 2002-0001:
Пројекат: “Унапређење професионалне
подршке у заједници-важан корак у инклузији
деце”
Образовање некласификовано на другом месту
Материјал
Машине и опрема
Извори финансирања за функцију 980:

9.300.000
9.300.000

42.500.000
4.020.000
1.500.000
48.020.000
48.020.000

48.020.000
48.020.000

78.930
789.308

24.12.2015.
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01
05
15

01
05
15
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Приходи из буџета
Донације од иностраних земаља
Неутрошена средства донација из претходних
година
Функција 980:
Извори финансирања за пројекат 2002-П1:

78.930
394.654

Приходи из буџета
Донације од иностраних земаља
Неутрошена средства донација из претходних
година
Свега за пројекат 2002-П1:

78.930
394.654

394.654
868.238

394.654
868.238

Извори финансирања за Програм 9:
01
05
15

Приходи из буџета
Донације од иностраних земаља
Неутрошена средства донација из претходних
година
Свега за Програм 9:

2003

ПРОГРАМ 10: СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ

2003-0001

ПА:Функционисање средњих школа
960
74

422
01

01

Помоћне услуге образовању
Трошкови путовања
Извори финансирања за функцију 960:
Приходи из буџета
Функција 960:
Извори финансирања за програмску
активност 2003-0001:
Приходи из буџета
Свега за Програмску активност 2003-0001:

48.098.930
394.654
394.654
48.888.238

7.800.000
7.800.000
7.800.000

7.800.000
7.800.000

Извори финансирања за Програм 10:
01

Приходи из буџета
Свега за Програм 10:

0901

ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА
ЗАШТИТА

0901-0001

ПА:Социјалне помоћи
090
75
76

423
472
01

01

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

7.800.000
7.800.000

30.000
6.500.000
6.530.000
6.530.000

6.530.000
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Свега за Програмску активност 0901-0001:

0901-0003
090
77

481
01

01

0901-0004
010
78
79

424
481
01

01

ПА:Подршка социо-хуманитарним
организацијама
Социјална заштита некласификована на другом
месту
Дотације невладиним организацијама
Извори финансирања за функцију 090:
Приходи из буџета
Функција 090:
Извори финансирања за Програмску
активност 0901-0003:
Приходи из буџета
Свега за Програмску активност 0901-0003:
ПА:Саветодавно-терапијске и социјалноедукативне услуге
Болест и инвалидност
Специјализоване услуге
Дотације невладиним организацијама
Извори финансирања за функцију 010:
Приходи из буџета
Функција 010:
Извори финансирања за Програмску
активност 0901-0004:
Приходи из буџета
Свега за Програмску активност 0901-0004:

24.12.2015.
6.530.000

10.100.000
10.100.000
10.100.000

10.100.000
10.100.000

5.200.000
200.000
5.400.000
5.400.000

5.400.000
5.400.000

Социјална помоћ угроженом становништву
некласификована на другом месту

070
80

424

Специјализоване услуге
Извори финансирања за функцију 070:

1.790.000

01

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

1.790.000
1.790.000

01

0901-0005
090
81

481
01

01

ПА:Активности Црвеног крста
Социјална заштита некласификована на другом
месту
Дотације невладиним организацијама
Извори финансирања за функцију 090:
Приходи из буџета
Функција 090:
Извори финансирања за Програмску
активност 0901-0005:
Приходи из буџета

1.790.000
1.790.000

14.688.000
14.688.000
14.688.000

14.688.000

24.12.2015.
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Свега за Програмску активност 0901-0005:
0901-0006

14.688.000

ПА:Дечија заштита
040
82
83

423
472
01

01

Породица и деца
Услуге по уговору
Накнаде за социјалну заштиту из буџета
Извори финансирања за функцију 040:
Приходи из буџета
Функција 040:
Извори финансирања за Програмску
активност 0901-0006:
Приходи из буџета
Свега за Програмску активност 0901-0006:

500.000
16.750.000
17.250.000
17.250.000

17.250.000
17.250.000

Извори финансирања за Програм 11:
01

1201
1201-0001
820
84

4511
01

01

1201-0002
820
85
86

472
481
01

01

840

Приходи из буџета
Свега за Програм 11:
ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ
ПА:Функционисање локалних установа
културе
Услуге културе
Текуће субвенције јавним нефинансијским
предузећима и организацијама
Извори финансирања за функцију 820:
Приходи из буџета
Функција 820:
Извори финансирања за програмску
активност 1201-0001:
Приходи из буџета
Свега за програмску активност 1201-0001:
ПА:Подстицаји културном и уметничком
стваралаштву
Услуге културе
Накнаде за социјалну заштиту из буџета
Дотације невладиним организацијама
Извори финансирања за функцију 820:
Приходи из буџета
Функција 820:
Извори финансирања за програмску
активност 1201-0002:
Приходи из буџета
Свега за програмску активност 1201-0002:

55.758.000
55.758.000

31.228.240
31.228.240
31.228.240

31.228.240
31.228.240

200.000
7.000.000
7.200.000
7.200.000

7.200.000
7.200.000

Верске и остале услуге заједнице
87

481

Дотације невладиним организацијама
Извори финансирања за функцију 840:

1.100.000
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01

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

24.12.2015.
1.100.000
1.100.000

1.100.000
1.100.000

Извори финансирања за Програм 13:
01

Приходи из буџета
Свега за Програм 13:

39.528.240
39.528.240

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

1301
1301-0001
810
88

481
01

01

1301-0002
810
89

481
01

01

Услуге рекреације и спорта
Дотације невладиним организацијама
Извори финансирања за функцију 810:
Приходи из буџета
Функција 810:
Извори финансирања за Програмску
активност 1301-0001:
Приходи из буџета
Свега за Програмску активност 1301-0001:
ПА:Подршка предшколском, школском и
рекреативном спорту и масовној физичкој
култури
Услуге рекреације и спорта
Дотације невладиним организацијама
Извори финансирања за функцију 810:
Приходи из буџета
Функција 810:
Извори финансирања за Програмску
активност 1301-0002:
Приходи из буџета
Свега за Програмску активност 1301-0002:

63.000.000
63.000.000
63.000.000

63.000.000
63.000.000

10.000.000
10.000.000
10.000.000

10.000.000
10.000.000

Извори финансирања за Програм 14:
01

0602
0602-0001
130
90
91
92

411
412
413

Приходи из буџета
Свега за Програм 14:
ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
ПА:Функционисање локалне самоуправе и
градских општина
Опште јавне услуге
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури

73.000.000
73.000.000

155.600.000
27.852.400
925.000

24.12.2015.
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94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
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6.250.080
5.000.000
1.506.800
57.042.640
1.535.000
22.488.000
11.010.000
7.290.000
16.295.000
22.383.600
2.948.078
13.570.000
5.000.000

107

Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Остале донације, дотације и трансфери
Накнаде за социјалну заштиту из буџета
Порези, обавезне таксе, казне и пенали
Новчане казне и пенали по решењу судова
Накнада штете за повреде или штету насталу
484 услед елементарних непогода или других
природних узрока
49911 Стална резерва

108

49912 Текућа резерва

38.690.000

106

109
110

414
415
416
421
422
423
424
425
426
465
472
482
483

10.000
9.672.500

512
515

Машине и опрема
Нематеријална имовина
Извори финансирања за функцију 130:

01
13

Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Неутрошена средства донација из претходних
година
Функција 130:
Извори финансирања за Програмску
активност 0602-0001:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Неутрошена средства донација из претходних
година

408.281.720
3.058.840

Свега за Програмску активност 0602-0001:

414.288.638

15

01
13
15

6.299.540
2.920.000

2.948.078
414.288.638

408.281.720
3.058.840
2.948.078

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

0602-0001

451
111
112
113
114
115

421
423
426
481
512

Друмски саобраћај
Стални трошкови
Услуге по уговору
Материјал
Дотације невладиним организацијама
Машине и опрема
Извори финансирања за функцију 451:

150.000
1.050.000
300.000
200.000
3.495.000

01
13

Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

4.100.000
1.095.000
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01
13

620
116

511
13

13

960
117
118

423
472
01

01

0602-0006

Функција 451:
Извори финансирања за Програмску
активност 0602-0001:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за Програмску активност 0602-0001:
Развој заједнице
Зграде и грађевински објекти
Извори финансирања за функцију 620:
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Функција 620:
Извори финансирања за Програмску
активност 0602-0001:
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за Програмску активност 0602-0001:
Помоћне услуге образовању
Услуге по уговору
Накнаде за социјалну заштиту из буџета
Извори финансирања за функцију 960:
Приходи из буџета
Функција 960:
Извори финансирања за Програмску
активност 0602-0001:
Приходи из буџета
Свега за Програмску активност 0602-0001:

24.12.2015.
5.195.000

4.100.000
1.095.000
5.195.000

15.811.855
15.811.855
15.811.855

15.811.855
15.811.855

483.000
5.000.000
5.483.000
5.483.000

5.483.000
5.483.000

ПА:Информисање
130
119
120

423
454
01

01

0602-0007

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

80.000
4.000.000
4.080.000
4.080.000

4.080.000
4.080.000

ПА:Канцеларија за младе
620
121

481
01

Развој заједнице
Дотације невладиним организацијама
Извори финансирања за функцију 620:
Приходи из буџета
Функција 620:
Извори финансирања за Програмску
активност 0602-0007:

1.600.000
1.600.000
1.600.000

24.12.2015.
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0602-0008
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Приходи из буџета
Свега за Програмску активност 0602-0007:

1.600.000
1.600.000

ПА: Програми националних мањина
620
122

481
01

01

0602-0010

Развој заједнице
Дотације невладиним организацијама
Извори финансирања за функцију 620:
Приходи из буџета
Функција 620:
Извори финансирања за Програмску
активност 0602-0008:
Приходи из буџета
Свега за Програмску активност 0602-0008:

4.950.000
4.950.000
4.950.000

4.950.000
4.950.000

ПА: Резерве
130
123
124
125
126
127

421
423
424
426
512
01

01

Опште услуге
Стални трошкови
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Материјал
Машине и опрема
Извори финансирања за функцију 130:
Приходи из буџета
Функција 130:
Извори финансирања за Програмску
активност 0602-0010:
Приходи из буџета
Свега за Програмску активност 0602-0010:

4.500.000
3.250.000
3.000.000
1.000.000
500.000
12.250.000
12.250.000

12.250.000
12.250.000

Пројекат:Прослава 15. октобра - Дана
ослобођења Града

0602-П1
820

Услуге културе
128

423
01

01

0602-П2
860
129

423
01

Услуге по уговору
Извори финансирања за функцију 820:
Приходи из буџета
Функција 820:
Извори финансирања за пројекат 0602-П1:
Приходи из буџета
Свега за пројекат 0602-П1:
Пројекат:Прослава Градске славе - Света
Тројица
Рекреација, спорт, култура и вере,
некласификовано на другом месту
Услуге по уговору
Извори финансирања за функцију 860:
Приходи из буџета
Функција 860:

890.000
890.000
890.000
890.000
890.000

710.000
710.000
710.000
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Извори финансирања за пројекат 0602-П2:
01

Приходи из буџета
Свега за пројекат 0602-П2:

710.000
710.000

Извори финансирања за Програм 15:
01
13
15

Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Неутрошена средства донација из претходних
година
Свега за Програм 15:

442.344.720
19.965.695
2.948.078
465.258.493

Извори финансирања за Главу 1:
01
05
13
15

5

2

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

786.341.470
394.654
458.897.345
3.342.732
1.248.976.201

ГРАДСКА ОПШТИНА КОСТОЛАЦ
ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
ПА:Функционисање локалне самоуправе и
градских општина

0602
0602-0001

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

110
130
131

4631
4632
01
13

01
13

560
132

4632

Текући трансфери осталим нивоима власти
Капитални трансфери осталим нивоима власти
Извори финансирања за функцију 110:

98.039.760
515.040

Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Функција 110:
Извори финансирања за Програмску
активност 0602-0001:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за Програмску активност 0602-0001:

98.039.760
515.040
98.554.800

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

98.039.760
515.040
98.554.800

5.486.664

Извори финансирања за функцију 560:
13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

5.486.664

Функција 560:

5.486.664

24.12.2015.
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620
133

4632
13

13
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Извори финансирања за програмску
активност 0602-0001:
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за програмску активност 0602-0001:
ПА: Функционисање локалне самоуправе и
градских општина
ПРОГРАМ МЕРА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ
УСЛОВА ЖИВОТА НА ТЕРИТОРИЈИ
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Развој заједнице
Капитални трансфери осталим нивоима власти
Извори финансирања за функцију 620:
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Функција 620:
Извори финансирања за програмску
активност 0602-0001:
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за програмску активност 0602-0001:

5.486.664
5.486.664

3.620.235
3.620.235
3.620.235

3.620.235
3.620.235

Извори финансирања за Програм 15:
01
13

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

98.039.760
9.621.939
107.661.699

Извори финансирања за Главу 2:
01
13

5

3

Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за Главу 2:

98.039.760
9.621.939
107.661.699

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
0602

ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

0602-0002

ПА:Месне заједнице
Опште јавне услуге некласификоване на другом
месту
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Остале донације, дотације и трансфери

160
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146

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

6.065.190
1.085.685
122.700
219.895
170.775
85.300
4.136.365
25.000
2.036.000
657.000
956.000
571.000
732.947
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147
148

483
512

Новчане казне и пенали по решењу судова
Машине и опрема
Извори финансирања за функцију 160:

01

Приходи из буџета
Функција 160:
Извори финансирања за Програмску
активност 0602-0002:
Приходи из буџета
Свега за Програмску активност 0602-0002:

01

24.12.2015.
33.000
270.000
17.166.857
17.166.857

17.166.857
17.166.857

Извори финансирања за Програм 15:
01

Приходи из буџета
Свега за Програм 15:

17.166.857
17.166.857

Извори финансирања за Главу 3:
01

5

Приходи из буџета
Свега за Главу 3:

17.166.857
17.166.857

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

4
1101
1101-0001

451
149

511
01

01

1101-0001

560
150

511

ПА:Стратешко, просторно и урбанистичко
планирање
ПРОГРАМ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА
НА ПУТЕВИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА
ПОЖАРЕВЦА
Друмски саобраћај
Зграде и грађевински објекти
Извори финансирања за функцију 451:
Приходи из буџета
Функција 451:
Извори финансирања за програмску
активност 1101-0001:
Приходи из буџета
Свега за програмску активност 1101-0001:
ПА:Стратешко, просторно и урбанистичко
планирање
ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА БУЏЕТСКОГ
ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ
Заштита животне средине некласификована на
другом месту
Зграде и грађевински објекти

2.750.000
2.750.000
2.750.000

2.750.000
2.750.000

3.880.536

Извори финансирања за функцију 560:
13

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

3.880.536
3.880.536

24.12.2015.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
13

1101-0001
620
151
152

511
515
01
13

01
13

1101-0001

620
153

511
13

13

1101-0002
620
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166

411
412
413
414
415
416
421
422
423
424
425
426
465
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Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за програмску активност 1101-0001:
ПА:Стратешко, просторно и урбанистичко
планирање
Развој заједнице
Зграде и грађевински објекти
Нематеријална имовина
Извори финансирања за функцију 620:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Функција 620:
Извори финансирања за програмску
активност 1101-0001:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за програмску активност 1101-0001:
ПА:Стратешко, просторно и урбанистичко
планирање
ПРОГРАМ УНАПРЕЂЕЊА УСЛОВА
ЖИВОТА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА
ПОЖАРЕВЦА
Развој заједнице
Зграде и грађевински објекти
Извори финансирања за функцију 620:

3.880.536
3.880.536

56.983.918
474.600
18.000.000
39.458.518
57.458.518

18.000.000
39.458.518
57.458.518

39.628.490

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

39.628.490
39.628.490

Свега за програмску активност 1101-0001:

39.628.490

ПА:Уређивање грађевинског земљишта
Развој заједнице
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Остале донације, дотације и трансфери

55.973.537
10.019.263
426.300
2.741.014
1.260.000
248.064
7.608.670
395.250
7.548.700
200.000
5.782.050
2.881.990
5.888.550

39.628.490
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167
168

482
483

169

484

170

485

171
172
173

511
512
515
01
13

Порези, обавезне таксе, казне и пенали
Новчане казне и пенали по решењу судова
Накнада штете за повреде или штету насталу
услед елементарних непогода или других
природних узрока
Накнада штете за повреде или штету нанету од
стране државних органа
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема
Нематеријална имовина
Извори финансирања за функцију 620:

24.12.2015.
2.715.400
1.000.000
50.000
500.000
825.285
618.000
796.779
105.238.788
2.240.064
107.478.852

01

Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Функција 620:
Извори финансирања за програмску
активност 1101-0002:
Приходи из буџета

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

2.240.064

Свега за програмску активност 1101-0002:

105.238.788
107.478.852

Извори финансирања за Програм 1:
01
13

0601
0601-0001
560
174

511
13

Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за Програм 1:
ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ
ПА:Водоснабдевање
ПРОГРАМ БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА
ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Заштита животне средине некласификована на
другом месту
Зграде и грађевински објекти
Извори финансирања за функцију 560:
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Функција 560:

125.988.788
85.207.608
211.196.396

38.518.172
38.518.172
38.518.172

Извори финансирања за програмску
активност 0601-0001:
13

0601-0001
620
175

511
13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

38.518.172

Свега за програмску активност 0601-0001:

38.518.172

ПА:Водоснабдевање
ПРОГРАМ УНАПРЕЂЕЊА УСЛОВА
ЖИВОТА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА
ПОЖАРЕВЦА
Развој заједнице
Зграде и грађевински објекти
Извори финансирања за функцију 620:
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Функција 620:

1.800.000
1.800.000
1.800.000

24.12.2015.
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13

0601-0001
630
176

511
13

13

0601-0002
520
177
178
179

421
425
511
01
13

01
13

0601-0002
560
180

511
13

13

0601-0002
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Извори финансирања за програмску
активност 0601-0001:
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за програмску активност 0601-0001:
ПА:Водоснабдевање
Водоснабдевање
Зграде и грађевински објекти
Извори финансирања за функцију 630:
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Функција 630:
Извори финансирања за програмску
активност 0601-0001:
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за програмску активност 0601-0001:
ПА:Управљање отпадним водама
Управљање отпадним водама
Стални трошкови
Текуће поправке и одржавање
Зграде и грађевински објекти
Извори финансирања за функцију 520:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Функција 520:
Извори финансирања за програмску
активност 0601-0002:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за програмску активност 0601-0002:
ПА:Управљање отпадним водама
ПРОГРАМ БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА
ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Заштита животне средине некласификована на
другом месту
Зграде и грађевински објекти
Извори финансирања за функцију 560:
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Функција 560:
Извори финансирања за програмску
активност 0601-0002:
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за програмску активност 0601-0002:
ПА:Управљање отпадним водама
ПРОГРАМ УНАПРЕЂЕЊА УСЛОВА
ЖИВОТА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА
ПОЖАРЕВЦА

1.800.000
1.800.000

32.453.647
32.453.647
32.453.647

32.453.647
32.453.647

25.820.734
2.605.000
3.645.037
28.425.734
3.645.037
32.070.771

28.425.734
3.645.037
32.070.771

299.710.958
299.710.958
299.710.958

299.710.958
299.710.958
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620

24.12.2015.

Развој заједнице
181

511

Зграде и грађевински објекти
Извори финансирања за функцију 620:

3.958.800

13

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

3.958.800
3.958.800

13

0601-0003
510
182

421
01

01

0601-0008
510
183

421
01

01

0601-0009
540
184

424
01

ПА:Одржавање депонија
Управљање отпадом
Стални трошкови
Извори финансирања за функцију 510:
Приходи из буџета
Функција 510:
Извори финансирања за програмску
активност 0601-0003:
Приходи из буџета
Свега за програмску активност 0601-0003:
ПА:Јавна хигијена
Управљање отпадом
Стални трошкови
Извори финансирања за функцију 510:
Приходи из буџета
Функција 510:
Извори финансирања за програмску
активност 0601-0008:
Приходи из буџета
Свега за програмску активност 0601-0008:
ПА:Уређење и одржавање зеленила
Заштита биљног и животињског света и
крајолика
Специјализоване услуге
Извори финансирања за функцију 540:
Приходи из буџета
Функција 540:

3.958.800
3.958.800

3.300.000
3.300.000
3.300.000

3.300.000
3.300.000

50.790.760
50.790.760
50.790.760

50.790.760
50.790.760

32.555.330
32.555.330
32.555.330

Извори финансирања за програмску
активност 0601-0009:
01

0601-0009

Приходи из буџета

32.555.330

Свега за програмску активност 0601-0009:

32.555.330

ПА:Уређење и одржавање зеленила
“Програм пошумљавања зелених површина
на територији града Пожаревца”

24.12.2015.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
540
185

514
13

13

0601-0010
560
186

511
13

13

0601-0010
640
187
188
189
190

421
425
511
512
01
13

01
13
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Заштита биљног и животињског света и
крајолика
Култивисана имовина
Извори финансирања за функцију 540:
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Функција 540:
Извори финансирања за програмску
активност 0601-0009:
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за програмску активност 0601-0009:
ПА:Јавна расвета
ПРОГРАМ БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА
ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Заштита животне средине некласификована на
другом месту
Зграде и грађевински објекти
Извори финансирања за функцију 560:
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Функција 560:
Извори финансирања за програмску
активност 0601-0010:
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за програмску активност 0601-0010:
ПА:Јавна расвета
Улична расвета
Стални трошкови
Текуће поправке и одржавање
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема
Извори финансирања за функцију 640:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Функција 640:
Извори финансирања за програмску
активност 0601-0010:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за програмску активност 0601-0010:

5.271.660
5.271.660
5.271.660

5.271.660
5.271.660

250.169
250.169
250.169

250.169
250.169

62.900.000
17.833.600
2.524.510
2.000.000
80.733.600
4.524.510
85.258.110

80.733.600
4.524.510
85.258.110

Извори финансирања за Програм 2:

1501

01

Приходи из буџета

195.805.424

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

390.132.953

Свега за Програм 2:

585.938.377

ПРОГРАМ 3 - ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ
РАЗВОЈ
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1501-0004
620
191

541
13

13

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

24.12.2015.

8.500.000
8.500.000
8.500.000

8.500.000
8.500.000

Извори финансирања за Програм 3:
13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за Програм 3:

0701

ПРОГРАМ 7 - ПУТНА ИНФРАСТРУКТУРА

0701-0002

ПА:Одржавање путева
451
192
193
194

8.500.000
8.500.000

425
482
511

Друмски саобраћај
Текуће поправке и одржавање
Порези, обавезне таксе, казне и пенали
Зграде и грађевински објекти
Извори финансирања за функцију 451:

89.443.820
1.300.000
49.584.007

01

Приходи из буџета

90.743.820

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Функција 451:
Извори финансирања за програмску
активност 0701-0002:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за програмску активност 0701-0002:

01
13

49.584.007
140.327.827

90.743.820
49.584.007
140.327.827

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

0701-0002
451
195
196
197
198

425
511
512
515
01
13

Друмски саобраћај
Текуће поправке и одржавање
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема
Нематеријална имовина
Извори финансирања за функцију 451:

150.000
10.713.869
11.300.000
500.000
5.750.000
16.913.869
22.663.869

01

Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Функција 451:
Извори финансирања за програмску
активност 0701-0002:
Приходи из буџета

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

16.913.869

5.750.000

24.12.2015.
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Свега за програмску активност 0701-0002:

22.663.869

ПА:Одржавање путева

0701-0002
452
199

512
07

07

0701-0002
620
200

511
13

13

Водени саобраћај
Машине и опрема
Извори финансирања за функцију 452:
Донације од осталих нивоа власти
Функција 452:
Извори финансирања за програмску
активност 0701-0002:
Донације од осталих нивоа власти
Свега за програмску активност 0701-0002:
ПА:Одржавање путева
ПРОГРАМ УНАПРЕЂЕЊА УСЛОВА
ЖИВОТА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА
ПОЖАРЕВЦА
Развој заједнице
Зграде и грађевински објекти
Извори финансирања за функцију 620:
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Функција 620:
Извори финансирања за програмску
активност 0701-0002:
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за програмску активност 0701-0002:

23.000.000
23.000.000
23.000.000

23.000.000
23.000.000

125.601.397
125.601.397
125.601.397

125.601.397
125.601.397

Извори финансирања за Програм 7:
01
07
13

1201

Приходи из буџета
Донације од осталих нивоа власти
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за Програм 7:

96.493.820
23.000.000
192.099.273
311.593.093

ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ

1201-0001
820
201
202

511
512

ПА:Функционисање локалних установа
културе
Услуге културе
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема
Извори финансирања за функцију 820:

31.000.446
380.000

13

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

31.380.446
31.380.446

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

31.380.446

Свега за програмску активност 1201-0001:

31.380.446

Извори финансирања за Програм 13:
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13

0602
0602-0001
520
203

511
13

13

540
204

421
01
13

01
13

0602-0002
160
205
206

425
511
01
13

01
13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за Програм 13:
ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
ПА:Функционисање локалне самоуправе и
градских општина
Управљање отпадним водама
Зграде и грађевински објекти
Извори финансирања за функцију 520:
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Функција 520:
Извори финансирања за програмску
активност 0602-0001:
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за програмску активност 0602-0001:
Заштита биљног и животињског света и
крајолика
Стални трошкови
Извори финансирања за функцију 540:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Функција 540:
Извори финансирања за програмску
активност 0602-0001:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за програмску активност 0602-0001:
ПА:Месне заједнице
Опште јавне услуге некласификоване на другом
месту
Текуће поправке и одржавање
Зграде и грађевински објекти
Извори финансирања за функцију 160:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Функција 160:
Извори финансирања за програмску
активност 0602-0002:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за програмску активност 0602-0002:

24.12.2015.
31.380.446
31.380.446

8.000.000
8.000.000
8.000.000

8.000.000
8.000.000

43.203.300
16.203.300
27.000.000
43.203.300

16.203.300
27.000.000
43.203.300

500.000
1.000.000
500.000
1.000.000
1.500.000

500.000
1.000.000
1.500.000

Извори финансирања за Програм 15:
01
13

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

16.703.300
36.000.000
52.703.300
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Извори финансирања за Главу 4:
01
07
13

5

5
1201
1201-0001
820
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224

411
412
413
414
415
416
421
422
423
424
425
426
465
482
483
512
515
523
01
04
13

01
04
13

Приходи из буџета
Донације од осталих нивоа власти
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за Главу 4:
УСТАНОВЕ У КУЛТУРИ
ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ
ПА:Функционисање локалних установа
културе
Услуге културе
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Остале донације, дотације и трансфери
Порези, обавезне таксе, казне и пенали
Новчане казне и пенали по решењу судова
Машине и опрема
Нематеријална имовина
Залихе робе за даљу продају
Извори финансирања за функцију 820:

434.991.332
23.000.000
743.320.280
1.201.311.612

69.529.345
12.445.755
1.875.344
3.442.309
2.273.740
760.000
30.343.900
1.955.000
16.688.900
1.833.000
5.356.500
6.693.430
7.938.404
1.950.000
3.054.000
13.028.860
650.000
1.500.000

Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Функција 820:
Извори финансирања за програмску
активност 1201-0001:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

148.391.937
23.842.690
9.083.860
181.318.487

Свега за програмску активност 1201-0001:

181.318.487

148.391.937
23.842.690
9.083.860

Пројекат: Глумачке свечаности”Дани
Миливоја Живановића”

1201-П1
820
225
226
227

422
423
424

Услуге културе
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге

60.000
594.800
2.935.018

Страна 52 - Број 13

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
228

426

Материјал
Извори финансирања за функцију 820:

01
04

Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Функција 820:
Извори финансирања за пројекат 1201-П1:

3.579.818
85.000
3.664.818

01
04

Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Свега за пројекат 1201-П1:

3.579.818
85.000
3.664.818

1201-П2
820
229
230
231
232

422
423
424
426

Пројекат: Одржавање концерта, мјузикла и
представа
Услуге културе
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Материјал
Извори финансирања за функцију 820:

75.000

254.000
205.122
1.500.865
121.350

01
04

Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Функција 820:
Извори финансирања за пројекат 1201-П2:

1.997.337
84.000
2.081.337

01
04

Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Свега за пројекат 1201-П2:

1.997.337
84.000
2.081.337

1201-П3
820
233
234
235

24.12.2015.

423
424
426

Пројекат: Одржавање књижевних вечери и
трибина
Услуге културе
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Материјал
Извори финансирања за функцију 820:

50.000
75.000
16.900

01

Приходи из буџета
Функција 820:
Извори финансирања за пројекат 1201-П3:

141.900
141.900

01

Приходи из буџета
Свега за пројекат 1201-П3:

141.900
141.900

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

1201-П4
820
236
237
238

423
424
426

Услуге културе
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Материјал
Извори финансирања за функцију 820:

400.000
66.000
60.000

01

Приходи из буџета

510.000

24.12.2015.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Број 13 - Страна 53

04

Сопствени приходи буџетских корисника
Функција 820:
Извори финансирања за пројекат 1201-П4:

16.000
526.000

01
04

Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Свега за пројекат 1201-П4:

510.000
16.000
526.000

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

1201-П5
820
239
240
241
242
243
244

421
422
423
424
426
512

Услуге културе
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Материјал
Машине и опрема
Извори финансирања за функцију 820:

70.000
970.045
155.000
80.000
180.000
200.000

01
04

Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Функција 820:
Извори финансирања за пројекат 1201-П5:

1.100.045
555.000
1.655.045

01
04

Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Свега за пројекат 1201-П5:

1.100.045
555.000
1.655.045

1201-П6

Пројекат: Летњи програм
820
245
246
247

422
423
424

10.000
60.000
500.000

01
04

Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Функција 820:
Извори финансирања за пројекат 1201-П6:

500.000
70.000
570.000

01
04

Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Свега за пројекат 1201-П6:

500.000
70.000
570.000

1201-П7
820
248
249

Услуге културе
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Извори финансирања за функцију 820:

422
426
01

Пројекат: РЕФРАКТ-Регионални фестивал
алтернативне културе
Услуге културе
Трошкови путовања
Материјал
Извори финансирања за функцију 820:
Приходи из буџета
Функција 820:

20.000
10.000
30.000
30.000
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Извори финансирања за пројекат 1201-П7:
01

1201-П8
820
250
251
252

421
422
423

Приходи из буџета
Свега за пројекат 1201-П7:
Пројекат: Организовање и одржавање
првомајског уранка
Услуге културе
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Извори финансирања за функцију 820:

30.000
30.000

20.000
90.000
70.500

01

Приходи из буџета
Функција 820:
Извори финансирања за пројекат 1201-П8:

180.500
180.500

01

Приходи из буџета
Свега за пројекат 1201-П8:

180.500
180.500

1201-П9

Пројекат: Одржавање поп и рок концерта
820
253

424

Услуге културе
Специјализоване услуге
Извори финансирања за функцију 820:

230.000

01

Приходи из буџета
Функција 820:
Извори финансирања за пројекат 1201-П9:

230.000
230.000

01

Приходи из буџета
Свега за пројекат 1201-П9:

230.000
230.000

1201-П10

Пројекат: Организовање гитаријаде на лагуни
820
254
255

421
424

150.000
450.000

01

Приходи из буџета
Функција 820:
Извори финансирања за пројекат 1201-П10:

600.000
600.000

01

Приходи из буџета
Свега за пројекат 1201-П10:

600.000
600.000

1201-П11
820
256
257
258

Услуге културе
Стални трошкови
Специјализоване услуге
Извори финансирања за функцију 820:

422
423
426
04

Пројекат: Фестивал “Миливојев штап и
шешир” - Сусрети варошких позоришта
Србије
Услуге културе
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Материјал
Извори финансирања за функцију 820:
Сопствени приходи буџетских корисника

10.000
205.000
20.000
235.000

24.12.2015.
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Функција 820:
Извори финансирања за пројекат 1201-П11:

235.000

Сопствени приходи буџетских корисника
Свега за пројекат 1201-П11:

235.000
235.000

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

1201-П12
820
259
260
261

422
423
426

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

22.000
82.000
20.000

04

Сопствени приходи буџетских корисника
Функција 820:
Извори финансирања за пројекат 1201-П12:

124.000
124.000

04

Сопствени приходи буџетских корисника
Свега за пројекат 1201-П12:

124.000
124.000

1201-П13

Пројекат: Дистрибутерско филмска делатност
262
263

422
424

Трошкови путовања
Специјализоване услуге
Извори финансирања за функцију 820:

22.000
600.000

04

Сопствени приходи буџетских корисника
Функција 820:
Извори финансирања за пројекат 1201-П13:

622.000
622.000

04

Сопствени приходи буџетских корисника
Свега за пројекат 1201-П13:

622.000
622.000

1201-П14
820
264

423

Пројекат: Штампање књига, каталога,
монографија и публикација
Услуге културе
Услуге по уговору
Извори финансирања за функцију 820:

1.054.720

01

Приходи из буџета
Функција 820:
Извори финансирања за пројекат 1201-П14:

1.054.720
1.054.720

01

Приходи из буџета
Свега за пројекат 1201-П14:

1.054.720
1.054.720

Пројекат: Микрофилмовање и
дигитализовање архивских докумената

1201-П15
820
265

424
01

Услуге културе
Специјализоване услуге
Извори финансирања за функцију 820:
Приходи из буџета
Функција 820:
Извори финансирања за пројекат 1201-П15:

182.000
182.000
182.000
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1201-П16
820
266
267
268

423
426
512

Приходи из буџета
Свега за пројекат 1201-П15:
Пројекат: Музеолошка обрада и
дигитализација етнолошке збирке
Услуге културе
Услуге по уговору
Материјал
Машине и опрема
Извори финансирања за функцију 820:

24.12.2015.
182.000
182.000

100.000
200.000
100.000

01
04

Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Функција 820:
Извори финансирања за пројекат 1201-П16:

200.000
200.000
400.000

01
04

Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Свега за пројекат 1201-П16:

200.000
200.000
400.000

Пројекат: Археолошка истраживања
локалитета Браничево у Старом Костолцу

1201-П17
820
269
270
271
272

422
423
426
512

50.000
650.000
200.000
100.000

01
04

Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Функција 820:
Извори финансирања за пројекат 1201-П17:

800.000
200.000
1.000.000

01
04

Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Свега за пројекат 1201-П17:

800.000
200.000
1.000.000

1201-П18
820
273

Услуге културе
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Материјал
Машине и опрема
Извори финансирања за функцију 820:

423

Пројекат: Чишћење римских терми на
локалитету Маргум
Услуге културе
Услуге по уговору
Извори финансирања за функцију 820:

250.000

01
04

Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Функција 820:
Извори финансирања за пројекат 1201-П18:

100.000
150.000
250.000

01
04

Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Свега за пројекат 1201-П18:

100.000
150.000
250.000

24.12.2015.
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Пројекат: Водич кроз музеј, каталог
820
274

423

Услуге културе
Услуге по уговору
Извори финансирања за функцију 820:

300.000

01
04

Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Функција 820:
Извори финансирања за пројекат 1201-П19:

100.000
200.000
300.000

01
04

Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Свега за пројекат 1201-П19:

100.000
200.000
300.000

1201-П20

Пројекат: Зборник радова Виминацијум
820
275

423

Услуге културе
Услуге по уговору
Извори финансирања за функцију 820:

300.000

01
04

Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Функција 820:
Извори финансирања за пројекат 1201-П20:

100.000
200.000
300.000

01
04

Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Свега за пројекат 1201-П20:

100.000
200.000
300.000

1201-П21

Пројекат: Етно култура Млаве
820
276
277
278

422
423
426

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

350.000
50.000
100.000

01
04

Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Функција 820:
Извори финансирања за пројекат 1201-П21:

300.000
200.000
500.000

01
04

Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника

300.000
200.000

Свега за пројекат 1201-П21:

500.000

1201-П22

Пројекат: Организовање ликовних изложби
820
279
280

422
423

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

150.000
150.000

01
04

Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника

150.000
150.000
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Функција 820:
Извори финансирања за пројекат 1201-П22:

300.000

Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Свега за пројекат 1201-П22:

150.000
150.000
300.000

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

1201-П23
820
281

512

Услуге културе
Машине и опрема
Извори финансирања за функцију 820:

200.000

01

Приходи из буџета
Функција 820:
Извори финансирања за пројекат 1201-П23:

200.000
200.000

01

Приходи из буџета
Свега за пројекат 1201-П23:

200.000
200.000

1201-П24

Пројекат: Дани „Слободана Стојановића“
820
282
283

423
424

Услуге културе
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Извори финансирања за функцију 820:

200.000
437.000

01
04

Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Функција 820:
Извори финансирања за пројекат 1201-П24:

537.000
100.000
637.000

01
04

Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Свега за пројекат 1201-П24:

537.000
100.000
637.000

1201-П25

Пројекат: Обележавање Дана библиотеке
820
284
285

1201-П26
820

423
424

Услуге културе
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Извори финансирања за функцију 820:

90.000
55.000

01
04

Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Функција 820:
Извори финансирања за пројекат 1201-П25:

65.000
80.000
145.000

01
04

Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Свега за пројекат 1201-П25:

65.000
80.000
145.000

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

24.12.2015.
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423
424

Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Извори финансирања за функцију 820:

70.000
490.000

01
04

Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Функција 820:
Извори финансирања за пројекат 1201-П26:

430.000
130.000
560.000

01
04

Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Свега за пројекат 1201-П26:

430.000
130.000
560.000

1201-П27

Пројекат: Дечије радионице
820
288
289

423
426

Услуге културе
Услуге по уговору
Материјал
Извори финансирања за функцију 820:

25.000
40.000

01

Приходи из буџета
Функција 820:
Извори финансирања за пројекат 1201-П27:

65.000
65.000

01

Приходи из буџета
Свега за пројекат 1201-П27:

65.000
65.000

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

1201-П28
820
290

422

Услуге културе
Трошкови путовања
Извори финансирања за функцију 820:

200.000

01

Приходи из буџета
Функција 820:
Извори финансирања за пројекат 1201-П28:

200.000
200.000

01

Приходи из буџета
Свега за пројекат 1201-П28:

200.000
200.000

1201-П29

Пројекат: Венац липарских градова
820
291
292
293

422
423
426

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

15.000
90.000
30.000

04

Сопствени приходи буџетских корисника
Функција 820:
Извори финансирања за пројекат 1201-П29:

135.000
135.000

04

Сопствени приходи буџетских корисника
Свега за пројекат 1201-П29:

135.000
135.000

01

Извори финансирања за Програм 13:
Приходи из буџета

161.745.257
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Сопствени приходи буџетских корисника

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за Програм 13:

24.12.2015.
27.378.690
9.083.860
198.207.807

Извори финансирања за Главу 5:
01
04
13

5

Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за Главу 5:

161.745.257
27.378.690
9.083.860
198.207.807

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА
ПОЖАРЕВЦА
ПРОГРАМ 4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА
ПА:Управљањем развојем туризма

6
1502
1502-0001
473
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305

411
412
413
414
421
422
423
425
426
465
482
523
01
04

01
04

1502-0002

Туризам
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Остале донације, дотације и трансфери
Порези, обавезне таксе, казне и пенали
Залихе робе за даљу продају
Извори финансирања за функцију 473:

5.104.534
913.710
54.186
167.320
787.005
159.500
1.239.500
72.500
291.600
668.695
47.800
422.000

Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Функција 473:
Извори финансирања за Програмску
активност 1502-0001:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника

8.597.996
1.330.354
9.928.350

Свега за Програмску активност 1502-0001:

9.928.350

8.597.996
1.330.354

ПА:Туристичка промоција
473
306
307
308

421
422
423

309
310

424
426
01
04

Туризам
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Материјал
Извори финансирања за функцију 473:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника

780.000
180.000
1.052.000
680.000
521.000
3.048.000
165.000

24.12.2015.
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01
04

1502-П1
473
311
312
313
314
315
316

421
422
423
424
426
482
01
04

01
04

1502-П2
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Функција 473:
Извори финансирања за Програмску
активност 1502-0002:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Свега за Програмску активност 1502-0002:
Пројекат: Љубичевске коњичке игре
Туризам
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Материјал
Порези, обавезне таксе, казне и пенали
Извори финансирања за функцију 473:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Функција 473:
Извори финансирања за Пројекат 1502-П1:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Свега за Пројекат 1502-П1:

3.213.000

3.048.000
165.000
3.213.000

769.250
102.000
3.500.500
4.233.000
497.250
38.250
8.640.250
500.000
9.140.250
8.640.250
500.000
9.140.250

Пројекат: Ускршњи етно фестивал
473
317
318
319
320

422
423
424
426

Туризам
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Материјал
Извори финансирања за функцију 473:

12.750
408.500
100.000
180.000

01

Приходи из буџета
Функција 473:
Извори финансирања за Пројекат 1502-П2:

701.250
701.250

01

Приходи из буџета
Свега за Пројекат 1502-П2:

701.250
701.250

1502-П3
473

Пројекат: Пожаревачки међународни
карневал
Туризам
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору

321
322
323

421
422
423

324
325

424
426

Специјализоване услуге
Материјал
Извори финансирања за функцију 473:

01

Приходи из буџета
Функција 473:

348.500
110.000
2.049.000
382.500
119.000
3.009.000
3.009.000
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Извори финансирања за Пројекат 1502-П3:
01

1502-П4
473
326

512

Приходи из буџета
Свега за Пројекат 1502-П3:
Пројекат: Набавка и постављање туристичке
сигнализације за целокупну територију
Пожаревца
Туризам
Машине и опрема
Извори финансирања за функцију 473:

3.009.000
3.009.000

2.276.400

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Функција 473:
Извори финансирања за Пројекат 1502-П4:

2.276.400
2.276.400

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за Пројекат 1502-П4:

2.276.400
2.276.400

Извори финансирања за Програм 4:
01
04
13

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

23.996.496
1.995.354
2.276.400
28.268.250

Извори финансирања за Главу 6:
01
04
13

5

Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за Главу 6:

23.996.496
1.995.354
2.276.400
28.268.250

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА “ЉУБИЦА
ВРЕБАЛОВ”
ПРОГРАМ 8 - ПРЕДШКОЛСКО
ОБРАЗОВАЊЕ
ПА: Функционисање предшколских установа

7
2001
2001-0001
911
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339

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

Предшколско образовање
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Остале донације, дотације и трансфери

340

482

Порези, обавезне таксе, казне и пенали

152.926.982
27.373.931
3.343.000
7.955.096
4.290.000
1.337.000
29.928.017
1.211.900
6.145.000
1.960.000
2.296.900
47.150.000
14.265.156
230.000

24.12.2015.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
341
342
343
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483
511
512

Новчане казне и пенали по решењу судова
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема
Извори финансирања за функцију 911:

01
04
07
13

Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Донације од осталих нивоа власти
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Функција 911:
Извори финансирања за програмску
активност 2001-0001:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Донације од осталих нивоа власти
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за програмску активност 2001-0001:

01
04
07
13

300.000
6.732.274
4.100.000
221.108.698
58.088.817
21.715.467
10.632.274
311.545.256

221.108.698
58.088.817
21.715.467
10.632.274
311.545.256

Извори финансирања за Програм 8:
01
04
07
13

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

221.108.698
58.088.817
21.715.467
10.632.274
311.545.256

Извори финансирања за Главу 7:
01
04
07
13

5

8

Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Донације од осталих нивоа власти
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за Главу 7:

221.108.698
58.088.817
21.715.467
10.632.274
311.545.256

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
2002

ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ

2002-0001

ПА: Функционисање основних школа
912
344

4631
01

01

Основно образовање
Текући трансфери осталим нивоима власти
Извори финансирања за функцију 912:
Приходи из буџета
Функција 912:
Извори финансирања за програмску
активност 2002-0001:
Приходи из буџета
Свега за програмску активност 2002-0001:

80.860.000
80.860.000
80.860.000

80.860.000
80.860.000

Извори финансирања за Програм 9:
01

Приходи из буџета
Свега за Програм 9:

80.860.000
80.860.000
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Извори финансирања за Главу 8:
01

5

9

Приходи из буџета
Свега за Главу 8:

80.860.000
80.860.000

СРЕДЊЕ ШКОЛЕ
2003

ПРОГРАМ 10 - СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ

2003-0001

ПА: Функционисање средњих школа
920
345

4631
01

01

Средње образовање
Текући трансфери осталим нивоима власти
Извори финансирања за функцију 920:
Приходи из буџета
Функција 920:
Извори финансирања за програмску
активност 2003-0001:
Приходи из буџета
Свега за програмску активност 2003-0001:

75.224.000
75.224.000
75.224.000

75.224.000
75.224.000

Извори финансирања за Програм 10:
01

Приходи из буџета
Свега за Програм 10:

75.224.000
75.224.000

Извори финансирања за Главу 9:
01

5

10
0901
0901-0001
070
346

4631
01

01

0901-0004
070
347

4631
01

Приходи из буџета
Свега за Главу 9:
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА
ЗАШТИТА
ПА: Социјалне помоћи
Социјална помоћ угроженом становништву,
некласификована на другом месту
Текући трансфери осталим нивоима власти
Извори финансирања за функцију 070:
Приходи из буџета
Функција 070:
Извори финансирања за Програмску
активност 0901-0001:
Приходи из буџета
Свега за Програмску активност 0901-0001:
ПА:Саветодавно-терапијске и социјалноедукативне услуге
Социјална помоћ угроженом становништву
некласификована на другом месту
Текући трансфери осталим нивоима власти
Извори финансирања за функцију 070:
Приходи из буџета
Функција 070:

75.224.000
75.224.000

21.301.681
21.301.681
21.301.681

21.301.681
21.301.681

16.789.898
16.789.898
16.789.898
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Извори финансирања за Програмску
активност 0901-0004:
Приходи из буџета
Свега за Програмску активност 0901-0004:

16.789.898
16.789.898

Извори финансирања за Програм 11:
01

Приходи из буџета
Свега за Програм 11:

38.091.579
38.091.579

Извори финансирања за Главу 10:
01

5

11
1801
1801-0001
760
348

4641

349

4642
01
13

01
13

Приходи из буџета
Свега за Главу 10:
ДОМ ЗДРАВЉА
ПРОГРАМ 12: ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА
ЗАШТИТА
ПА:Функционисање установа примарне
здравствене заштите
Здравство некласификовано на другом месту
Текућe дотације организацијама обавезног
социјалног осигурања
Капиталне дотације организацијама обавезног
социјалног осигурања
Извори финансирања за функцију 760:

38.091.579
38.091.579

6.200.000
22.180.000

Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Функција 760:

15.380.000
13.000.000
28.380.000

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

15.380.000
13.000.000
28.380.000

Извори финансирања за Програм 12:
01
13

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

15.380.000
13.000.000
28.380.000

Извори финансирања за Главу 11:
01

Приходи из буџета

15.380.000

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

13.000.000

Свега за Главу 11:

28.380.000

Извори финансирања за раздео 5:
01
04
05

Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Донације од иностраних земаља

1.952.945.449
87.462.861
394.654
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15
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Донације од осталих нивоа власти
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Неутрошена средства донација из претходних
година
Свега за раздео 5:

44.715.467
1.246.832.098
3.342.732
3.335.693.261

Извори финансирања за Разделе 1,2,3,4 и 5 :
01
04
05
07
13
15

Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Донације од иностраних земаља
Донације од осталих нивоа власти
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Неутрошена средства донација из претходних
година
Свега за Разделе 1,2,3,4 и 5:

2.073.346.019
87.462.861
394.654
44.715.467
1.246.832.098
3.342.732
3.456.093.831

III. ИЗВРШАВАЊЕ БУЏЕТА
Члан 13.
Овом одлуком обезбеђују се средства за плате за 579 запослених на неодређено време, 117 запослених на
одређено време, као и за 10 изабраних и 18 постављених и именованих лица.
У складу са Упутством за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2016. годину и пројекцијама за 2017. и
2018. годину, које је донео министар надлежан за послове финансија, на основу одредби члана 36а. Закона о буџетском
систему и Законом о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Службени гласник РС“ бр.
68/2015), број запослених по корисницима буџетских средстава за које су буџету Града Пожаревца обезбеђена средства
за зараде је:

Редни број

Директни и индиректни корисници
буџетских средстава локалне власти

1

2
Органи и организације локалне власти
Изабрана лица
Постављена лица
Запослени

1

Градска управа
Изабрана лица
Постављена лица
Запослени
Скупштина
Изабрана лица
Постављена лица
Запослени
Градоначелник
Изабрана лица
Постављена лица
Запослени
Градско веће

Број запослених Број запослених
на неодређено
на одређено
3

4
180

180

177

Укупан број
запослених
5(3+4)

34
10
9
15

214
10
9
195

5
15

0
5
192

2

2
0
0

2

2
0
0
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Изабрана лица
Постављена лица
Запослени
Градско правобранилаштво
Изабрана лица
Постављена лица
Запослени

2

3

Установе културе
Постављена лица
Запослени
1. Центар за културу
Постављена лица
Запослени
2. Историјски архив
Постављена лица
Запослени
3. Народни музеј
Постављена лица
Запослени
4.Народна библиотека
Постављена лица
Запослени
5. Галерија
Постављена лица
Запослени
6. Културно спортски центар
Постављена лица
Запослени
Остале установе из области јавних служби
које се финансирају из буџета:
1. Туристичка организација

6

5

6

7

6
0
0

4
0

0
4
3

98

11
6
5

109
6
103

28

1
2

1
30

12

1
1

1
13

20

1
1

1
21

21

1
1

1
22

4

1
0

1
4

1

1
13

7
7

1
1
1

8
8
1

3
98

13

Постављена лица

4
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Запослени
Дирекције основане од стране локалне
власти

7

0

7

57

Постављена лица
Запослени
Месне заједнице

57
13

5
1
4
0

13
224
0
224

94
1
93

62
1
61
13
0
13
318
1
317

145
10
18
117

724
10
18
696

Изабрана лица
Запослени
Предшколске установе
Постављена лица
Запослени
Укупно за све кориснике буџетa који се
финансирају са економских класификација
411 и 412
Изабрана лица
Постављена лица
Запослени

579

579
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Члан 14.
Овом одлуком обезбеђују се средства на име
јубиларних награда запослених код корисника буџетских
средстава, који то право стичу у 2016. години.
Овом одлуком обезбеђују се средства за
новогодишње пакетиће за децу запослених код директних
и индиректних корисника буџетских средстава, на начин
и у висини које ће посебним актом утврдити Градско
веће Града Пожаревца.
У 2016. години запосленима код директних и
индиректних корисника буџетских средстава не могу се
исплаћивати награде и бонуси, који према међународним
критеријумима представљају нестандардне, односно
нетранспарентне облике награда и бонуса.
Члан 15.
У складу са чланом 7. Закона о привременом
уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно
зарада и других сталних примања код корисника јавних
средстава (Сл. гласник РС 108/2014. године), директни,
индиректни корисници буџетских средстава и јавна
предузећа чији је оснивач Град, којима се умањује
планирани износ за плате, дужни су да у року од три дана
од дана извршене коначне исплате плата за одређени
месец на рачун прописан за уплату јавних прихода РС,
уплате разлику између укупног износа плата обрачунатих
применом основице која није умањена у складу са
одредбама наведеног закона са урачунатим доприносима,
који се исплаћују на терет послодавца и укупног износа
плата обрачунатих применом умањене основице у
смислу овог закона са урачунатим доприносима, који се
такође исплаћује на терет послодавца.
Директни и индиректни корисници буџетских
средстава који су исплатиоци других сталних примања,
дужни су да у року од три дана од дана извршене исплате
за одређени месец на рачун прописан за уплату јавних
прихода РС, уплате разлику између укупног износа
другог сталног примања који није умањен у смислу овог
закона и укупног износа другог сталног примања који је
обрачунат са умањењем у смислу овог закона.
Горе наведени корисници не могу опредељивати,
нити користити, средства која су у обавези да уплате у
складу са напред наведеним чланом 7. Закона за друге
намене.
Јавна предузећа чији је оснивач Град дужни
су да одмах након уплате средстава из става 1. овог
члана доставе доказ о истом надлежном органу градске
управе.
У случају да корисници јавних средстава не
поштују горе наведене обавезе, градоначелник ће на
предлог Одељења за финансије и јавне набавке, донети
решење о привременој обустави преноса буџетских
средстава.
Члан 16.
За извршење ове одлуке
градоначелник Града Пожаревца.

одговоран

је

Наредбодавац за извршење
градоначелник Града Пожаревца.

24.12.2015.
буџета

је

Члан 17.
Наредбодавац директних и индиректних
корисника буџетских средстава је функционер
(руководилац), односно лице које је одговорно за
закониту, наменску, економичну и ефикасну употребу
буџетских апропријација као и за управљање средствима,
преузимање обавеза, издавање налога за плаћања која
се извршавају из средстава органа, као и за издавање
захтева за плаћање са рачуна извршења буџета.
Члан 18.
За законито и наменско коришћење средстава
распоређених овом одлуком, поред функционера,
односно руководиоца директних и индиректних
корисника буџетских средстава, одговоран је начелник
Градске управе Града Пожаревца.
За законито и наменско коришћење пренетих
трансферних средстава буџета Града Пожаревца Градској
општини Костолац, одговоран је председник Градске
општине Костолац.
За законито и наменско коришћење пренетих
средстава у оквиру одобрених апропријација буџета
Града Пожаревца из области основног и средњег
образовања, културе, физичке културе, социјалне
заштите, друштвене бриге о деци и здравства, за јавна
предузећа, месне заједнице и остале кориснике буџетских
средстава одговоран је наредбодавац корисника, односно
овлашћено лице корисника.
Члан 19.
Градско веће одговорно је за спровођење
фискалне политике и управљање јавном имовином,
приходима и примањима и расходима и издацима на
начин који је у складу са Законом о буџетском систему.
Овлашћује се градоначелник Града Пожаревца
да поднесе захтев Министарству финансија за одобрење
фискалног дефицита до 10% прихода локалне власти
у текућој години под условом да је фискални дефицит
настао као резултат реализације јавних инвестиција.
Члан 20.
Одељење за финансије и јавне набавке Градске
управе Града Пожаревца обавезно је да редовно
прати извршење буџета и најмање два пута годишње
информише градоначелника и Градско веће, а обавезно у
року од петнаест дана по истеку шестомесечног, односно
деветомесечног периода.
У року од петнаест дана по подношењу извештаја
из става 1. овог члана, Градско веће усваја и доставља
извештаје Скупштини Града Пожаревца.
Извештаји садрже и одступања између
усвојеног буџета и извршења као и образложење већих
одступања.
Градска општина Костолац је дужна да
градоначелнику и Градском већу Града Пожаревца,
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достави тромесечни извештај о извршењу буџета Градске
општине Костолац и да месечно доставља извештај о
платама и броју запослених код свих корисника средства
буџета Градске општине Костолац.
Члан 21.
Средства текуће буџетске резерве користе се за
непланиране сврхе за које нису утврђене апропријације
или за сврхе за које се у току године покаже да
апропријације нису биле довољне.
Градско веће Града Пожаревца на предлог
Одељења за финансије и јавне набавке, доноси решење о
употреби средстава текуће буџетске резерве.
Одобрена средства по овом основу представљају
повећање апропријације директних корисника за
одређене намене и исказују се на одговарајућој економској
класификацији за које су средства усмерена.
Члан 22.
Средства сталне буџетске резерве користе се у
складу са чланом 70. Закона о буџетском систему.
Градско веће на предлог Одељења за финансије
и јавне набавке, доноси решење о употреби средстава
сталне буџетске резерве.
Члан 23.
Приходи и примања буџета Града Пожаревца
прикупљају се и наплаћују у складу са законом и другим
прописима, независно од износа утврђених овом одлуком
за поједине врсте прихода и примања.
Члан 24.
Новчана средства буџета Града Пожаревца,
директних и индиректних корисника средстава буџета,
као и других корисника јавних средстава који су укључени
у консолидовани рачун трезора Града Пожаревца, воде
се и депонују на консолидованом рачуну трезора.
Члан 25.
Распоред и коришћење средстава врши се
по финансијским плановима и програмима у оквиру
раздела, чији су носиоци директни корисници буџетских
средстава и то:
Раздео 1- Градоначелник
За коришћење средстава из одобрених
апропријација у оквиру овог раздела захтеве подноси
градоначелник или његов заменик, уз пратећу оригиналну
документацију претходно припремљену и контролисану
од стране одговорног лица задуженог у Одељењу за
општу управу и скупштинске послове – Одсек за послове
градоначелника и Градског већа.
Раздео 2- Градско веће
За коришћење средстава из одобрених
апропријација у оквиру овог раздела захтеве подноси
градоначелник или његов заменик, уз пратећу оригиналну
документацију претходно припремљену и контролисану
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од стране одговорног лица задуженог у Одељењу за
општу управу и скупштинске послове – Одсек за послове
градоначелника и градског већа.
Раздео 3 – Скупштина Града
За коришћење средстава из одобрених
апропријација у оквиру овог раздела захтеве подноси
председник Скупштине Града или његов заменик,
уз пратећу оригиналну документацију претходно
припремљену и контролисану од стране секретара
Скупштине Града.
Раздео 4 – Градско правобранилаштво
За коришћење средстава из одобрених
апропријација у оквиру овог раздела захтеве подноси
градски правобранилац или његов заменик, уз пратећу
књиговодствену документацију претходно припремљену
и контролисану од стране одговорног лица у финансијској
служби Градског правобранилаштва Града Пожаревца.
Раздео 5 – Градска управа
За коришћење средстава из одобрених
апропријација у оквиру овог раздела, захтеве подноси
начелник Градске управе или лице које га мења, уз пратећу
оригиналну документацију претходно припремљену и
контролисану од стране одговорног лица задуженог у
Одељењу за финансије и јавне набавке Градске управе
Града Пожаревца.
За коришћење средстава из одобрених
апропријација – трансфер Градској општини Костолац у
оквиру овог раздела, везаних за функцију 110, захтеве
подноси председник Градске општине Костолац или
његов заменик, уз пратећу књиговодствену документацију
(копије истих), претходно припремљену и контролисану
од стране одговорног лица у Управи Градске општине
Костолац.
За коришћење средстава из одобрених
апропријација у оквиру овог раздела, везаних за
месне заједнице, предшколско образовање, основно
образовање, средње образовање, култура, физичка
култура, за јавна предузећа и остале кориснике, захтеве
подносе руководиоци корисника или њихови заменици,
уз пратећу књиговодствену документацију (копије
истих), претходно припремљену и контролисану од
стране одговорних лица буџетских корисника.
Руководиоци корисника или њихови заменици,
из претходног става, су непосредно одговорни
градоначелнику за коришћење средстава из одобрених
апропријација.
Члан 26.
Корисници средстава буџета могу преузимати
обавезе на терет буџетских средстава, само до износа
апропријације која им је за ту намену утврђена овом
одлуком.
Изузетно корисници из става 1. овог члана, у
складу са чланом 54. Закона о буџетском систему, могу
преузети обавезе по уговору који се односи на капиталне
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издатке и захтева за плаћање у више година, на основу
предлога Одељења за финансије и јавне набавке Градске
управе Града Пожаревца, уз сагласност Градског већа,
а највише до износа исказаних у плану капиталних
издатака из члана 8. ове одлуке.
Плаћања која произлазе из обавеза преузетих по
уговорима, који због природе расхода, захтевају плаћање
у више година, корисници из става 1. овог члана морају
као обавезу укључити у финансијски план у години у
којој обавеза доспева у износу обавезе за ту годину.
Обавезе преузете у складу са одобреним
апропријацијама, а неизвршене у току године, преносе се
и имају статус преузетих обавеза и у наредној буџетској
години извршавају се на терет одобрених апропријација
за ту буџетску годину.
Члан 27.
Изузетно, у случају да се буџету града определе
актом другог нивоа власти, наменска трансферна
средства, укључујући и средства за надокнаду штета
услед елементарних непогода или наменска трансферна
средства, као и у случају уговарања донације, чији
износи нису могли били познати у поступку доношења
Одлуке о буџету, Одељење за финансије и јавне набавке
Градске управе града Пожаревца отвориће у складу са
чланом 5. Закона о буџетском систему, на основу тог
акта, одговарајуће апропријације за извршавање расхода
по том основу.
Члан 28.
Преузете обавезе и све финансијске обавезе
морају бити извршене искључиво на принципу
готовинске основе са консолидованог рачуна трезора,
осим ако је законом, односно актом Владе предвиђен
другачији метод.
Члан 29.
Приликом преузимања обавеза, директни и
индиректни корисници буџетских средстава дужни су
да се придржавају смерница о роковима и условима
плаћања, које одређује Одељење за финансије и јавне
набавке Градске управе Града Пожаревца, а све у складу
са чланом 56. Закона о буџетском систему.
Корисници буџетских средстава преузимају
обавезе на основу писаног уговора или другог правног
акта, уколико законом није друкчије прописано.
Корисници буџетских средстава су дужни да
обавесте трезор Града:
1) о намери преузимања обавезе;
2) након потписивања уговора или другог
правног акта којим се преузима обавеза, о преузимању
обавезе и предвиђеним условима и роковима плаћања;
3) о свакој промени која се тиче износа, рокова и
услова плаћања из тачке 2) овог става;
4) поднесу захтев за плаћање у року прописаним
актом министра из члана 58. Закона о буџетском
систему.
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Плаћање из буџета неће се извршити уколико
нису поштоване процедуре утврђене чланом 56. став 3.
Закона о буџетском систему.
Члан 30.
Приликом додељивања уговора о набавци
добара, пружања услуга и извођењу радова сви корисници
буџетских средстава дужни су да поступају у складу
са одредбама Закона о јавним набавкама („Службени
гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15).
Набавком мале вредности, сматра се набавка
чија је вредност дефинисана чланом 39. Закона о јавним
набавкама.
Члан 31.
Обавезе према корисницима буџетских средстава извршавају се сразмерно оствареним приходима и
примањима буџета.
Ако се у току године приходи и примања смање,
расходи и издаци буџета извршаваће се по приоритетима
и то: обавезе утврђене законским прописима - на
постојећем нивоу и минимални стални трошкови
неопходни за несметано функционисање корисника
буџетских средстава.
Корисник буџетских средстава, који одређени
расход и издатак извршава из средстава буџета и из
других прихода, обавезан је да измирење тог расхода и
издатка прво врши из прихода из тих других извора.
Буџетски корисник након утрошка средстава
из других извора, може за реализацију расхода тражити
пренос средстава из буџета.
Ако корисници буџетских средстава не
остваре приходе из других извора у планираном
износу, апропријације утврђене из тих прихода неће се
извршавати на терет буџета.
Члан 32.
Средства буџета и приходи распоређују се и
исказују по ближим наменама, у складу са економском,
функционалном и програмском класификацијом,
годишњим програмом и финансијским планом прихода
и расхода.
Годишњи програм и финансијски план прихода
и расхода из става 1. овог члана доноси надлежни орган
буџетског корисника, најкасније 45 дана од дана ступања
на снагу ове одлуке.
Градско веће може прописати услове,
критеријуме и начин коришћења средстава од прихода
које корисници буџетских средстава остваре својом
активношћу, вршењем услуга чије је пружање уговорено
са физичким и правним лицима на основу њихове
слободне воље.
Градско веће на предлог Одељења за финансије
и јавне набавке Градске управе Града Пожаревца може
одлучити да део јавних средстава из става 2. овог члана,
остварених у текућој години, односно неутрошених
из ранијих година, представља општи приход буџета у
текућој години.
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Члан 33.
У оквиру плана за извршење буџета, Одељење
за финансије и јавне набавке Градске управе Града
Пожаревца планира ликвидност буџета и према
готовинском току буџета врши распоред остварених
прихода и примања.
Распоред остварених прихода и примања врши
се тромесечним плановима, које доноси Одељење
за финансије и јавне набавке Градске управе града
Пожаревца.
Директни корисник буџетских средстава
буџета може вршити плаћања до висине расхода и
издатка односно до висине прописаних квота за свако
тромесечје.
Члан 34.
Одлуку о промени апропријација из општих
прихода буџета и преносу апропријације у текућу
буџетску резерву, у складу са чланом 61. Закона о
буџетском систему, доноси Градско веће.
Члан 35.
Програмски буџет реализоваће по буџетским
програмима, програмским активностима и пројектима:
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Шифра

1101

0001

0002

0601

Програм/
Програмска
активност/
Пројекат

1. Локални
развој и
просторно
планирање

Стратешко,
просторно и
урбанистичко
планирање

Уређивање
грађевинског
земљишта

2. Комунална
делатност

137.751.417,00

115.211.958,00

1.330.799.302,00

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

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

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

1.Опремање
локација / зона
јавне намене

1.Ефикасно и
рационално
спровођење
комуналне
делатности

1.019.780.975,00

107.478.852,00

103.717.544,00

211.196.396,00

293.519.023,00

115.830.400,00

0,00

115.830.400,00

296.146.283,00

115.682.046,00

0,00

115.682.046,00

Вредност у базној Циљана вредност Циљана вредност Циљана вредност
2016
2017
2018
години (2015)

252.963.375,00

Индикатор

1.Повећање
1.Проценат покривености
покривености
територије планском
територије планском
документацијом
документацијом

Циљ

877.199.730,00

336.751.234,00

20.750.000,00

357.501.234,00

Средства из
буџета

732.246.551,00

2.240.064,00

82.967.544,00

85.207.608,00

Сопствени и
други приходи

1.609.446.281,00

338.991.298,00

103.717.544,00

442.708.842,00

Укупна средства
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0001

0002

Водоснабдевање

Управљање
отпадним
водама

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

2.Адекватан
квалитет
пружених
услуга одвођења
отпадних вода

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

2.Ефикасно и
рационално
спровођење
водоснабдевања

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

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

1.Максимална
могућа
покривеност
корисника и
територије
услугама
водоснабдевања

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

444.568.092,00

128.403.565,00

351.622.892,00

72.771.819,00

23.940.450,00

0,00

23.940.450,00

0,00

76.306.634,00

0,00

323.197.158,00

72.771.819,00

399.503.792,00

72.771.819,00
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0003

0004

0006

0008

Одржавање
депонија

Даљинско
грејање

Паркинг сервис

Јавна хигијена

463.623.937,00

65.547.590,00

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

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

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

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

1.Оптимална
покривеност
корисника и
територије
услугама паркинг
сервиса

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

50.790.760,00

64.837.000,00

285.350.835,00

5.742.400,00

51.008.000,00

67.365.640,00

0,00

9.300.000,00

51.008.000,00

69.992.900,00

0,00

9.300.000,00

152.806.760,00

202.195.540,00

0,00

21.900.000,00

0,00

0,00

285.350.835,00

2.442.400,00

152.806.760,00

202.195.540,00

285.350.835,00

24.342.400,00
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939.021,00

46.300.000,00

1.НАПОМЕНА: поља
вредности индикатора
1.Максимална
исхода и извора
могућа
верификације за сваки
покривеност
индикатор нису попуњена
корисника и
јер ЈП “Дирекција за
територије
изградњу града Пожаревца”
услугама
и надлежне стручне службе
уклањања чврстог
Градске управе Града
отпада
Пожаревца нису доставиле
потребне податке
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0009

0010

0014

П1

1501

Уређење и
одржавање
зеленила

Јавна расвета

Остале
комуналне
услуге

Пројекат:
“Санације
депоније
комуналног
отпада Јеремино
поље”

3. Локални
економски
развој

38.438.383,00

315.688.620,00

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

1.Повећање
запослености
на територији
града/општине

23.194.000,00

88.191.218,00

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

3.Третиране површине
за сузбијање глодара и
инсеката

2.Висина накнаде штете
за уједе паса и мачака
луталица

1.Kапацитет прихватилишта
и азила за напуштене псе и
мачке

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

31.593.496,00

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

1.Обезбеђивање
услова за
задовољење
других
комуналних
потреба грађања

1.Адекватан
квалитет јавне
расвете

1.Максимална
могућа
покривеност
1.Укупан број м2 јавних
зелених површина на
насеља и
којима се уређује и одржава
територије
услугама уређења
зеленило
и одржавања
зеленила

8.500.000,00

0,00

26.892.000,00

81.972.933,00

33.040.000,00

9.500.000,00

0,00

26.892.000,00

81.972.933,00

33.040.000,00

25.500.000,00

0,00

80.676.000,00

244.679.466,00

98.635.330,00

8.500.000,00

38.438.000,00

0,00

4.774.679,00

5.271.660,00

34.000.000,00

38.438.000,00

80.676.000,00

249.454.145,00

103.906.990,00
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16.000.000,00

38.438.000,00

26.892.000,00

85.508.279,00

37.826.990,00
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0001

0004

0005

Подршка
постојећој
привреди

Одржавање
економске
инфраструктуре

Финансијска
подршка
локалном
економском
развоју

315.688.620,00

0,00

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

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

1.Успостављање
функционалне
економске
инфраструктуре

1.Успостављање
механизама за
финансијску
подршку
производним
Број новозапослених
предузећима и
(разврстаних по полу и
предузетницима/
старости) кроз/уз помоћ
предузетницама успостављених механизама
који послују на
за финансијску подршку за
територији града/
самозапошљавање
општине за развој
нових производа
и проширење
производње

0,00

2.Коришћење
ресурса града
/ општине у
циљу промоције
локалних
предузећа и
предузетника

1.Развој
адекватних
Број предузећа која су
сервиса и услуга
користила услуге града /
за пружање
општине у односу на укупан
подршке
број предузећа
постојећој
привреди

3.000.000,00

8.500.000,00

4.500.000,00

3.500.000,00

0,00

5.000.000,00

4.000.000,00

0,00

5.500.000,00

10.500.000,00

0,00

15.000.000,00

0,00

8.500.000,00

0,00

10.500.000,00

8.500.000,00

15.000.000,00
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1502

0001

0002

П1

П2

4. Развој
туризма

Управљање
развојем
туризма

Туристичка
промоција

Пројекат:
Љубичевске
коњичке игре

Пројекат:
Ускршњи етно
фестивал

2.Проценат повећања
укупног броја гостију

1.Број пријављених
учесника

3.Број пријављених
такмичара из иностранства

2.Број продатих улазница и
подељених ваучера

1.Број пријављених
такмичара

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

825.000,00

14.220.000,00

3.586.000,00

11.634.826,00

37.629.826,00

701.250,00

9.140.250,00

3.213.000,00

9.928.350,00

28.268.250,00

728.599,00

8.977.218,00

3.340.582,00

10.368.598,00

26.541.348,00

757.015,00

9.327.317,00

3.470.864,00

10.588.369,00

27.390.843,00

2.186.864,00

26.944.785,00

9.509.891,00

26.723.946,00

74.748.115,00

0,00

500.000,00

514.555,00

4.161.371,00

7.452.326,00

2.186.864,00

27.444.785,00

10.024.446,00

30.885.317,00

82.200.441,00
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1.Очување
културног
наслеђа и
традиције

1.Допринос
развоју
туристичко
спортске
манифестације
кроз коњички
спорт

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

1.Број уређених и
1.Повећање
на адекватан начин
квалитета
обележених (туристичка
туристичкe
сигнализација) туристичких
услугe на
локалитета у граду/општини
територији града/
у осносу на укупан број
општине
локалитета

1.Повећање
прихода од
туризма

1.Проценат повећања
броја ноћења
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П3

П4

0101

0001

Пројекат:
Пожаревачки
међународни
карневал

Пројекат:
Набавка и
постављање
туристичке
сигнализације
за целокупну
територију
Пожаревца

5. Развој
пољопривреде

Унапређење услова
за пољопривредну
делатност

1.Проценат обухваћености
пољопривредног
земљишта у годишњем
програму заштите,
уређења и коришћења
пољопривредног земљишта
у државној својини

2.Број регистрованих
пољопривредних
газдинстава

1.Коришћење
пољопривредних
површина у односу на
укупне пољопривредне
површине

1.Повећан број туриста

42.133.545,00

103.978.900,00

3.794.000,00

3.570.000,00

39.135.945,00

108.100.632,00

2.276.400,00

3.009.000,00

0,00

0,00

0,00

3.126.351,00

0,00

0,00

0,00

3.247.278,00

0,00

11.282.580,00

0,00

9.382.629,00

39.135.945,00

96.818.052,00

2.276.400,00

0,00

39.135.945,00

108.100.632,00

2.276.400,00

9.382.629,00

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

1.Ефикасно
управљање
пољопривредним
земљиштем

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

1.Унапређење
туристичке
понуде и повећан
број туриста

3.укупан број учесника

1.Промоција
града Пожаревца 2.број пријављених група из
иностранства
у Србији и
региону

1.број пријављених група из
Србије
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0002

0401

0001

0003

0701

0002

Подстицаји
пољопривредној
производњи

6. Заштита
животне
средине

Управљање
заштитом
животне
средине и
природних
вредности

Праћење
квалитета
елемената
животне
средине

7. Путна
инфраструктура

Одржавање
путева

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

1.Број километара
санираних и/или
реконструисаних путева

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

2.Број извршених
мониторинга буке у
животној средини

1.Број извршених мерења
квалитета ваздуха у
локалној мрежи

1.Развијеност
инфраструктуре
у контексту
доприноса социо
економском
развоју

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

311.593.093,00

311.593.093,00

9.000.000,00

300.000,00

9.300.000,00

68.964.687,00

133.308.800,00

133.308.800,00

9.000.000,00

300.000,00

9.300.000,00

0,00

133.308.800,00

133.308.800,00

9.000.000,00

300.000,00

9.300.000,00

0,00

363.111.420,00

363.111.420,00

27.000.000,00

900.000,00

27.900.000,00

11.282.580,00

215.099.273,00

215.099.273,00

0,00

0,00

0,00

57.682.107,00

578.210.693,00

578.210.693,00

27.000.000,00

900.000,00

27.900.000,00

68.964.687,00
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393.397.905,00

393.397.905,00

9.039.000,00

0,00

1.Испуњење
обавеза у складу
са законима у
1.Број спроведених мерења
домену постојања
количина комуналног
стратешких и
отпада у складу са Законом
оперативних
о управљању отпадом
планова као и
мера заштите

61.845.355,00

9.039.000,00

2.Степен реализације
мера директних плаћања у
оквиру одобреног програма

1.Одобрен програм
локалних подстицаја
од стране надлежног
министарства

1.Унапређење
1.Проценат територије под
квалитета
заштитом
животне средине

1.Изградња
одрживог,
ефикасаног и
конкурентаног
пољопривредног
сектора
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2001

0001

2002

0001

8.
Предшколско
васпитање

Функционисање
предшколских
установа

9. Основно
образовање

Функционисање
основних школа

126.433.750,00

1.Обезбеђени
прописани услови
1.Просечан број ученика
за васпитнопо одељењу (разврстани по
образовни рад са
полу)
децом у основним
школама
2.Унапређење
1.Број талентоване деце
квалитета
подржане од стране града/
образовања и
васпитања услова општине у односу на укупан
број деце у школама
у основним
школама
3.Повећање
1.Проценат деце којој
доступности и
је обезбеђен бесплатан
приступачности школски превоз у односу на
основног
укупан број деце (у складу
образовања деци
са ЗОСОВ)

345.617.803,00

345.617.803,00

126.433.750,00

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

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

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

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

1.Обухват деце основним
образовањем (разложено
према полу)

Потпуни обухват
основним
образовањем и
васпитањем

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

1.Повећање
обухвата деце
предшколским
васпитањем и
образовањем

128.880.000,00

129.748.238,00

311.545.256,00

311.545.256,00

134.525.485,00

134.525.485,00

302.803.252,00

302.803.252,00

135.279.752,00

135.279.752,00

304.590.042,00

304.590.042,00

398.685.237,00

398.764.167,00

667.065.566,00

667.065.566,00

0,00

789.308,00

251.872.984,00

251.872.984,00

398.685.237,00

399.553.475,00

918.938.550,00

918.938.550,00
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2003

0001

0901

Пројекат:
Унапређење
професионалне
подршке у
заједнициважан корак у
инклузији деце

10. Средње
образовање

Функционисање
средњих школа

11. Социјална и
дечја заштита

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

99.395.022,00

93.849.579,00

83.024.000,00

83.024.000,00

868.238,00

95.833.200,00

84.263.721,00

84.263.721,00

0,00

96.592.200,00

85.241.500,00

85.241.500,00

0,00

286.274.979,00

252.529.221,00

252.529.221,00

78.930,00

0,00

0,00

0,00

789.308,00

286.274.979,00

252.529.221,00

252.529.221,00

868.238,00
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2.Број грађана/ки
корисника мера
материјалне подршке
обезбеђених средствимa
локалног буџета

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

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

93.627.579,00

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

0,00

93.627.579,00

2.Број прилагођених
окружења

1.Број додељеног
дидактичких средстава за
децу у процесу инклузије

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

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

24.12.2015.
Број 13 - Страна 81

0001

0003

0004

0005

Социјалне
помоћи

Подршка социохуманитарним
организацијама

Саветодавнотерапијске и
социјалноедукативне
услуге

Активности
Црвеног крста

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

1.Подстицање
развоја
разноврсних
социјалних
1.Број удружења /
услуга у
хуманитарних организација
заједници и
које добијају средства из
укључивање у
буџета града/општине
сферу пружања
услуга што више
различитих
социјалних актера
1.Подршка
развоју мреже
ванинституционалне
1.Број корисника дневних
услуге социјалне
услуга у заједници у односу
заштите предвиђене
на укупан број грађана
Одлуком о социјалној
заштити и Закону о
социјалној заштити
1.Социјално
деловање
- олакшавање
људске патње
пружањем
неопходне
1.Број корисника народне
ургентне помоћи
кухиње ( или број
лицима у невољи,
подељених оброка у
развијањем
народној кухињи)
солидарности
међу људима,
организовањем
различитих
облика помоћи

1.Унапређење
заштите
сиромашних

1.Проценат грађана који
добијају новчане накнаде
и помоћ у натури у складу
са Одлуком о социјалној
заштити у односу на укупан
број грађана

14.688.000,00

24.431.791,00

13.778.557,00

28.696.674,00

14.688.000,00

23.979.898,00

10.100.000,00

27.831.681,00

15.552.000,00

24.396.862,00

10.100.000,00

28.564.338,00

15.552.000,00

24.747.805,00

10.100.000,00

28.972.395,00

45.792.000,00

73.124.565,00

30.300.000,00

85.368.414,00

0,00

0,00

0,00

0,00

45.792.000,00

73.124.565,00

30.300.000,00

85.368.414,00
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0006

1801

0001

Дечија заштита

12. Примарна
здравствена
заштита

Функционисање
установа
примарне
здравствене
заштите

24.820.000,00

28.380.000,00

28.380.000,00

17.250.000,00

0,00

0,00

17.220.000,00

0,00

0,00

17.220.000,00

15.380.000,00

15.380.000,00

51.690.000,00

13.000.000,00

13.000.000,00

0,00

28.380.000,00

28.380.000,00

51.690.000,00

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

1.Унапређење
доступности и
правичности
здравствене
заштите (ПЗЗ)

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

17.800.000,00

24.820.000,00

2.% буџетских издвајања за
локалне мере популационе
политике

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

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

1.Унапређење
1.Очекивано трајање
квалитета живота
живота становника града/
становника града/
општине
општине

2.Унапређење
популационе
политике

1.Обезбеђивање
материјалне
подршке за децу
и породицу

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

24.12.2015.
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0001

1201

0001

0002

П1

Функционисање
установа
примарне
здравствене
заштите

13. Развој
културе

Функционисање
локалних
установа
културе

Подстицаји
културном и
уметничком
стваралаштву

Пројекат: Глумачке
свечаности”Дани
Миливоја
Живановића”

6.846.000,00

4.225.644,00

1.Промовисање
града Пожаревца
1.Посећеност која се огледа
као позоришног и
кроз број продатих улазница
културног центра
у нашој земљи

192.186.721,00

217.582.911,00

24.820.000,00

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

1.Проценат учешћа
сопствених прихода у
буџету установа културе

1.Подстицање
развоја културе
кроз јачање
капацитета
установа културе

1.Повећање
интересовања
грађана за развој
културе

1.Укупан број посетилаца
на свим културним
догађајима који су
одржани

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

1.Просечан број посета по
изабраном лекару

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

2.Број насеља у којима нема
сеоске станице/амбуланте

1.Подстицање
развоја културе
кроз јачање
капацитета
културне
инфраструктуре

2.Унапређење
ефикасности
примарне
здравствене
заштите

1.Унапређење
доступности и
правичности
здравствене
заштите (ПЗЗ)

3.654.818,00

5.300.000,00

184.470.587,00

206.469.907,00

0,00

3.654.818,00

5.300.000,00

185.624.876,00

207.624.196,00

0,00

10.739.454,00

18.900.000,00

502.023.612,00

560.983.572,00

15.380.000,00

235.000,00

0,00

111.999.024,00

122.227.024,00

13.000.000,00

10.974.454,00

18.900.000,00

614.022.636,00

683.210.596,00

28.380.000,00

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

3.664.818,00

8.300.000,00

243.927.173,00

269.116.493,00

28.380.000,00
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П2

П3

П4

П5

П6

П7

Пројекат:
Одржавање
концерта,
мјузикла и
представа

Пројекат:
Одржавање
књижевних
вечери и
трибина

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

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

Пројекат: Летњи
програм

Пројекат:
РЕФРАКТРегионални
фестивал
алтернативне
културе

1.Број продатих карата по
програму и посетилаца по
догађају

1.Број догађаја

1.Задовољавање
културних
потреба
становништва
свих узраста у
летњем периоду

30.000,00

889.000,00

30.000,00

570.000,00

1.655.045,00

526.000,00

141.900,00

2.081.337,00

30.000,00

570.000,00

1.475.045,00

526.000,00

141.900,00

2.081.337,00

30.000,00

570.000,00

1.475.045,00

526.000,00

141.900,00

2.081.337,00

90.000,00

1.500.000,00

3.300.135,00

1.530.000,00

425.700,00

5.992.011,00

0,00

210.000,00

1.305.000,00

48.000,00

0,00

252.000,00

90.000,00

1.710.000,00

4.605.135,00

1.578.000,00

425.700,00

6.244.011,00

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

1.Промовисање
културног
наслеђа и
алтернативних
облика културе

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

1.Анимирање
деце за бављење
фолклором
и очувањем
народне
традиције
1.661.345,00

620.000,00

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

1.Подизање
општег
књижевног и
културног нивоа
и промовисање
књижевних
вредности
завичајних
стваралаца

2.381.337,00

254.945,00

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

1.Развијање
књижевног
живота у
граду кроз
1.Број одржаних књижевних
приближавање вечери, трибина и састанака
књиге читаоцима
и промоција
књижевних дела

1.Доступност
врхунских
сценских
поставки
грађанима
Пожаревца

24.12.2015.
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П8

П9

П10

П11

П12

П13

Пројекат:
Организовање
и одржавање
првомајског
уранка

Пројекат:
Одржавање поп
и рок концерта

Пројекат:
Организовање
гитаријаде на
лагуни

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

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

Пројекат:
Дистрибутерско
филмска
делатност

1.Број представа домаћег,
европског и ауторског
филма

523.999,00

240.000,00

209.700,00

600.000,00

230.000,00

180.500,00

622.000,00

124.000,00

235.000,00

600.000,00

230.000,00

180.500,00

622.000,00

124.000,00

235.000,00

600.000,00

230.000,00

180.500,00

622.000,00

124.000,00

235.000,00

600.000,00

230.000,00

180.500,00

0,00

0,00

0,00

1.800.000,00

690.000,00

541.500,00

1.866.000,00

372.000,00

705.000,00

0,00

0,00

0,00

1.866.000,00

372.000,00

705.000,00

1.800.000,00

690.000,00

541.500,00

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

1.Повећање
интересовања за
филм

1.Број посетилаца
манифестације

1.Број посетилаца
Манифестације

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

1.Промовисање
драмског
аматеризма
и позоришне
традиције
пожаревачког
краја

1.Број посетилаца
манифестације

1.Број продатих улазница

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

1.Промоција
рок музике и
афирмација
младих рок група

1.Број посетилаца
манифестације

1.Задовољавање
културних
потреба
становништва
за првомајске
празнике

Страна 86 - Број 13
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Пројекат: Водич
кроз музеј,
каталог

П19

2.Број дигитализованих
предмета

1. Број набављених
металних ормана

2.Број дигиталних снимакаскенова

1.Број микрофилмских
снимака

3.Број одштампаних
публикација / тираж

2.Број одштампаних
каталога / тираж

1.Површина уклоњеног
растиња (у метрима)

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

1.Очување
локалитета од
пропадања

1.Број керамичких посуда и
1.Tачно лоцирање предмета од стакла и метала
и дефинисање
средњевековног
2.Набавка металних ормана
града

1.Ревизија и
дигитализација
историјске збирке

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

300.000,00

250.000,00

1.460.000,00

400.000,00

182.000,00

1.054.720,00

300.000,00

250.000,00

1.000.000,00

400.000,00

182.000,00

1.054.720,00

300.000,00

250.000,00

1.000.000,00

400.000,00

182.000,00

1.054.720,00

300.000,00

250.000,00

1.000.000,00

400.000,00

182.000,00

1.054.720,00

300.000,00

300.000,00

2.400.000,00

600.000,00

546.000,00

3.164.160,00

600.000,00

450.000,00

600.000,00

600.000,00

0,00

0,00

900.000,00

750.000,00

3.000.000,00

1.200.000,00

546.000,00

3.164.160,00

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

П18

П17

П16

П15

Пројекат:
Микрофилмовање
и дигитализовање
архивских
докумената

Пројекат:
Музеолошка
обрада и
дигитализација
историјске
збирке
Пројекат:
Археолошка
истраживања
локалитета
Браничево
у Старом
Костолцу
Пројекат:
Чишћење
римских терми
на локалитету
Маргум

П14

Пројекат:
Штампање
књига, каталога,
монографије и
публикације

1.Очување
културне баштине
објављивањем
архивских
докумената
1.Број одштампаних књига
чиме се даје
и монографија / тираж
допринос развоју
културе у развоју
међуархивске
и међународне
сарадње

24.12.2015.
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П20

П21

П22

П23

П24

П25

П26

Пројекат:
Зборник радова
Виминацијум

Пројекат: Етно
култура Млаве

Пројекат:
Организовање
ликовних
изложби

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

Пројекат: Дани
„Слободана
Стојановића“

Пројекат:
Обележавање
Дана
библиотеке

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

2.Број посетилаца

1.Број одржаних изложби

2.Број саговорника за
интервјуисање

1.Број села за истраживање

1.Број одштампаних
зборника (тираж)

1.Број гостију (књижевника
предавача, едукатора)

1.Број посетилаца

1.Број посетилаца

540.000,00

115.000,00

637.000,00

200.000,00

300.000,00

500.000,00

300.000,00

560.000,00

145.000,00

637.000,00

200.000,00

300.000,00

500.000,00

300.000,00

560.000,00

145.000,00

637.000,00

200.000,00

300.000,00

500.000,00

300.000,00

560.000,00

145.000,00

637.000,00

200.000,00

300.000,00

500.000,00

300.000,00

1.290.000,00

195.000,00

1.611.000,00

600.000,00

450.000,00

900.000,00

300.000,00

390.000,00

240.000,00

300.000,00

0,00

450.000,00

600.000,00

600.000,00

1.680.000,00

435.000,00

1.911.000,00

600.000,00

900.000,00

1.500.000,00

900.000,00

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

1.Задовољење
културнообразовних
потреба грађана

1.Очување
традиције првог
читалишта у
Пожаревцу

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

1.Заштита
1.Број купљених витрина и
етнолошке збирке
паноа

1.Промовисање
културног
наслеђа кроз
ликовне изложбе

1.Истраживање
у циљу
прикупљања
података

1.Објављивање
радова из
музеологије
нашег краја а и
шире у стручном
часопису
Виминацијум
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П27

П28

П29

1301

Пројекат:
Дечије
радионице

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

Пројекат: Венац
липарских
радова

14. Развој
спорта и
омладине

1.Број догађаја током
манифестације

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

69.290.000,00

0,00

200.000,00

65.000,00

73.000.000,00

135.000,00

200.000,00

65.000,00

69.000.000,00

135.000,00

200.000,00

65.000,00

69.000.000,00

135.000,00

200.000,00

65.000,00

211.000.000,00

0,00

600.000,00

195.000,00

0,00

405.000,00

0,00

0,00

211.000.000,00

405.000,00

600.000,00

195.000,00

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

1.Планско
подстицање и
креирање услова
1.Број спортских
за бављење
организација преко којих
спортом свих
се остварује јавни интерес
грађана и
у области спорта
грађанки града/
општине

1.Број одржаних концерта

1.Промоција
хорског
стваралаштва

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

24.12.2015.
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1301

0001

0002

14. Развој
спорта и
омладине

Подршка
локалним
спортским
организацијама,
удружењима и
савезима

Подршка
предшколском,
школском и
рекреативном
спорту и
масовној
физичкој
култури

1.Унапређење
предшколског,
школског и
рекреативног
спорта
2.Број програма којима
се реализују активности
школског спорта

6.000.000,00

63.290.000,00

1.Број посебних/
1.Обезбеђивање
школских,/.......годишњих
услова за рад
програма спортских
и унапређење
организација финансираних
капацитета
од стране града/општине
спортских
организација
преко којих се
остварује јавни
интерес у области
2. Број младих спортских
спорта у граду/
талената подржаних из
општини
буџета

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

69.290.000,00

2.Активно
партнерство
субјеката
омладинске
политике
1.Број подржаних
у развоју
пројеката (у
омладинске
области образовања,
политике и
запошљавања, безбедности
спровођењу
, здравља, социјалној
омладинских
укључености, културе,
активности,
мобилности, акитвизма и
као и у развоју информисаности младих)
и спровођењу
локалних
политика које се
тичу младих

10.000.000,00

63.000.000,00

73.000.000,00

6.000.000,00

63.000.000,00

69.000.000,00

6.000.000,00

63.000.000,00

69.000.000,00

22.000.000,00

189.000.000,00

211.000.000,00

0,00

0,00

0,00

22.000.000,00

189.000.000,00

211.000.000,00
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0602

0001

0002

0004

15. Локална
самоуправа

Функционисање
локалне
самоуправе
и градских
општина

Месне заједнице

Градско
правобранилаштво
града Пожаревца

1.Заштита
имовинских
права и интереса
града/општине

2.Број правних мишљења
која су дата органима
града/општине, стручним
службама и другим правним
лицима чија имовинска и
друга права заступа

10.908.731,00

30.043.122,00

828.945.042,00

889.295.895,00

10.994.455,00

18.666.857,00

697.409.607,00

763.190.919,00

10.827.025,00

17.174.989,00

520.661.310,00

571.983.324,00

10.558.040,00

17.303.564,00

518.705.575,00

569.887.179,00

32.379.520,00

52.145.410,00

1.669.240.780,00

1.836.525.710,00

0,00

1.000.000,00

67.535.712,00

68.535.712,00

32.379.520,00

53.145.410,00

1.736.776.492,00

1.905.061.422,00

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

1.Број решених предмета
у односу на укупан број
предмета на годишњем
нивоу

1.Број програма стручног
усавршавања који су
финансирани из буџета
града/општине
2.Број службеника који
су похађали програме
1.Унапређење и стручног усавршавања (који
модернизација
су финансирани из буџета
града/општине)
рада управе ЈЛС и
градске општине 3.Проценат буџета који се
издваја за модернизацију
рада управе (за прибављање
рачунара и друге опреме за
потребе унапређења рада
управе, набавку софтвера,
итд.)
1.Обезбеђено
задовољавање
потреба и
1Степен остварења планова
интереса
рада /програма месних
локалног
заједница
становништва
деловањем
месних заједница

1.Одрживо
управно и
1.Број остварених услуга
финансијско
градске/општинске управе
функционисање
(укупан број предмета
града/општине
који су у току, број
у складу
решења, дозвола, потврда
надлежностима
и других докумената
и пословима
издатих физичким и
локалне
правним лицима)
самоуправе

24.12.2015.
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0006

0007

0008

0010

Информисање

Канцеларија за
младе

Програми
националних
мањина

Резерве

1.Број реализованих
пројеката националних
мањина

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

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

1.Број организованих
активности и пројеката

2.Број конференција
за штампу или других
информативних скупова
3.Број финансираних
пројеката путем јавног
конкурса у области јавног
информисања

1.Остваривање права
националних мањина
у локалној заједници

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

1.Унапређење
јавног
информисања од
локалног значаја

1.Постојање интернет
стране града/општине, број
посета интернет стране
и редовно обезбеђивање
информација на интернет
страни

0,00

3.178.000,00

0,00

14.671.000,00

12.250.000,00

4.950.000,00

1.600.000,00

15.720.000,00

0,00

4.400.000,00

1.600.000,00

15.720.000,00

0,00

4.400.000,00

1.600.000,00

15.720.000,00

12.250.000,00

13.750.000,00

4.800.000,00

47.160.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12.250.000,00

13.750.000,00

4.800.000,00

47.160.000,00
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П2

Пројекат:
Прослава
Градске славе
- Света Тројица

1.Обележавање
Градске славе
- Света Тројица

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

3.Број додељених награда
поводом Градске славе

2.Број додељених повеља
поводом Градске славе

1.Број гостију

4.Број додељених награда
поводом 15. октобра

3.Број додељених повеља
поводом 15. октобра

4.309.559.888,00

678.000,00

872.000,00

3.456.093.831,00

710.000,00

890.000,00

2.051.878.460,00

710.000,00

890.000,00

2.059.542.841,00

710.000,00

890.000,00

5.965.766.294,00

2.130.000,00

2.670.000,00

1.601.748.838,00

0,00

0,00

7.567.515.132,00

2.130.000,00

2.670.000,00

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ :

П1

Пројекат:
Прослава 15.
октобра - Дана
особођења
Града

2.Број страних амбасада
које присуствују
манифестацији

1.Број званица

24.12.2015.
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Члан 36.
Градоначелник може овластити одређено лице које ће бити одговорно за реализацију буџетског програма,
програмске активности и пројекта у смислу наменског, ефективног, ефикасног, економичног односно законитог трошења
буџетских средстава.
Члан 37.
Средства распоређена за финансирање програма, програмских активности и пројеката корисника буџета,
корисницима се преносе на основу њиховог захтева, у складу са одобреним квотама у тромесечним плановима буџета.
Уз захтев за пренос средстава из буџета, корисници су дужни да доставе комплетну документацију, уговор или
други правни акт, којом се доказује створена обавеза плаћања, сходно актима о прописаним поступцима и процедурама
у вези захтева за коришћење средстава буџета града.
Члан 38.
Захтеве за пренос буџетских средстава и прихода од јавних средстава, буџетски корисници подносиће за сваки
извор прихода на прописаним обрасцима.
Члан 39.
Корисници средстава буџета могу користити средства распоређена овом одлуком само за намене за које су им
по њиховим захтевима та средства одобрена и пренета.
Члан 40.
Пренета неутрошена средства из претходних година која се налазе на консолидованом рачуну буџета Града
Пожаревца распоређују се на следећи начин:

Р.бр.

Назив буџетског
корискика

1

2

Шифра
програ
Шифра
мске
програма активности/
про
јекта
3
4
0601

1.

Градска управа града
Пожаревца

П1

Назив пројекта

Износ

5
ЈКП “КОМУНАЛНЕ СЛУЖБЕ”

6

Пројекат санације депоније комуналног
отпада “Јеремино поље”
Укупно ЈКП “КОМУНАЛНЕ СЛУЖБЕ”:
Израда плана “Процена угрожености
територије града Пожаревца и планови
заштите и спасавања”
Обезбеђивање комуникационих канала
између Одељења ЛПА и УЦ са ИС ГУ
града Пожаревца, изградња кабловске
инфраструктуре у згради Одељења
комуналне полиције и изградња кабловске
инфраструктуре у згради ЛПА
Укупно:

38.438.000,00
38.438.000,00

0602

0001

0602

0001

0602

0001

Средства “Фонда солидарности”

9.820.061,00

0602

0001

0602

0001

5.991.794,00
2.948.078,00

2002

П1

Средства на подрачуну „Стамбени Фонд“
Подрачун “Поплаве 2014”
Пројекат “Унапређење професионалне
подршке у заједници-важан корак у
инклузији деце”
Буџетски фонд за заштиту животне
средине:
ЈП ТОПЛИФИКАЦИЈА

0601

0004

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

1.100.000,00

1.958.840,00
3.058.840,00

394.654,00

17.228.000,00

24.12.2015.
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Градска управа града
Пожаревца
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0601

0004

0601

0004

0601

0004

0601

0004

0601

0004

0601

0004

0601

0004

0601

0004

0601

0004

0601

0004

0601

0004

Изградња секундарне топловодне мреже за
ТПС 8/76-1 локација ул. Цане Бабовић МЗ
‘’Чачалица’’
Изградња дистрибутивне мреже и
прикључних топловода на локацији ТПС
7/65( Моравска 11)за будуће купце на
зони ограниченој улицама:Стишка 26,Партизанска 1-21,Моравска 1-47,Исидоре
Секулић и Другог српског устанка,Влајка
Павловића 2-20 и 1-13
Изградња дистрибутивне мреже и
прикључних топловода на локацији
ТПС 6/65+9/65+11/65(Влајка Павловића
бб)за будуће купце на зони ограниченој
ул:Моравска 49-83,Француска,Јанка
Веселиновића 2-22 и 1-21,Влајка Павловића
22-46 и 15-35 и Стишка 10-54
Доградња локација ТПС ‘’Косте
Абрашевића’’ 101-наставак изградње
дистрибутивне мреже у делу ул.Косте
Абрашевића,ТПС 6/77 и ТПС 10/77
‘’Невен’’ – друга фаза, Сопотска улица
ТПС 21/72-израда дистрибутивне мреже и
прикључних топловода
ТПС 12/85-1, Шеста личка 34 у Пожаревцу
(Бусије код школе) - доградња ТПС и
израда дистрибутивне мреже и прикључних
топловода
ТПС 3/59 ‘’МЗ Радна мала’’ - опремање ТПС
и израда дистрибутивне мреже и прикључних
топловода
ТПС 8/53 ул. Милоша Обилића 3 у
Пожаревцу - примарни прикључак ТПС и
израда дистрибутивне мреже и прикључних
топловода
ТПС 9/52 ул. Сењанина Иве у Пожаревцупримарни прикључак, израда ТПС и израда
дистрибутивне мреже и прикључних
топловода
ТПС 5/77 ул. Косовска друга фаза – опрема
за ТПС и израда дистрибутивне мреже и
прикључних топловода
ТПС 10/85, ТПС 11/85 и ТПС 14/85 ул.
Алексе Дундића – израда примарног вода и
изградња ТПС

0601

0004

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

12.812.417,00

0601

0004

ТПС 16/58 – доградња локације ТПС
дечји вртић ‘’Даница’’, ул. Дрварска 2
– наставак изградње дистрибутивне мреже
и прикључних топловода на зонама: ТПС
16/58, ТПС 14/58 и ТПС 10/58.

69.134.400,00

0601

0004

Индивидуалне ТПС у ул. Шесте личке
– преносна мрежа и прикључни вреловод

14.094.000,00

0601

0004

0601

0004

40.200.000,00

6.955.000,00

28.920.000,00

2.410.000,00
3.279.580,00

2.698.217,00
33.000.000,00

7.000.000,00

20.551.600,00
9.460.820,00
7.918.000,00

Синђелићева ТПС 21/64 и ТПС 10/65
– секундар, наставак пројекта из 2011. године
Друга фаза изградње топлификационог
система села Ћириковац – примар у улицама
Лоле Рибара и Партизанској

9.248.639,00

Укупно ЈП “Топлификација”:

285.350.835,00

440.162,00
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ЈКП КОМУНАЛНЕ СЛУЖБЕ

0601

0003

У оквиру реализације плана управљања
комуналним отпадом на територији града
Пожаревца и омогућавања несметаног
функционисања градске депоније ‘’Јеремино
поље’’ у Пожаревцу – набавка булдожера
Укупно ЈКП “Комуналне службе”:

1.

Градска управа града
Пожаревца

1101

0001

1101

0001

ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА
Израда идејног плана пројекта изворишта
“Кључ” у Пожаревцу са студијом
оправданости
Средства за израду идејног пројекта са
студијом оправданости постројења за
прераду воде на изворишту “Ловац” У
Костолцу

2.442.400,00
2.442.400,00

5.568.000,00

320.000,00

0601

0001

1101

0001

Заштита водоизворишта ‘’Кључ’’ – замена
филтерског слоја песка на инфилтрационим
базенима на изворишту ‘’Кључ’’ у Пожаревцу
Израда главног пројекта објекта постројења
за пречишћавање подземне воде до нивоа
квалитета воде за пиће на изворишту
‘’Ловац’’ у Костолцу

1101

0001

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

1.500.000,00

1101

0001

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

2.000.000,00

0601

0002

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

728.191,00

0601

0002

Изградња ЦС - Б1

678.364,00

Укупно ЈКП “Водовод и канализација”

87.808,00

5.000.000,00

15.882.363,00

1101

0002

Програм саобраћаја- куповина аутомобила
за рад Савета и Саобраћајне инспекције

1.095.000,00

0101

0001

Програм заштите, уређења и коришћења
пољопривредног земљишта:

39.135.945,00

0101

0002

Програм подстицаја пољопривреди :

57.682.107,00

Укупно Градска управа града Пожаревца:

462.240.077,00

Фонд за развој:
0602

0001

Радови на санацији фасада

515.040,00
Укупно:

2.

515.040,00

Програм мера за унапређење услова
живота на територији града Пожаревца:

Градска општина
Костолац

0602

0001

Израда пројектне документације за
водоводну мрежу у улицама: Карађорђева,
Миленка Стојковића, Милоша Обилића,
Десанке Максимовић, 8.марта и Војводе
Мишића у Костолцу

1.023.816,00

24.12.2015.
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0602

0001

Израда пројектне документације главних
пројеката фекалне канализације у улицама
насеља Канал и Колиште

0602

0001

Изградња зграда и објеката – Топлификација
ГОК за 2015.годину
Укупно:
Буџетски фонд за заштиту животне
средине:

2.

Градска општина
Костолац

3.

1.216.419,00
3.620.235,00

0602

0001

Пројектовање и изградња друге фазе фекалне
канализације насеља Канал

87.709,00

0602

0001

Пројектовање и изградња друге фазе фекалне
канализације насеља Колиште и Дидино село

3.938.590,00

0602

0001

0602

0001

Реконструкција азбестно цементне водоводне
мреже и прикључка у ул. Вељка Дугошевића
Извођење радова: кишне
канализације,прикључак канализације на
постојећу као и прикључак водоводне и
хидрантске мреже на постојећу

1.089.942,00

370.423,00

Укупно:

5.486.664,00

Укупно Градска општина Костолац:

9.621.939,00

1101

0001

Буџетски фонд за заштиту животне
средине:
МЗ Парк - ШЕСТА УЛИЦА пројекат
канализације

1101

0001

МЗ “Булевар” - израда плана детаљне
регулације потеза “Табана-Тулба”

0001

МЗ “Лучица” - израда пројектне
документације потисног цевовода КључЛучица

592.200,00

1101

0001

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

3.000.000,00

0601

0001

МЗ “Пругово”- израда пројекта, опремања
бунара и изр. водоводне мреже

211.138,00

0001

Реконструкција водоводне мреже – замена
азбест-цементних цеви у улицама Стари
Корзо и Воје Дулића

3.969.024,00

0001

Реконструкција водоводне мреже – замена
азбест-цементних цеви у улицама Дунавска,
Немањина Први део и Таковска

3.421.246,00

0001

Реконструкција водоводне мреже – замена
азбест-цементних цеви у улици Братства
Јединства

11.004.199,00

0001

Реконструкција водоводне мреже – замена
азбесно цементних цеви у улици Косте
Абрашевића

3.348.085,00

0001

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

4.436.252,00

1101

ЈП “Дирекција за
изградњу града
Пожаревца”

1.380.000,00

0601

0601

0601

0601

0601

268.640,00
19.696,00
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ЈП “Дирекција за
изградњу града
Пожаревца”

0001

Реконструкција водоводне мреже – замена
азбесно цементних цеви у улици Моше
Пијаде од ул. Јована Шербановића до ул.
Слободарске
Реконструкција водоводне мреже – замена
азбесно цементних цеви у улицама :
Виноградској, Душана Радовића, Арчибалда
Рајса од ул. Хајдук Вељкове до ул. Арчибалда
Рајса
Реконструкција водоводне мреже – замена
азбесно цементних цеви у ул. Карађорђевој у
Костолцу
Изградња црпне станице ЦС - 8 Ратарска код
пруге

24.12.2015.

6.044.233,00

0601

0001

0601

0001

0601

0002

0601

0002

0601

0002

0601

0002

0601

0002

0601

0002

0601

0002

0601

0002

0601

0002

Ул. Ратарска иза пруге - секундарна фекална
канализациона мрежа
Ул. Пећка - изградња канализационе мреже
у улицама које припадају сливу колектора у
Пећкој улици
Изградња фекалне канализације у ул .Војводе
Добрњца од ЦС ‘’Болница’’ до ул. Раде
Слободе

0601

0002

Изградња секундарне мреже фекалне
канализације у насељу Лучица.

63.771.192,00

0601

0002

Изградња секундарне мреже фекалне
канализације за комплетно насеље Љубичево

31.048.448,00

0002

Изградња секундарне мреже фекалне
канализације поред ресторана ‘’Гем’’ у ул.
Слободана Пенезића

4.000.000,00

0002

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

52.655.351,00

0002

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

41.109.932,00

0002

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

17.755.242,00

0002

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

7.031.533,00

0601

0601

0601

0601

0601

Фекална канализација у Забели од постојеће
ЦС колоније до нове ЦС КПЗ
Кнез Милошев Венац - кишни колектор 3.
фаза
Кнез Милошев Венац - кишни колектор 4.
фаза
Индустријска зона - изградња фекалне
канализације 1. фаза
Индустријска зона - изградња кишне
канализације 1. фаза

6.000.012,00
83.983,00
2.138,00
2.869.934,00
2.620.190,00
8.662,00
9.693.623,00
10.669.437,00
60,00
3.359.226,00
9.519,00

24.12.2015.
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0601

0002

0601

0002

0601

0002

Изградња секундарне фекалне канализације
у улицама које се уливају у фекални колектор
у Дунавској улици са леве и десне стране
– прва фаза и то са леве стране улице Б.
Митића, Косте Рацина, Вршачка, Космајски
партизански одред, Јанка Веселиновића,
Ђердапска XIII, XIV и XVI са десне стране
улице Расадничка, Јована Скерлића, Билећка
XI, XIV и XV-а
Изградња примарне и секундарне фекалне
канализације иза ЦС-8 слив Димитрија
Павловића који обухвата улице: Димитрија
Павловића, Књегиње Љубице, Димитрија
Павловића – крак 1, Димитрија Павловића
– крак 2 и део улице Драгослава Ђорђевића
– Гоше
Изградња кишне канализације у
Карађорђевој улици

0601

0002

Изградња секундарне фекалне канализације у
насељу Забела.

0601

0002

0601

0010

ЈП “Дирекција за
изградњу града
Пожаревца”

Изградња кишне канализације у улицама:
Краљевића Марка и Невесињској улици.
Изградња прикључног вода за потребе
изградње ЦС 8
Укупно Буџетски фонд за заштиту
животне средине:

32.613.421,00

4.129.991,00
1.444.572,00
10.543.171,00
4.375.316,00
250.169,00
342.359.835,00

1101

0001

Програм мера за унапређење услова
живота на територији града Пожаревца:
Израда студије процене утицаја на животну
средину на изградњи резервоара пијаће
воде на Тулби капацитета 2x2000m³ воде у
Пожаревцу

1101

0001

Пројектна документација за резервоар Тулба
2x2000m³ воде у Пожаревцу.

12.500.000,00

1101

0001

Израда ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

20.000.000,00

0001

МЗ “Кличевац” - израда пројекта фекалне
канализације за насеље Кличевац.

792.080,00

0001

МЗ “Пољана” - израда пројекта
инвестиционог одржавања -асфалтирање
улице у МЗ “Пољана”

21.000,00

0001

МЗ “Бурјан” -израда пројекта инвестиционог
одржавања -асфалтирања улице Брежанске

13.664,00

0001

МЗ “Горња Мала” -израда пројекта фекалне
канализације за ул. Хумску

73.200,00

0001

МЗ “Горња Мала” -израда пројекта фекалне
канализације за ул. Призренску

31.000,00

1101

0001

МЗ “Чачалица” - израда пројекта фекалне
канализације од ул. Ускочке до ул. Филипа
Вишњића

18.346,00

1101

0001

Израда пројекта геодетског обележавања за
препарцелацију изворишта “Кључ”

400.000,00

0001

Израда пројеката препарцелације за
извориште “Кључ” према усвојеним ПДР
“Кључ” површине 60 ha.

460.000,00

1101
1101
1101
1101
1101

1101

2.500.000,00
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Пројектна документација за реконструкцију
постројења реверсне осмозе на
водоизворишту “Меминац” у Пожаревцу

2.819.200,00

0001

МЗ “Бубушинац” - изградња недостајуће
водоводне мреже на граници насеља
Бубушинац и Маљуревац

1.800.000,00

0002

МЗ “Горња Мала” -израда фекалне
канализације за ул. Призренску

2.664.000,00

0601

0002

МЗ “Чачалица” - израда фекалне
канализације од ул. Ускочке до ул. Филипа
Вишњића

1.294.800,00

0701

0002

Индустријска зона - улица Нова 1

16.452.206,00

0701

0002

Индустријска зона - улица Нова 2

9.467.650,00

0701

0002

Индустријска зона - улица Нова 3

6.765.540,00

0701

0002

0701

0002

Индустријска зона - улица Илије Гојковића
МЗ ‘’Речица’’ – инвестиционо одржавање
– асфалтирање игралишта у школском
дворишту

1101
0601
0601

3.

ЈП “Дирекција за
изградњу града
Пожаревца”
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0001

0701

0002

0701

0002

0701

0002

0701

0002

0701

0002

0701

Инвестиционо одржавање тротоара у ул.
Партизанској од ул. В. Пелагића до ул. Лоле
Рибара (наставак радова из 2014. године)
Братства Јединства - инвестиционо
одржавање улице асфалтом од Таковске до
прве капије болнице
Чеде Васовића - инвестиционо одржавање
асфалтом од Триангла до Трга Р.Вујовића
МЗ “Кличевац” - инвестиционо одржавање
-асфалтирање улице Миленка Стојковића у
МЗ “Кличевац”

20.322.250,00
700.000,00

450.000,00

14.963,00
81.533,00
525.423,00
1.080.399,00

0002

МЗ “Речица” - инвестиционо одржавање асфалтирање улице у МЗ “Речица”
МЗ “Касидол” - инвестиционо одржавање
асфалтирање дела пута за гробље , ул.
Николе Тесле у МЗ “Касидол”

0701

0002

МЗ “Трњане” - инвестиционо одржавање асфалтирање улице у МЗ “Трњане”

1.461.210,00

0701

0002

МЗ “Пругово” - инвестиционо одржавање
-асфалтирање улице у МЗ “Пругово”

415.280,00

0701

0002

МЗ “Пољана” - инвестиционо одржавање
-асфалтирање улице у МЗ “Пољана”

1.453.409,00

0701

0002

МЗ “Живица” - инвестиционо одржавање
-асфалтирање улице у МЗ “Живица”

93.618,00

0701

0002

МЗ “Дрмно” - инвестиционо одржавање асфалтирање улице у МЗ “Дрмно”

1.443.720,00

0002

МЗ “Брадарац” - инвестиционо одржавање
-асфалтирање улице у МЗ “Брадарац”

571.644,00

0701
0701

0002

МЗ “Берање” - инвестиционо одржавање асфалтирање улице у МЗ “Берање”

1.460.067,00

0002

МЗ “Батовац” - инвестиционо одржавање
-асфалтирања улице у МЗ “Батовац”

1.440.803,00

0701

1.427.255,00

24.12.2015.
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0701

0002

0701

0002

0701

0002

0701

0002
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МЗ “Бурјан” - инвестиционо одржавање асфалтирање улице Брежанске
МЗ “Горња Мала” -израда инвестиционог
одржавања - асфалтирања улице Анафаса
Соломона-Жике

830.407,00

0701

0002

МЗ “Радна Мала” - инвестиционо одржавањеасфалтирање улице Алексе Шантића
Санација дела улице Павла Јуришића
Штурма
Инвестиционо одржавање - пресвлачење
асфалтом улица : Таковске, Немањине први
део и Дунавске и тротоара у Дунавској до
Партизанске улице

0701

0002

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

32.000.000,00

0701

0002

15.999.760,00

0701

0002

Косте Абрашевића - инвестиционо
пресвлачење асфалтом улице
Изградња кружног тока на раскрсници
улица Чеде Васовића, Косте Абрашевић и
Индустријске
Укупно: Програм мера за унапређење
услова живота на територији града
Пожаревца:

3.

2.553.215,00

ЈП “Дирекција за
изградњу града
Пожаревца”

755.772,00
5.611.270,00
2.060.373,00

163.630,00
170.988.687,00

Програм унапређења безбедности саобраћаја на
путевим на територији града Пожаревца

0701

0002

0701

0002

Немање Томића - изградња пешачке и
бициклистичке стазе од улице Вука Караџића
до ул. Братства јединства
Семафор на раскрсници Немањина-РатарскаМоравска

0701

0002

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

0701

0002

Стратегија безбедности саобраћаја града
Пожаревца за период 2014-2020. године

0701

0002

Изградња пешачке стазе у ул.Хајдук
Вељковој
Укупно: Програм унапређења безбедности
саобраћаја на путевим на територији
града Пожаревца

2.203.555,00
7.000.000,00
4.300.000,00
500.000,00
2.910.314,00

16.913.869,00

Програм пошумљавања
0601

0009

Програм пошумљавања на терену Г.О.
Костолац

5.271.660,00

Укупно: Програм пошумљавања

5.271.660,00

Пренета неутрошена средства ЈП
Дирекције из буџета:

1101
1101

0001
0001

Израда анализе здравственог стања стабала
на локацији “Градски парк” и “Сунчани парк”
са пројектом реконструкције
Измена и допуна ПДР локалног пута
Пожаревац-Костолац

1.400.000,00

700.000,00
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1101

0001

1101

0001

1101

0001

1101

0001

1101
1101
1101
1101
1101
1101

3.

ЈП “Дирекција за
изградњу града
Пожаревца”

1101

1101
1101
1101
1101

1101

1101

1101

1101
1101
1101

0001
0001
0001
0001
0001
0001
0001

0001
0001
0001
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Усаглашавање постојеће пројектне
документације са новим законима и
прописима за Историјски архив града
Пожаревца
Израда ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
Геодетске подлоге за урбанистичке планове
и подлоге
Геодетске подлоге за инвестиције из
програма
Главни пројекат побољшања регионалног
пута Бошњак - Дубравица, деоница;
Пожаревац - раскрсница Забела
Видосава Станковић МЗ “Парк”-пројекат
уређења зелених површина

24.12.2015.
350.000,00

10.800.000,00
2.867.000,00
2.867.000,00
576.000,00
1.300.000,00

Градски и Сунчани парк - израда ревизије
пројекта за заливни систем зелених
површина
Стамбени блок у ул. Кнез Милошев венац
-пројекат реконструкције зеленила

400.000,00

Стамбени блок ‘’Ламела’’ - пројекат уређења
дворишта и партерног зеленила

500.000,00

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

200.000,00

Израда урбанистичког пројекта и пројекта
препарцелација за вртић у Костолцу
Пројекат геодетског елабората о раздвајању
објеката, и пројекат легализације објекта МЗ
Дубравица са амбулантом

400.000,00

72.000,00
187.000,00

Пројекат реконструкције подтрибинског
простора и ложе трибина на Градском
хиподрому
Израда пројекта - реконструкција путне
расвете у улици ЂуреЂаковића

1.000.000,00

Насеље Канал у Костолцу у улици Кнеза
Милоша -пројекат потпорног зида

200.000,00

Карађорђева у Костолцу – од надвожњака до
излаза из Костолца- пројекат инвестиционог
одржавања асфалтом тротоара у улици

325.000,00

Николе Граонића у Костолцу -пројекат
инвестиционог одржавања - проширење
коловоза

200.000,00

85.000,00

Боже Димитријевића у Костолцу од ул.
Првомајске до ул. Ђуре Јакшића - лева страна
- пројекат поплочавања тротоара

145.000,00

Боже Димитријевића у Костолцу од семафора
до спортске хале са стране Техничке школе
десна страна -пројекат поплочавања тротоара

80.000,00

Индустријска у Костолцу-пројекат
инвестиционог одржавања асфалтом

250.000,00

Радоје Домановић-пројекат инвестиционог
одржавања асфалтом

220.000,00

24.12.2015.
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Железничка-пројекат инвестиционог
одржавања асфалтом

115.000,00

Радних бригада - пројекат инвестиционог
одржавања асфалтом

130.000,00

Ла Мартинова-пројекат инвестиционог
одржавања асфалтом

90.000,00

Словенска-пројекат инвестиционог
одржавања асфалтом
Кадињача-пројекат инвестиционог
одржавања асфалтом
Максим Гоки- пројекат инвестиционог
одржавања асфалтом

80.000,00

Тршћанска – трећи део -пројекат
инвестиционог одржавања асфалтом

90.000,00

80.000,00
80.000,00

Немање Томић са израдом тротоара са обе
стране - пројекат инвестиционог одржавања
асфалтом
Косанчићева – пројекат инвестиционог
одржавања асфалтом - други део са израдом
тротоара са обе стране
Невесињска- пројекат инвестиционог
одржавања асфалтом

220.000,00

Сокобањска - пројекат инвестиционог
одржавања асфалтом

126.000,00

Новосадска-пројекат инвестиционог
одржавања асфалтом
Боре Станковић – крак -пројекат
инвестиционог одржавања-поплочавање
тротоара
Чеде Васовића - пројекат инвестиционог
одржавања-поплочавање тротоара - лева
страна

190.000,00
190.000,00

90.000,00
114.000,00
150.000,00

Пројекат кружног тока на раскрсници
улица Моше Пијаде и Јована Шербановића
са тротоарима и пројекат инвестиционог
одржавања асфалтом улице Јована
Шербановића са тротоарима

330.000,00

Шумадијска са израдом тротоара са обе
стране улице -пројекат инвестиционог
одржавања асфалтом

330.000,00

Допуна и измена пројекта секундарне
канализационе мреже улица које излазе на
Дунавску улицу– за другу фазу радова

300.000,00

Улице: Народна, Н. Богдановића Пљуце,
Стојана Новаковића и Узун Миркова од броја
62- пројекти фекалне канализације

350.000,00

Жупска - пројекат фекалне канализације

120.000,00

Витешка-пројекат фекалне канализације

80.000,00

Железничка-пројекат водоводне мреже

100.000,00

Железничка – преко пруге ка Баје Секулићапројекат фекалне канализације

120.000,00

Страна 104 - Број 13
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Синђелићева од Лоле Рибара до Немањинепројекат водоводне мреже

100.000,00

Радована Драговића- пројекат фекалне
канализације
Јована Шербановића од Негошеве до Моше
Пијаде - пројекат фекалне канализације

200.000,00
100.000,00

Лучица – пројекат секундарне фекалне
канализације друга фаза

1.000.000,00

“Јужни слив” (Бусије) -пројекат кишне
канализације
“Северни колектор” за потез од Милоша
Обилића до Брежанског канала - пројекат
кишног колектора
Берање - пројекат изградње наткривеног
спортског терена

1.200.000,00

Пројекат пешачког мостића за прелаз преко
канала у центру села Ћириковац

1.500.000,00

113.200,00
50.000,00

Еколошки дом -израда пројекта заштите од
пожара
Пројекат обједињавања постојећих пројеката
за израду Пројекта легализације водоводне
мреже у Бубушинцу и Маљуревцу

360.000,00

Пројекат уређења простора у улици
Даворјанке Пауновић/I фаза/

700.000,00

Ђуре Ђаковића - пројекат фекалне
канализације од “Топлице” до улива у
Железничку
Ново гробље у Пожаревцу - пројекат
доградње водоводне мреже

120.000,00

25.620,00
45.960,00

Дрмно -израда пројекта пренамене два
школска стана у простор за предшколско
васпитање у дворишту ОШ
Црпна станица код истражног затвора пројекат
Касидол - пројекат водоводне мреже

150.000,00

Колубарска - пројекат реконструкције кишне
канализације

250.000,00

Маљуревац - пројекат моста преко реке
Млаве

120.000,00

Главни пројекат електро и машинских
инсталација на здању “Старо начелство”
Војске Југославије - пројекат фекалне
канализације дела улице

324.800,00
700.000,00

2.303.018,00
25.620,00

Пројекат секундарне водоводне мреже за
улицу између Бубушинца и Маљуревца

150.000,00

Дубравица - пројекат реконструкције Дома
културе

158.700,00

Брежанска - пројекат инвестиционог
одржавања асфалтом

200.000,00

Косте Абрашевића - пројекат реконструкције
водоводне мреже

150.000,00

24.12.2015.
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Булевар - Израда пројекта за санирање
подрума у згради месне заједнице
Маљуревац - трошкови сагласности за
пројекат моста
Индустријска зона - измена и допуна Главног
пројекта изградње путне мреже I и II фаза

1101

0001

1101

0001

ISO систем менаџмента квалитетом

1101

0002

1101

0002

Уређење простора и монтажа мобилијара у
Југ Богдановој улици бр 2 угао Југ Богданова
Немањина
Рачунари

1101

0002

1101

0002

Штампачи
Набавка уређаја за електронско обезбеђење
зграде

120.000,00
50.000,00
168.000,00
474.600,00
825.285,00
108.000,00
110.000,00
100.000,00

Набавка и уградња дотрајалих мобилијара и
делова мобилијара на локацијама: иза зграде
‘’Тријангл’’, у улици Зеленгорској код броја
33 и у улици Чеде Васовића код броја 43

300.000,00

1101

0002

1101

0002

Лиценце за софтвере

796.779,00

0601

0001

Проширење водоводне мреже са израдом
нових чесми на старом гробљу у Пожаревцу

310.000,00

0601

0001

Реконструкција Водоизворишта у
Летњиковцу

0601

0001

0601

0001

0601

0001

0601

0002

0601

0002

0601

0010

Захватање сирове воде са језера у
небрањеном делу Велике Мораве ради њеног
наливања у инфилтрационе базене
Радови на бушењу и опремању два бунара
VB-11 и VB 8a на водозахвату Морава
Индустријска зона- изградња водоводне
мреже
Милоша Обилића - изградња фекалне
канализације (крак изнад трафо станице ка
Табани)
Војске Југославије - завршетак фекалне
канализације

7.000.000,00
15.019.428,00

8.479.159,00
1.645.060,00
2.495.037,00
1.150.000,00

Црпне станице 5, 6 и 7 - прикључак на ЕД

138.007,00
386.503,00

0010

Јавна расвета - нови прикључци јaвне расвете
у Индустријској зони, Црвеном крсту и
Маљуревцу

0601

0010

Реконструкција трафо станице ТС
водоизвориште “Маљуревац”

2.000.000,00

0601

0010

Енергетска ефикасност-измештање блокова
јавне расвете ван трафо станица (I фаза)

2.000.000,00

1501

0004

Експропријација земљишта на траси
саобраћајница у Индустријској зони северни блок

0701

0002

Ћириковац - израда пешачког прелаза преко
канала у центру села

400.000,00

650.000,00

0002

МЗ ‘’Речица’’ – инвестиционо одржавање
– асфалтирање игралишта у школском
дворишту

0601

0701

8.500.000,00

Страна 106 - Број 13
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0701

0002

0701

0002

МЗ “Маљуревац” - инвестиционо одржавање
- асфалтирање улице - враћање у пређашње
стање
МЗ “Баре” - инвестиционо одржавањеасфалтирање улице-враћање у пређашње
стање

0701

0002

МЗ ‘’Кленовник’’ инвестиционо одржавање
улице Боже Димитријевића

0701

0002

0701

0002

Паркинг код ‘’Центра за културу’’инвестиционо одржавање – пресвлачење
асфалтом
Паркинг код ‘’Центра за културу’’инвестиционо одржавање – пресвлачење
асфалтом

0701

0002

Инвестиционо одржавање асфалтом
– пресвлачење пута Костолац - Острово

0701

0002

МЗ ‘’Бубушинац’’ инвестиционо одржавање
асфалтом улице

0701

0002

0701

0002

0701

0002

МЗ ‘’Набрђе’’ инвестиционо одржавање
асфалтом улице
МЗ ‘’Драговац’’ инвестиционо одржавање
асфалтом улице
МЗ ‘’Братинац’’ инвестиционо одржавање
асфалтом улице

24.12.2015.
1.821.660,00
5.351.832,00
1.530.000,00
3.079.272,00
673.728,00
11.000.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00

МЗ ‘’Дубравица’’ инвестиционо одржавање
асфалтом улице Николе Тесле

2.500.000,00

0701

0002

0701

0002

Улица из Шесте Личке код броја 41ивестиционо одржавање асфалтом

1.200.000,00

0701

0002

Веселина Маслеше-ивестиционо одржавање
асфалтом

2.100.000,00

0002

Подгоричка-ивестиционо одржавање
асфалтом

2.800.000,00

0002

Војислава Илића - ивестиционо одржавање
асфалтом

2.800.000,00

Жагубичка- крак - (од Вукице Станковић до
Иве Маринковића) инвестиционо одржавање
- асфалтирање улице

2.405.036,00

Жагубичка - инвестиционо одржавањеасфалтирање улице

3.122.479,00

0701
0701

0701

0002

0701

0002

Инвестиционо одржавање тротоара у ул.
Партизанској од ул.В.Пелагића до ул. Лоле
Рибара (наставак радова из 2014. године)

150.000,00

0701

0002

1201

0001

Извођење лимарских радова на крову зграде
“Старо начелство”

5.797.000,00

1201

0001

Маљуревац - реконструкција крова на Дому
културе

832.931,00

1201

0001

Еколошки дом - санација терасе

1.120.515,00

1201

0001

Еколошки дом - санација кровног покривача

5.250.000,00

1201

0001

Еколошки дом -трошкови ХТЗ и ПП заштите

380.000,00

0001

Извођење радова на електро инсталацијама
на здању “Старо начелство” прва фаза

1201

18.000.000,00

24.12.2015.
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Изградња заштитних антиерозивних објеката
на водотоцима II категорије -Кличевачки и
Речички поток
Чишћење профила старог корита реке Млаве
МЗ “Трњане” -инвестиционо одржавање
објекта
Љубичево ( штала ) - столарски радови
Кличевац - инвестиционо одржавање објекта
са просторијама МЗ
УКУПНО: Пренета неутрошена средства
ЈП Дирекције из буџета
УКУПНО: Пренета неутрошена средства
ЈП Дирекције

4.

1201

0001

Набавка и уградња столица у великој сали
Центра за културу
Укупно Установе културе:

Предшколска установа
“Љубица Вребалов”
Пожаревац

2001

2001

6.

7.

27.000.000,00
350.000,00
500.000,00
150.000,00

207.786.229,00
743.320.280,00

Установе културе
Центар за културу
Пожаревац

5.

8.000.000,00

Туристичка
организација Пожаревац

Дом здравља Пожаревац

1502

1801

9.083.860,00
9.083.860,00

0001

Промена столарије у објектима “Невен” и
“Лептирић”

6.632.274,00

0001

Набавка професионалних машина за прање
веша и судова у објектима “Невен” и “Мајски
цвет”

4.000.000,00

Укупно Предшколска установа “Љубица
Вребалов” Пожаревац:

10.632.274,00

П4

0001

Набавка и постављање туристичке
сигнализације
Укупно Туристичка организација
Пожаревац:
Замена прозора на згради Медицине рада у
Пожаревцу

2.276.400,00
2.276.400,00
13.000.000,00

Укупно Дом здравља Пожаревац:

13.000.000,00

УКУПНО ПРЕУЗЕТЕ ОБАВЕЗЕ:

1.250.174.830,00

Члан 41.
Буџетски корисници су дужни да на захтев Одељења за финансије и јавне набавке Градске управе Града
Пожаревца, ставе на увид документацију о њиховом финансирању, као и да достављају извештаје о остваривању
прихода и извршењу расхода у одређеном периоду (најмање тромесечно), укључујући и приходе које остваре обављањем
услуга.
Директни и индиректни корисници буџетских средстава су дужни да обавесте Скупштину Града о свим траженим
подацима и променама.
Члан 42.
Директни и индиректни корисници буџетских средстава у 2016. години обрачунату исправку вредности
нефинансијске имовине исказују на терет капитала, односно не исказују расход амортизације и употребе средстава за
рад.
Члан 43.
У случају да за извршење одређеног плаћања корисника средстава буџета није постојао правни основ, средства
се враћају у буџет Града.
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Члан 44.
Уколико индиректни корисник буџета својом
делатношћу изазове судски спор, извршење правоснажних
судских одлука и судска поравнања извршавају се на
терет његових апропријација намењених за ову врсту
расхода.
Члан 45.
Приходи који су погрешно уплаћени, или
уплаћени у већем износу од прописаних, враћају се
на терет погрешно или више уплаћених прихода, ако
посебним прописима није другачије одређено.
Приходи из става 1. овог члана, враћају се у
износима у којима су уплаћени у корист буџета Града.
Члан 46.
Корисник буџетских средстава, који одређени
расход и издатак извршава из других извора прихода
и примања, који нису општи приход буџета (извор 01Приходи из буџета), обавезе може преузимати само до
нивоа остварења тих прихода или примања, уколико је
ниво остварених прихода и примања мањи од одобрених
апропријација.
Корисник буџетских средстава код кога у току
године дође до умањења одобрених апропријација из
разлога извршења принудне наплате, за износ умањења
предузеће одговарајуће мере у циљу прилагођавања
преузете обавезе, тако што ће предложити умањење
обавезе, односно продужење уговорног рока за плаћање
или отказати уговор.
Члан 47.
Приоритет у извршавању расхода за робе и
услуге корисника буџетских средстава имају расходи
за сталне трошкове , трошкове текућих поправки и
одржавања и материјал.
Корисници буџетских средстава дужни су да
обавезе настале по основу сталних трошкова, трошкова
текућих поправки и одржавања, материјала, као и по
основу капиталних издатака измире у року утврђеним
законом који регулише рокове измирења новчаних
обавеза у комерцијалним трансакцијама.
Члан 48.
Јавна предузећа, чији је оснивач Град Пожаревац,
дужна су да најкасније до 30. новембра текуће буџетске
године део од 50% добити по завршном рачуну за 2015.
годину уплате у буџет Града Пожаревца, према динамици
коју одреди Градско веће.
Јавна предузећа, чији је оснивач град Пожаревац,
дужна су да доставе оснивачу извештај о реализацији
програма пословања за период јануар-јун 2016. године.
Члан 49.
Новчана средства на консолидованом рачуну
трезора Града Пожаревца, могу се инвестирати у складу
са чланом 10. Закона о буџетском систему, при чему
су, у складу са истим чланом закона, градоначелник,
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односно лице које он овласти, одговорни за ефикасност
и сигурност тог инвестирања.
Члан 50.
У случају потребе за задуживањем при
извршењу буџета, одлуку о капиталном задуживању
доноси Скупштина Града према условима из Закона о
јавном дугу („Службени гласник РС“ бр.61/05, 107/09,
78/11 и 68/15), а по претходно прибављеном мишљењу
Министарства финансија Републике Србије.
Члан 51.
Скупштина Града утврдиће максималан број
запослених на неодређено време којим ће обухватити
све кориснике јавних средстава и одредити рокове за
спровођење рационализације у складу са Законом о
начину одређивања максималног броја запослених у
јавном сектору („Службени гласник РС“, бр. 68/15) и
Одлуком о максималном броју запослених на неодређено
време у систему државних органа, систему јавних
служби, систему Аутономне покрајине Војводине и
систему локалне самоуправе за 2015. годину („Службени
гласник РС“, бр. 101/15).
Члан 52.
Корисник буџетских средстава не може, без
претходне сагласности градоначелника, засновати радни
однос са новим лицима до краја 2016. године, без обзира
на могућности из акта о унутрашњој организацији
и систематизацији радних места корисника, уколико
средства потребна за исплату плата тих лица нису
обезбеђена у оквиру износа средстава, која су у складу
са овом одлуком, предвиђена за плате тог буџетског
корисника.
Уколико буџетски корисници не планирају у
свом финансијском плану за 2016. годину и не извршавају
укупна средства за исплату плата на начин утврђен овом
одлуком, градоначелник ће обуставити пренос средстава
из буџета, док буџетски корисник висину средстава за
плате не усклади са ограничењем из става 1. овог члана.
Буџетски корисници најкасније до 05. у текућем
месецу подносе извештај о платама исплаћеним у
претходном месецу Одељењу за финансије и јавне
набавке Градске управе.
IV. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 53.
Директни и индиректни корисници буџетских
средстава дужни су да на рачун извршења буџета Града
Пожаревца, најкасније до 31. децембра 2016. године
пренесу сва средства која нису утрошена за финансирање
расхода у 2016. години, а пренета су им у складу са
Одлуком о буџету Града Пожаревца за 2016. годину.
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Члан 54.
Ову одлуку доставити Министарству финансија
Републике Србије и објавити у „Службеном гласнику
Града Пожаревца“.
Члан 55.
Саставни део ове одлуке су финансијски планови
директних корисника средстава буџета за 2016. годину
и програми, програмске активности и пројекти за 2016,
2017 и 2018. годину.
Члан 56.
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града Пожаревца“,
а примењиваће се од 01. јануара 2016. године.
У Пожаревцу, 24.12.2015. године Број: 01-06-264/1
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бане Спасовић, дипл. правник
2

Члан 3.
Ако се у току године приходи и примања буџета
Града Пожаревца смање, сразмерно ће се смањити износ
трансферних средстава која се преносе Градској општини
Костолац.
Члан 4.
Ако се у току године пренесу нове надлежности
Градској општини Костолац, обим додатних средстава
обезбедиће се у складу са чланом 61. Закона о буџетском
систему („Службени гласник Републике Србије“, бр.
54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка,
108/13, 142/14, 68/15 – др. закон и 103/15 ).
Члан 5.
Средства из члана 2. ове одлуке преносиће се на
основу поднетог захтева Градске општине Костолац на
рачун извршења буџета Градске општине Костолац.
Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града Пожаревца“,
а примењиваће се од 1. јануара 2016. године.
У Пожаревцу, 24.12.2015. године Број: 01-06-264/2

На основу члана 18. став 2. и члана 32. став
1. тачка 6) Статута Града Пожаревца („Службени
гласник Града Пожаревца“, бр. 4/13 - пречишћен текст),
Скупштина Града Пожаревца на седници од 24.12.2015.
године, донела је
ОДЛУКУ
О УТВРЂИВАЊУ ПРИХОДА КОЈИ ПРИПАДАЈУ
ГРАДУ И ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ КОСТОЛАЦ У
2016. ГОДИНИ
Члан 1.
Овом одлуком утврђује се расподела прихода и
примања из средстава буџета Града Пожаревца између
Града Пожаревца и Градске општине Костолац у 2016.
години.
Члан 2.
Укупно утврђени приходи и примања буџета
Града Пожаревца у износу од 2.205.919.001,00 динара
по Одлуци о буџету Града Пожаревца за 2016. годину,
распоређују се Граду Пожаревцу и Градској општини
Костолац у 2016. години и то:
- Граду Пожаревцу припадају приходи и
примања у износу од 2.107.897.241,00
динара,
- Градској општини Костолац припадају
приходи у износу од 98.039.760,00
динара.
Опредељена средства из става 1. алинеја 2. овог
члана Градској општини Костолац преносиће се као
трансферна средства нижем нивоу власти.
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СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бане Спасовић, дипл. правник, с.р.
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На основу члана 18. става 2. и члана 32. став
1. тачка 6) Статута Града Пожаревца („Службени
гласник Града Пожаревца“, бр. 4/13 – пречишћен текст),
Скупштина Града Пожаревца на седници од 24.12.2015.
године, донела је
ОДЛУКУ
О РАСПОРЕЂИВАЊУ ПРИХОДА ГРАДСКЕ
ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ У 2016. ГОДИНИ
Члан 1.
Овом одлуком утврђује се начин распоређивања
прихода са рачуна јавних прихода Градске општине
Костолац у 2016. години.
Члан 2.
Распоређивање прихода са рачуна јавних
прихода Градске општине Костолац у 2016. години
вршиће се у корист рачуна извршења буџета Града
Пожаревца.
Члан 3.
Расходи Градске општине Костолац у 2016.
години финансираће се из буџета Града, преносом
трансферних средства нижем нивоу власти планираних
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Одлуком о буџету Града Пожаревца за 2016. годину, а на
основу Одлуке о буџету Градске општине Костолац за
2016. годину.
Члан 4.
Начин распоређивања прихода са рачуна
јавних прихода Градске општине Костолац утврђен по
одредбама ове одлуке важи до 31.12.2016. године.
Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града Пожаревца“,
а примењиваће се од 1. јануара 2016. године.
У Пожаревцу, 24.12.2015. године Број: 01-06-264/3
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бане Спасовић, дипл. правник, с.р.
4
На основу члана 6. тач. 3,7,11,15. и 18. Закона о
финансирању локалне самоуправе („Службени гласник
Републике Србије“, број 62/06, 47/11, 93/12 и 99/13),
члана 20. тач. 4), 32. тач. 3) и 13) Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број
129/07 и 83/14 – др. закон) и члана 32. став 1. тач. 3) и
15) Статута Града Пожаревца („Службени гласник Града
Пожаревца“, бр. 4/13 - пречишћен текст), Скупштина
Града Пожаревца на седници одржаној 24.12.2015.
године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ЛОКАЛНИМ
КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА
Члан 1.
У Одлуци о локалним комуналним таксама
(„Службени гласник Града Пожаревца“, број 18/13,
3/14, 13/14 и 3/15), у таксеној тарифи, тарифни бројеви
3,4,5,6,7 и 8 мењају се и гласе:
„Тарифни број 3
За коришћење простора на површинама за јавне
намене или испред пословних просторија у пословне
сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других
публикација, производа старих и уметничких заната
и домаће радиности, утврђује се и плаћа такса дневно
сразмерно времену коришћења по м2 заузетог простора
по зонама - подручјима :
3.1 За заузимање јавних површина испред
угоститељских
објеката,
самосталних
радњи,
посластичарница, дечијег мобилијара и слично, ради
постављања летње и зимске баште ( столови, столице,
итисон, жардињера, ограда, шанк ) :
− зона 1 (централно градско језгро ) .................
......................................................34,00 динара
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− зона 2 (шире централно језгро) 28,00 динара
− зона 3,4,5,6 ( остала подручја града) ..............
......................................................23,00 динара
− подручје Костолца .....................28,00 динара
− подручје сеоских насеља ..........23,00 динара
3.2 За постављање апарата за точење сладоледа,
продају кокица, крофница, кестен, лимунаде, ситних
кондиторских производи и слично, такса се утврђује
дневно по м2 :
− зона 1 ..........................................50,00 динара
− зона 2 ..........................................45,00 динара
− зона 3,4,5, и 6 (остала подручја града) .........
.....................................................39,00 динара
− Костолац ...................................45,00 динара
− сеоска насеља ...........................39,00 динара
3.3 За покретне тезге, столове и слично на којима се
продаје и излаже роба, ауто и тракторске приколице за
продају бостана и диња, дневно по м2:
зона 1 (централно градско језгро) 50,00 динара
− зона 2 (шире централно језгро) .....................
.....................................................45,00 динара
− зона 3,4,5, и 6 ( остала подручја града ) ........
.....................................................39,00 динара
− Костолац ...................................45,00 динара
− сеоска насеља ..........................39,00 динара
4.4. За коришћење јавних површина у пословне
сврхе у време одржавања сајмова, културних и других
јавних приредби , решење доноси надлежно одељење за
комуналне послове, а такса се утврђује дневно по м2 у
износу од 514,00 динара без обзира на зону.
4.5. За коришћење површина јавне намене за
промотивне акције дневно по м² 1.028,00 динара.
4.6. За коришћење јавних површина у пословне
сврхе у време одржавања новогодишњих,божићних,
осмомартовских и ускршњих празника на локацијама и
по условима које утврђује Градско веће Града Пожаревца,
такса се утврђује дневно по м2 у износу од 50,00 динара
без обзира на зону.
4.7. За коришћење јавних површина у пословне
сврхе у време одржавања ивањданског вашара такса
се утврђује дневно по м2, за постављање покретних
објеката за све врсте забавних радњи и угоститељских
објеката у износу од 190,00 динара, а за покретне објекте
за остале садржаје у износу од 514,00 динара.
4.8. За коришћење јавних површина у пословне
сврхе у време разних манифестација, наведеним у тачки
3.4.,3.6. и 3.7. у сеоским насељима, такса се утврђује
дневно по м2 у износу 103,00 динара.
НАПОМЕНА
1. Такса по овом тарифном броју не плаћа се за
заузимање јавне површине ради продаје књига, штампе
и других сл. публикација, као и производа уметничких и
старих заната и домаће радиности.
2. Такса по овом тарифном броју плаћа се на
рачун 840-741531843-77
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3. Решење о обавези плаћања таксе по овом
тарифном броју доноси надлежно одељење за комуналне
послове .
4. Таксу из тачке 7. овог тарифног броја наплаћује
Јавно комунално предузеће „Комуналне службе“
Пожаревац, коме је поверена организација ивањданског
вашара.
Однос између Града Пожаревца и Јавног
комуналног предузећа „Комуналне службе“ Пожаревац
око организације ивањданског вашара, наплате таксе и
преноса средстава, регулисаће се посебним уговором
који се закључује пре одржавања ивањданског вашара.
Тарифни број 4
За држање моторних друмских и прикључних
возила, утврђује се годишња такса и то :
1. За теретна возила:
- за камионе до 2 t носивости .............................
..................................................1.620,00 динара
- за камионе од 2до 5 t носивости ......................
..................................................2.170,00 динара
- за камионе од 5 до 12 t носивости ...................
..................................................3.800,00 динара
- за камионе преко 12 t носивости .....................
..................................................5.420,00 динара
2. За теретне и радне приколице (за путничке
аутомобиле ) ..............................540,00 динара
3. За путничка возила :
- до 1.150 цм3 ..............................540,00 динара
- преко 1.150 до 1.300 цм3 ........1.080,00динара
- преко 1.30 до 1.600 цм3 .........1.620,00 динара
- преко 1.600 до 2.000 цм3 .......2.170,00 динара
- преко 2.00 цм3 до 3.000 цм3 .3.270,00 динара
- преко 3.000 цм3 ......................5.420,00 динара
4. За мотоцикле:
- до 125 цм3 .................................440,00 динара
- преко 125 до 250цм3 .................650,00 динара
- преко 250 до 500цм3 ..............1.080,00 динара
- преко 500 до 1.200цм3 ...........1.310,00 динара
- преко 1.200 цм3 ......................1.620,00 динара
5. За аутобусе и комби бусеве, по регистрованом
седишту ..........................................................50,00 динара
6. За прикључна возила: теретне приколице,
полуприколице и специјалне теретне приколице за
превоз одређених врста терета :
− 1t носивости ..............................440,00 динара
− од 1 до 5 t носивости ................760,00 динара
− од 5 до 10 t носивости ...........1.030,00 динара
− од 10 до 12 t носивости .........1.410,00 динара
− носивости преко 12 t .............2.170,00 динара
7. За вучна возила ( тегљаче) :
− чија је снага мотора до 66 киловата ................
..................................................1.620,00 динара
− чија је снага мотора од 66-96 киловата ...........
..................................................2.170,00 динара
− чија је снага мотора од 96-132 киловата .........
...................................................2.720,00динара
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− чија је снага мотора од 132-177 киловата .......
..................................................3.270,00 динара
− чија је снага преко 177 киловата .....................
..................................................4.350,00 динара
8. За радна возила, специјална адаптирана
возила за превоз реквизита за путујуће забаве, радње и
атестирана специјализована возила за превоз пчела .......
.....................................................................1.080,00 динара
НАПОМЕНА
1. Таксу по овом тарифном броју не плаћају
власници ратни војни инвалиди од 1-4 категорије и
инвалиди рада прве категорије.
2. Такса по овом тарифном броју не плаћа се на
возила са специјалном наменом : санитетска, ватрогасна,
комунална, возила полиције, војске и слично.
3. Такса по овом тарифном броју плаћа се при
регистрацији возила , на рачун број 840-714513843-04.
Тарифни број 5
За држање средстава за игру – забавне игре
(билијар, пикадо, флипери, електронске видео игре, сегаапарати, забавне игре на рачунарима, симулатори, видео
аутомати, и др. сличне игре) такса се утврђује у дневном
износу по једном средству за игру :
1.1. зона 1 ( централно градско језгро ) ...............
......................................................45,00 динара
1.2. зона 2 ( шире централно језгро ) ...................
......................................................39,00 динара
1.3. зона 3,4,5,6 (остала подручја града ) ............
......................................................34,00 динара
1.4. Костолац 3....................................9,00 динара
1.5. подручје сеоских насеља .........34,00 динара
НАПОМЕНА
1. Таксу по овом тарифном броју плаћа држалац
средстава за игру.
2. Средствима за игру, односно забавним играма
сматрају се направе којима се не може остварити добитак
у новцу,правима, стварима или услугама.
3. Таксени обвезник је дужан да пријави апарате
надлежном органу у пријави која треба да садржи :
- назив држаоца апарата за игру
- адреса места држања апарата
- датум почетка обављања делатности
- за правна лица и предузетнике ПИБ, жиро
рачун, и тачну адресу седишта
- за физичка лица , пребивалиште, ЈМБГ
- пријава треба да садржи и врсту, марку,
тип и серијски број апарата и др. потребне
податке.
4. Решења по овом тарифном броју доноси
Одељење локалне пореске администрације Града
Пожаревца. Такса се плаћа на рачун број 840-71457284629 сразмерно времену коришћења до 15. у месецу за
претходни месец.
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Тарифни број 6
За заузимање јавних површина грађевинским
материјалом и за извођење грађевинских радова
(постављањем скела, заштитних ограда и грађевинских
машина) за монтажне и привремене објекте који служе
за потребе градилишта утврђује се такса дневно по 1м2
заузете површине :
1.1. зона 1 ( централно градско језгро) .................
.....................................................34,00 динара
1.2. зона 2 (шире централно језгро) ......................
.....................................................29,00 динара
1.3. зона 3,4,5,6 ( остала подручја града ) ............
.....................................................24,00 динара
1.4. Костолац .....................................29,00 динара
1.5. подручје сеоских насеља ..........24,00 динара

3. Претплатна карта за један месец паркирања
.....................................................................2.499,00 динара

НАПОМЕНА
Такса по овом тарифном броју плаћа се приликом
издавања решења за заузимање простора сразмерно
времену коришћења. Орган надлежан за издавање
решење , не може издати решење за заузимање јавне
површине, док претходно корисник не изврши уплату по
овом тарифном броју.
Такса се плаћа на рачун број 840-741535843-08.
Решења по овом тарифном броју доноси
надлежно одељење за комуналне послове Градске управе
Града Пожаревца.

6. ПОСЕБНА ПАРКИРАЛИШТА ( ЗАТВОРЕНИ
ПАРКИНЗИ)
Започети час паркирања за путничке аутомобиле
на затвореним паркинзима ...........................50,00 динара
Накнада за коришћење посебних паркиралишта
без једнократне паркинг карте ................1.000,00 динара
Накнада за лом и оштећења препрека на улазу у
посебно паркиралиште ............................2.191,00 динара

Тарифни број 7
За коришћење простора за паркирање
друмских моторних и прикључних возила на уређеним
и обележеним местима утврђује се такса сразмерно
времену коришћења и то :
1. ЈЕДНОКРАТНО ПАРКИРАЊЕ
1. За паркирање путничких, комби и теретних
возила до 1т носивости и њихове приколице до 60 минута
и за сваку започету јединицу паркирања по часу:
- у 1 зони 44,00 динара
- у 2 зони 29.00 динара
ЗОНА
I и II

2. ПОВЛАШЋЕНО ПАРКИРАЊЕ

Повлашћена паркинг карта за један месец
паркирања за физичка лица-станаре 720,00динара
I Повлашћена паркинг карта за један месец
паркирања за правна лица и предузетнике ........................
.....................................................................2.499,00 динара
II Повлашћена паркинг карта за један месец
паркирања за правна лица и предузетнике ........................
.....................................................................2.202,00 динара
3. Претплатне карте
ЗОНА
I и II

2. Претплатна карта за један месец паркирања
.....................................................................3.479,00 динара

ЗОНА
I и II

4. РЕЗЕРВИСАНА ПАРКИНГ МЕСТА

1. Резервисана паркинг места за један месец
паркирања ................................................11.138,00 динара
2. Резервисана паркинг места за један месец
паркирања ..................................................8.353,00 динара
5. УНИВЕРЗАЛНА КАРТА ЗА ПАРКИРАЊЕ ЗА
СВЕ ЗОНЕ БЕЗ ОГРАНИЧЕЊЕ
I и II Универзална паркинг карта за један месец
паркирања ..................................................4.595,00 динара

7. ДНЕВНА КАРТА
ЗОНА
I и II ДНЕВНА карта за кориснике који поступају
супротно одредбама Одлуке о јавним паркиралиштима
1.064,00 динара
8. За коришћење посебно обележеног места за
паркирање једног возила одређеног корисника ван јавног
паркиралишта такса износи и то дневно:
- За путничко возило и возило до 2 t носивости
.....................................................123,00 динара
- За теретна возила и аутобусе ...284,00 динара
9. За коришћење посебно обележеног места за
заустављање возила одређених корисника и то дневно:
- Обележена места на такси станици по ауто
такси возилу ................................59,00 динара
- Обележена места на стајалиштима за
приватне ауто превознике ..........59,00 динара
- За теретна возила носивости до 2 t ради
утовара и истовара робе, за једно обележено
место ..........................................112,00 динара
- За теретна возила носивости преко 2 t и
аутобусе осим јавног градског саобраћаја, за
једно место ................................172,00 динара
10. За коришћење посебног обележеног простора
за почетну обуку (полигон) утврђује се такса
.....................................................112,00 динара
11. За заустављање возила на јавним саобраћајним површинама мимо утврђеног режима
саобраћаја ( на основу посебног одобрења )
плаћа се дневно:
- Путничка и теретна возила до 2t .....................
.....................................................129,00 динара
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- Терeтна возила преко 2 т и аутобусе ...............
.....................................................279,00 динара
12. За заустављање теретних возила у централној
зони ради снабдевања по основи посебне
дозволе у складу са одредбама решења о
режиму саобраћаја и возила којим а се врши
снабдевање утврђује се такса дневно:
- За путничко возило .....................59,00 динара
- За теретно возило од 2 до 5 t ...118,00 динара
- За теретно возило преко 5t .......225,00 динара
13. За заустављање грађевинских машина и
возила на основу посебног одобрења на
јавним саобарћајним површинама утврђује
се такса дневно и то:
- Грађевинске машине ................589,00 динара
14. За измену режиму саобраћаја којим се
утврђује забрана саобраћаја ангажовањем
теретних возила и грађевинских машина
због изградње, реконструкције и адаптације
грађевинског објекта дневно и то:
- У улицама у којима се утврђује забрана
саобраћаја на коловозу и првој и другој зони
..................................................5.678,00 динара
- У осталим улицама ................3.374,00 динара
НАПОМЕНА
1. Таксу из тачака 1. до 9. овог тарифног броја
плаћа корисник обележене јавне површине. Корисником
се у смислу ове тачке од 1. до 9. сматра возач или власник
возила, ако возач није идентификован.
2. На подручју Града Пожаревца места на
којима се за паркирање и заустављање моторних возила
и њихових приколица наплаћује такса из овог тарифног
броја, одређује орган надлежан за техничко регулисање
саобраћаја Градске управе Града Пожаревца.
3. Таксу за паркирање возила не плаћају војни
инвалиди, цивилни инвалиди рата и инвалиди рада
са 80 или више процената телесног оштећења или код
којих постоји телесно оштећење које има за последицу
неспособност доњих екстремитета ( ногу) од 60 или
више процената ако им служи за личну употребу.
4. У име и за рачун Града Пожаревца наплату
таксе из тачке 1. до 7. овог тарифног броја, као и припрему
документације и покретање прекршајног поступка у
случају неплаћања таксе из ових тачака, врши Јавно
комунално предузеће „Паркинг сервис“ Пожаревац.
Однос између Града Пожаревца и Јавног комуналног
предузећа “Паркинг сервис“ Пожаревац основаног за
обављање делатности паркиралишта и услова коришћења
паркиралишта на територији Града Пожаревца регулише
се посебним уговором.
5. Јавно комунално предузеће „Паркинг сервис“
својим актом- правилником прописује услове и начин за
сторнирање издатих дневних карата.
6. Таксу из тачака од 8. до 14. овог тарифног
броја наплаћује надлежно одељење за комуналне послове
Градске управе Града Пожаревца приликом издавања
решења.
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7. Такса из тачака 8,9,10 овог тарифног броја
плаћа се унапред најмање у кварталном периоду, осим
за коришћење такси стајалишта где се такса наплаћује
годишње приликом продужења дозволе за рад.
8. Такса из тачке 10,11и 12 обрачунава се за
временски период коришћења дужи од једног дана и
плаћа се унапред за период, најдуже до краја текуће
године.
9. Такса из тачака 8,9 и 10. овог тарифног броја
не плаћа се за возила Војске Србије, возила здравствених
и социјалних установа, домаћих хуманитарних
организација, за возила која инвалиди користе за своје
потребе, за возила дипломатских представништва и
за возила државних органа и организација, органа
и организација аутономних организација и локалне
самоуправе.
10. Такса из тачака 11 . и 12. не плаћа за возила
комуналних предузећа којима се обавља комунална
делатност.
11. Налепница за снабдевање садржи слово „С“
и податке о години за коју се издаје. Налепницу издаје
надлежни орган за техничко регулисање саобраћаја
Градске управе Града Пожаревца, на захтев предузећа
или грађана који обављају делатност превоза. Налепнице
се издају за календарску годину. Налепница мора бити
залепљена на возачко стакло са унутрашње стране у
доњем десном углу.
12. Такса по овом тарифном броју уплаћује се на
рачун број 840-741532843-84.
Тарифни број 8
За коришћење слободних површина за кампове,
постављање шатора или објекте привременог коришћења
, утврђује се такса по м² и то дневно од .....37,00 динара.
НАПОМЕНА
1. Такса по овом тарифном броју плаћа се
приликом издавања решења за заузимање простора
сразмерно времену коришћења. Решење по овом
тарифном броју издаје надлежно одељење за комуналне
послове Градске управе Града Пожаревца.
2. Ова такса се плаћа на рачун број 840741533843-91.“
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у
„ Службeном гласнику Града Пожаревца“, а примењује
се од 1. јануара 2016. године, осим одредаба тарифног
броја 7 став 1. тач. 1. који се примењује од 1. фебруара
2016. године.
У Пожаревцу, 24.12.2015. године Број: 01-06-264/4
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бане Спасoвић, дипл. правник, с.р.
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На основу члана 93. став 1. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“ бр. 129/07 и 83/14др. закон), члана 5. став 1. и 2. и члана 8. Одлуке о
утврђивању назива улица и тргова насељених места
на територији Града Пожаревца („Службени гласник
града Пожаревца“ број 5/10) и члана 32. став 1. тачка
6) Статута Града Пожаревца („Службени гласник Града
Пожаревца“ број 4/13- пречишћен текст) и сагласности
број 015-05-00035/2015-07 од 2. децембра 2015. године
Министарства државне управе и локалне самоуправе
Републике Србије, Скупштина Града Пожаревца на
седници одржаној 24.12.2015. године, донела је
ОДЛУКУ
о изменама Одлуке о одређивању подручја месних
заједница и назива улица и тргова на подручју Града
Пожаревца
Члан 1.
У Одлуци о одређивању подручја месних
заједница и назива улица и тргова на подручју Града
Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“ број
4/09 и 6/13), у члану 2. у тачки 8.) подтачка „(49.) Улица
борова“ и у тачки 12.) подтачка „(57.) Браће Грим“
бришу се.

Члан 1.
У Локалном акционом плану за унапређивање
положаја старијих лица на територији Града Пожаревца
2011-2015 (број: 01-06-52/8 од 10.5.2011. године и
„Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 13/14),
у називу одлуке бројеви: „2011-2015“ замењују се
бројевима: „2011-2016“.
Члан 2.
У тачки 9. ПРАЋЕЊЕ И ОЦЕНА УСПЕШНОСТИ
( мониторинг и евалуација), алинеја друга и тачки
10. БУЏЕТ став 1. бројеви: „2011-2015“ замењују се
бројевима: „2011-2016“.
Члан 3.
У табели, Приоритет 2. Успостављање мреже
партнерстава у заједници у циљу унапређења политике
према старима, код Активности – пројекти: 2.2.1
Реализација културних, образовних, рекреативних
садржаја у оквиру Клуба за старе, у колони: Рок, број:
„2015.“ замењује се бројем: „2016.“
Члан 4.
Ова одлукa ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику Града
Пожаревца“.
У Пожаревцу, 24.12.2015. године Број : 01-06-264/9

Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику Града
Пожаревца“.
У Пожаревцу, 24.12.2015. године Број: 01-06-264/8
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бане Спасовић, дипл. правник, с.р.
6
На основу члана 66. став 1. и 3, у вези са чланом 32.
став 1. тачка 6) Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник РС“, бр. 127/09 и 83/14 – др. закон), члана 32.
став 1. тачка 6) Статута Града Пожаревца („Службени
гласник Града Пожаревца“, бр. 4/13 – пречишћен текст),
Закључка Савета за бригу о старим лицима, број:06012-199/2015 од 7.12.2015. године и члана 15. став 1.
Пословника Скупштине Града Пожаревца („Службени
гласник Града Пожаревца“, бр. 2/08), Скупштина Града
Пожаревца, на седници одржаној 24.12.2015. године,
донела је
Одлуку
о изменама Локалног акционог плана за
унапређивање положаја старијих лица на
територији Града Пожаревца 2011-2015

24.12.2015.

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бане Спасовић, дипл.правник, с.р.
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На основу члана 20. став 1. тачка 32) и члана
32. став 1. тачка 6), а у вези са чланом 66. став 1. и 3.
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“,
бр. 129/07 и 83/14 – др. закон), члана 32. став 1. тачка
6) Статута Града Пожаревца („Службени гласник Града
Пожаревца“, бр. 4/13 – пречишћен текст) и члана 15. став
1. Пословника Скупштине Града Пожаревца („Службени
гласник Града Пожаревца“, бр. 2/08), Скупштина Града
Пожаревца, на седници одржаној 24.12.2015. године,
донела је
ЗАКЉУЧАК
1.

УСВАЈА СЕ Локални акциони план за унапређење
положаја Рома на територији Града Пожаревца
за 2016.-2020. године, који је саставни део овог
закључка.

2.

Овај закључак објавити у „Службеном гласнику
Града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 24.12.2015. године Број: 01-06-264/10
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Бане Спасовић, дипл.правник, с.р.
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1. УВОД

Локални акцион план за унапређење положаја Рома у граду Пожаревцу посвећени су
унапређењу положаја Рома у различитим областима друштвеног живота. Као основне области у
којима треба предузети мере за унапређење положаја Рома Стратегија одређује: образовање,
адекватне услове стновања, запошљавање, ситуацију интерно расеље них лица, ,лична
документа, социјално осигурање и социјалну заштиту, здравствену заштиту, положај жена,
дискриминацију и сродна питања.
Препоруке и мере за даљу акцију засноване су на утврђивању приоритета и начелном
предвиђању динамике спровођења осталих мера предложених као средњорочне и дугорочне
активности, као и индикаторе праћења њиховог остваривања. Све мере које су садржане у овом
документу развијени су у сарадњи са широким кругом ромских удружења и организација. У
развијању акционих планова учествовали су и представници локалних институција, јавних
предузећа, образовних институција, медија и органа локалне самоуправе Пожаревац.
„Акциони план унапређења положаја Рома на територији Града Пожаревца за период 2016.2020.године“ пре свега има оперативни циљ да кроз конкретне планове, активности и акције
Плански приступ
допринесе бољитку ромске популације у свим областима живота.
континуираном и одрживом решавању друштвених проблема с којима се Роми сусрећу у
свакодневном животу, помажу у одређивању потребних мера и активности као и мапирању
социјалних партнера у свим активностима и областима рада. Овај документ је у потпуности
усклађен са осталим прописима по хоризонтали (Градска стратешка документа) и вертикали
(Нацртом националне стртатегије РС) поштујући приоритетност мапираних проблема и
оптималних решења за социјални амбијент на територији града Пожаревца. Поштујући
ограничења рестриктивног буџета, циљ је да се средства за реализацију овог документа усмере
на приоритетне потребе ромске популације, да све активности и утрошак средстава буде видљив
као и да дефинисана социјална политика ЛС Пожаревац у односу на ромску популацију буде
професионална и уверљива за доносиоце одлука и олакшају приступ средствима Европске уније
расположивим за социјално укључивање, унапређење положаја и квалитета свакодневног
живота ромске популације на територији ЛС Пожаревац.
Поштујући принципе партиципације корисника у пројектовању циљева и оптималних решења
у изради овог документа, у припреми Радне групе за његово дефинисање, организоване су
интерактивне радионице са представницима насеља у Пожаревцу и Костолцу (У Пожаревцу Радна Мала 1 и 2, Бордељ, Меминац, Пиц Мала, Стаклено брдо, Горња Мала, као и у Костолцу –
Дидино насеље, Канал, Бензинска пумпа, Колиште, Кобалова, Стари Костолац) и фокус групе са
представницима активих удружења грађана чије активности су фокусиране на непосредан рад са
ромском популацијом и унапређење њихових егзистенцијалних проблема. Поштујући принципе
холистичког и интегралног приступа у решавању проблема Рома, у процесу израде активно су
били укључени представници следећих институција: Дома здравља Пожаревац, Центра за
социјални рад, Националне службе за запошљавање-филијала Пожаревац, службе и одељења ЛС
Пожаревац.

4

24.12.2015.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Број 13 - Страна 119

Од великог значаја је активно учешће ромских удружења грађана: Удружења Рома
Браничевског округа из Пожаревца, Савета Рома за међународну сарадњу Србије из Пожаревца,
Националног Савета Рома Србије, Друштва Ром Костолац, Креативни Роми Костолац, Еуро Роми
Костолац, УГ Кенан из Костолца.
Како би обезбедили што свеобухватнију партиципацију заинтересованих страна у изради овог
документа, предлог Акционог плана ће бити разматран у оквиру електронске јавне расправе са
обухватом свих конкретних сугестија и предлога заинтересованих страна који ће допринети
квалитету и оптималним решењима у најбољем интересу ромске популације на територији Града
Пожаревца.
ЈАВНА РАСПРАВА
Представн.
ромских
удружења,
Национално
г Савета
Рома Србије

Градоначелн
ик и заменик
градоначелн
ика,
помоћнници
градоначелн
ика.
Начелници
одељења и
чланови
Градског
Већа

Председник
и заменик
предс.
Скупштине
Града,
одборничке
групе, Савет
за
друштвене
делатности

Шефови
одељења
Градске
управе,
савети и
комисије
ЛС
Пожаревац

Представници
ДЗ;ЦСР,НСЗ,
Полиц.управе
Предшколске
установе,
школа

Партиципативни и партнерски приступи у изради овог документа биће примењени и у
процесу реализације, праћења и извештавања. Реално је за очекивати да овакав концепт даје
основ за оптималан квалитет и резултате планираних активности, мера и акција на којима ће све
заинтересоване стране и социјални партнери радити у континуитету у наредном периоду.
Социјализација и инклузија ромске популације тражи време и обострани социјални компрпомис
чија основа је да ромске породице имају права и обавезе које се тичу свих појединаца и
породица сваког грађанског друштва.
Напомињемо да сви појмови употребљени у граматичком мушком роду подразумевају мушки и
женски природни род.
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1.1.Попис коришћених скраћеница
ЗУО
МПРС
МДУЛС
МПрРС
МЗРС
МЕРР
МЖСПП
НСЗ
НПС
НСРНМ
МСП
ПШ
ОШ
СШ
ВШ
ООд
РРА
УНХЦР
УНДП
ОСЦЕ
УНИЦЕФ
УНХАБИТАТ
НВО
РНВО
ЕУ
ПУ
РЕФ
ФООО
АПЗ
ППП
ЦСР
ГИС
РГЗ
ЛС Пожаревац
АП
ОЦД
МАО
ЕК
ФООд
ЛЕР
ОДД
ГОК
РС
МРЗБСП
ПКС
КЉМП
МДУЛС

Завод за унапређење квалитета образовања и васпитања
Министарство просвете Републике Србије
Министарство за државну управу и локалну самоуправу
Министарство правде Републике Србије
Министарство здравља Републике Србије
Министарство еконимије и регионалног развоја
Министарство животне средине и просторног планирања
Национална служба за запошљавање
Национални просветни савет
Национални савет ромске националне мањине
Мала и средња предузећа
Предшколско образовање
Основношколско образовање
Средњешколско образовање
Више и високошколско образовање
Образовање одраслих
Регионална развојна агенција „Браничево-Подунавље“
Високи комесаријат Уједињених нација за избеглице
Програм Уједињених нација за развој
Организација за европску безбедност и сарадњу
Дечији фонд Уједињених нација
Програм Уједињених нација за становање
Невладине организације
Ромске невладине организације
Европска Унија
Предшколска установа
Ромски едукативни фонд
Функционално основно образовање одраслих
Активна политика запошљавања
Припремни предшколски програм
Центар за социјални рад
Одељење за геоинформационе системе и информатику града Пожаревца
Републички геодетски завод
Локална самоуправа Пожаревац
Акциони план
Организација цивилног друштва
Мотивациона активациона обука (за лица са ниским нивоом образовања)
Европска Комисија
Функционално образовање одраслих
Канцеларија за Локални економски развој
Одељење за друштвене делетности
Градска општина Костолац
Република Србија
Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
Привредна комора Србије
Канцеларија за људска и мањинска права
Министарство за државну управу и локалну самоуправу
6

24.12.2015.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Број 13 - Страна 121

1.2. Захвалност учесницима у процесу израде овог документа
Захваљујемо се свим учесницима у изради предлога овог документа. Вођење процеса израде
поверено је Радној групи која је именована од стране Градског већа града Пожаревца на седници
одржаној 21.септембра 2015.години Решењем о образовању Радне групе за израду Локалног
акционог плана за унапређење положаја Рома на територији града Пожаревца 2016.20120.године, број: 01-06-191/2015-23.
У циљу израде Локалног акционог плана за унапређење положаја Рома на територији Града
Пожаревца формирана је радна група коју су чинили представници/це ЛС Пожаревац као
носиоца процеса и формалног доносиоца овог документа, Одсек ЛЕРа, Одељење за друштвене
делатности, Градске општине Костолац, Центра за социјални рад, локалних ромских
координатора и Удружења Рома Браничевског округа из Пожаревца.

Улога радне групе била је да:
•
•
•
•
•
•
•
•

Унапреди сопствене капацитете за планирање
Обезбеди потребне податке непосредно од циљних група и социјалних актера у систему
подршке за израду овог плана
Размењује информације и учествује на састанцима од значаја за процес планирања;
Примењује усвојене методе планирања током процеса планирања;
Дефинише циљеве, правце развоја и сарађује са различитим релевантним локалним и
републичким актерима;
Планира праћење и оцењивање успешности примене локалног акционог плана;
Ради на писању завршног документа;
Иницира јавну расправу о нацрту документа и допринесе да финална верзија буде
предложена Скупштини Града Пожаревца на усвајање.

Чланови радне групе чинили су:
1. Петровић Владимир, генерални секретар Удружења Рома Браничевског округа,
председник радне групе
2. Вељко Обрадовић, самостални стручни сарадник у Одсеку за ЛЕР, инвестиције и пројекте
3. Јелена Вукотић, стучни сарадник у Одељењу за друштвене делетности, члан
4. Мирослав Вељковић, координатор за ромска питања у граду Пожаревцу, члан
5. Бајрам Морина, координатор за ромска питања у Градској општини Костолац, члан
6. Рајић Татјана, социолог Центра за социјални рад Пожаревац, члан радне групе

Захваљујемо се свим члановима/цама Радне групе на учешћу у процесу планирања. Остали
актери укључени у сам процес локалног акционог планирања су били представници/це
различитих институција, организација и група, укључујући и групе потенцијалних корисника/ца
који су повремено учествовали у консултативном процесу.
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1.3. Припреме за израду документа

Фокус група са представницима насеља и ромских удружења грађана

У процесу израде Акционог плана учествовали су представници Одељења за друштвене
делатности као носилац активности и Канцеларије за локални еконимски развој, чланови
градског већа Града Пожаревца, социјални партнери из јавног сектора (Дома здравља
Пожаревац, Центар за социјални рад Пожаревац , Предшколска установа „Љубица Вребалов“ из
Пожаревца, Полицијска управа Пожаревац, Националне службе за запошљавање- Филијала
Пожаревац) представници цивилног сектора (представници ромских организација цивилног
друштва и активних удружења грађана чије активности су фокусиране за проблеме ромске
популације) и појединци- ромски представници и стручњаци за питања и проблеме ромске
популације.
Током интерактивних радионица-фокус група,које су одржане у Ромском Едукативном
Центру у Пожаревцу 09.10.2015.године и у Канцеларији за ромска питања градске општине
Костолац 23.10.2015.године, учесници су мапирали кључне проблеме и решења од значаја за
унапређење положаја и квалитета живота ромске популације на територији Града Пожаревца.
Поштујући принципе активног партиципирања корисника као најзаинтересованије стране у
процесу планирања, резултати ових радионица су од значаја за израду нацрта Акционог плана са
акцентом на предвиђању мера и активности за будуће оснаживање појединаца и породица,
њихово значајно социјално укључивање,и стварања услова за приступ Рома и Ромкиња
процесима креирања јавних и социјалних политика у најбољем интересу њиховог квалитетног,
хуманијег и одрживог развоја и унапређења свакодневног живота.
У раду фокус група , учествовали су представници 7 ромских удружења грађана, представници 10
ромска насеља и становници тих насеља. Роми су показали заинтересованост и висок степен
спремности да се активно укључе и у све фазе реализације планираних активности у наредном
периоду. Они су мапирали најважније проблеме и оптимална решења које општина треба да
креира и реализује у наредном периоду, као и одредили најважније социјалне партнере у
реализацији планираних активности.
На фокус групама су мапирани следећи приоритетни проблеми ромске заједнице на територији
града Пожаревца:
 Незапосленост и отежано запошљавање
 Егзистенција без редовних прихода
 Низак ниво образовања
 Родна равноправност („лоша“ еманципација жена)
 Непостојање елементарних хигијенских стамбених услова (канализације, тоалета,
прикључка на водоводну мрежу)
 Неизграђени прилазни путеви
 Неадекватни услови за становање
 Нерешени имовински статус/власништво над објектима у којима живе
 Дискриминација, предрасуде (послодаваца)
 Кршење људских права
 Не постоји елементарна подршка за спорт за децу и младе
 Талентована ромска деца немају никакву подршку
 Постављени критеријум за остваривање социјалних права треба да се „праведно“
примењују
 Институцијално укључивање представника ромске популације у складу са актуелним
Законима Републике Србије и Уставом.
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Представници актуелних ромских удружења грађана, предложили су могућа решења која су
утицала на израду садржаја плана активности. Предложена решења Рома, која су за њих од
највећег значаја:
 Организовање описмењавања и стручне обуке за разне занате
 Постојање сталног мобилног тима Града Пожаревца за рад на терену
 Редовно проверавање Центра за социјални рад на терену да виде како ко живи, и они
који немају и они који имају социјалну помоћ
 Отварање Одељења Центра за социјални рад у Костолцу
 Ангажовање ромских педагошких асистената и здраствених медијатора у Пожаревцу и
повећање броја истих у Костолцу
 Повећање броја запослених у ЛС Пожаревац, градској општини Костолац, јавним
инститиуцијама и установама у складу са Уством РС и Законом о правима и слободама
националних мањина (уз исту или вишу квалификациону структуру).
 Бесплатни уџбеници и школски прибор за сву децу која похађају ППП, ОШ, СШ, а чији су
родитељи незапослени или лошег материјалног стања.
 Реконструкција кућа домицилном становништву уз афирмативне мере које се тичу
добијања грађевинског материјала (куће од сламе, блата и папира, трошне куће
прекривене лимом и најлоном)
 Легализација ромских насеља
 Афирмативне мере у запошљавању
 Сталне едукације у насељу за све теме („едукатори на точковима“)
 Лекари из Дома здравља треба да спроведу анкету- почетни скрининг здравственог
статуса свих становника и континуиране „здравствене услуге на точковима“

Кључни партнери у унапређењу квалитета живота су:
 Комунална предузећа (Водовод и канализација, Градска чистоћа)
 Град Пожаревац
 Национална служба за запошљавање – филијала Пожаревац
 Центар за социјални рад
 Дом здравља Пожаревац
 Народна болница Пожаревац
 Полиција
 Ромска удружења грађана
 Ромски представници

Упитани - Ко највише може да утиче на унапређење свакодневног живота Рома у Пожаревцу и
Костолцу, добили смо следеће одговоре: - Највише испитаника верује ромским представницима
(51 одговор), затим Граду Пожаревцу (25), Центру за социјални рад (21), помоћи обичних
људи/становника насеља (10) , закона и прописа (5) а најмање себи самима.
На питање -Шта сами Роми треба да ураде за своју заједницу како би живели боље?- највише
анкетираних је одговорило да је образовање деце, описмењавање и стручно оспособљавање
одраслих најсигурнији пут, затим запошљавање и континуиране едукације из свих области
свакодневног живота.
Анкета је спроведена у ромским насељима (Пожаревац – Радна Мала 1 и 2, Бурдељ, Меминац,
Горња Мала, Пиц Мала, Стаклено Брдо: Костолац – Дидино насеље, Канал, Бензинска пумпа,
Колиште, Стари Костолац). Број анкетираних није репрезентативан за доношење обавезујућих
закључака за ромску популацију на територији града Пожаревца али довољан за намену који
анкета има- да нагласи најважније проблеме, могућа решења и одреди заинтересоване
стране/партнере у реализацији планираних активности према мишљењу учесника анкете.
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Припремајући се за израду новог ЛАП-а за унапређење положаја Рома, анкета је спроведена у
периоду од децембра 2014.године до априла 2015.године. Спровели су је представници
Удружења Рома Браничевског округа, Регионалне канцеларије Националног Савета Рома за
регион Источна Србија и Друштва Рома Костолац према пројекту „Истраживање о положају Рома
и Ромкиња на тржишту рада на територији града Пожаревца“ који је финансирала Канцеларије за
људска и мањинска права РС. Анкета није имала акценат само на истраживању потреба и радних
потенцијала Рома/киња, већ је имала шири друштвени контекст који ће допринети смањењу
сиромаштва вишеструко осетљивих група и повећањем видљивости потреба Рома/киња у
јавности код кључних локалних актера.
У анкети испитаници су својим одговорима поставили следећи ранг највећих проблема Рома:
1. економско оснаживање
2. равноправност
3-4. моје и здраствено стање члана породице
5. просторно уређење, унапређење услова становања и заштита животне средине
6. моје школовање и школовање моје деце
7-9. информисање од значаја за свакодневни живот, остваривање права из области
социјалне заштите и социјализација (социјално укључивање, превенција
насиља, безбедност, непоседовање личних докумената
10.Институцијално укључивање представника Рома у рад градске управе Пожаревац и јавних
устава и институција.
Ранг значајних страна на унапређење положаја Рома је следећи:
1. Ромски представници
2. Локална самоуправа Пожаревац и градска општина Костолац
3. Центар за социјални рад
4. Роми, становници насеља
5. Закони, прописи
6.Национална служба за запошљавање
Сви одговори добијени у процесу припреме овог документа (фокус групе и анкета) коришћени су
за одређивање специфичних и општих циљева, као и плана активности у периоду 20162020.године са предложеним оптималним мерама за реализацију постављених циљева
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2. РЕЛЕВАНТНОСТ И ХАРМОНИЗАЦИЈА СА НАЦИОНАЛНИМ И ПОЛИТИКАМА
ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ

Акциони план за унапређење положаја ромске популацијена територији Града Пожаревца за
период 2016.-2020.године усклађен је са уоченим потребама и изазовима као и јавним
политикама повезаним са социјалним укључивањем Рома на свим нивоима: локалним,
националним као и ЕУ.
2.1. Усаглашеност са ЕУ стратегијама и препорукама
Акциони план усклађен је с ЕУ политикама социјалног укључивања припадника/ца ромске
заједнице и то са Стратегијом Европа 2020. као и са Саопштењем Комисије Европском
Парламенту, Већу Европе, Европском економском и социјалном одбору и Одбору регија о Оквиру
ЕУ за националне стратегије интеграције Рома до 2020. године као и с одредбама међународних
докумената о људским правима и правима националних мањина чији је потписник и Република
Србија.
Међународни правни оквир
 Декларација о људским правима
 Стратегија Европе 2020
 Међународни пакт о економским, социјалним и културним правима
 Међународна конвенција о укидању свих врста расне дискриминације
 Конвенција УН за образовање, науку и културу (УНЕСКО) против дискриминације у
образовању
 Међународни споразум о цивилним и политичким правима
 Миленијумски циљеви развоја
 Конвенција о правима детета
 Оквирна конвенција о заштити националних мањина
 Декларација декаде инклузије Рома 2005-2015.
 Међународни пакт о економским, социјалним и културним правима
 Европска социјална повеља
 Смернице Савета Европе за приступање становању рањивих категорија становника
 Акциони план за побољшање ситуације Рома и Синта у подручјима које покрива ОЕБС
 Директива Савета Европске Уније за примену начела равноправног третмана лица без
обзира на расно и етничко порекло
 Положај Рома у земљама кандидатима: Основни документ, Руководећа начела за
побољшање положаја Рома
 Међународни пакт УН о економским, социјалним и културним правима
 Европска стратегија запошљавања са пратећим документима: Интегрисане смернице о
реформама тржишта рада у земљама чланицама, Букурештанска декларација,
Препоруке Европског савета и Међународне организације рада
 Водећа начела о расељеним лицима УН и Савета Европе
 Јединствени Споразум о реадмисији између Европске уније и Републике Србије и
билатерални споразуми
 Међународни пакт о грађанским и политичким правима
11
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Повеља о основним правима у ЕУ
Декларација Свеске здравствене организације о одговорности државних органа сваке
земље
Миленијумски циљеви развоја
Резолуција „Здравље за све“ Светске здравствене организације
Конвенција о елиминацији свих облика дискриминације жена
Пекиншка декларација и Палтформа за акцију
Декларација о једнакости између жена и мушкараца као фундаментални критеријум
демократије
Декларација о елиминисању злостављања жена
Оквирна конвенција о заштити мањина
Европска конвенција о заштити људских права и основних слобода
Принципи и смернице СЕ, ОЕБСа и ЕУ за побољшање ситуације Рома

2.2. Усаглашеност са националним стратегијама и прописима
Влада Републике Србије донела је Нацрт за Националну стратегију за унапређивање положаја
Рома у Републици Србији. Усвајање овог документа се очекује крајем 2015.године тако да Радна
група предлаже уколико се укаже потреба за додатним усклађивањем, АП за унапређење
положаја Рома на територији Града Пожаревца биће ажуриран и додатно усклађен са овим
Националним стратешким документом у току 2016.године. Такође, у консултацији са
међународним организацијама , ЛАП је укслађен са Оперативним закључцима са семинара
„Социјално укључивање Рома и Ромкиња у Републици Србији“ одржаног у Београду
11.06.2015.године као и са Стручним извештајем о стању мањинских права у Републици Србији:
Anastasia Crickley и Rainer Hofmann, 24. септембар 2015. године. Симетрично овом документу,
ЛАП ће у пројекцији социјалне политике и праксе Града Пожаревца према ромској заједници,
поштовати следеће принципе:
• поштовање, заштита и испуњавање законских права Рома;
• пуно и ефикасно укључивање Рома у свеобласти друштвеног живота;
• поштовање, признавање и промоција различитости;
• једнаке могућности засноване на једнаким правима;
• родну равноправност;
• спречавање и борба против свих облика дискриминације;
• спровођење мера афирмативне акције.
• укључивање Рома и Ромкиња у институције Града Пожаревца и јавних установа и институција
Акциони план је у директној корелацији са законодавним оквиром који регулише права
националних мањина, штити људска права, промовише равноправност полова и прописује
забрану дискриминације као и на друге законе који уређују односе у образовању, здравству,
социјалној заштити, просторном уређењу, култури и политичкој партиципацији. Потписививањем
„Декаде инклузије Рома 2005- 2015. те у Софији 2. фебруара 2005 започела је иницијатива Декаде
инклузије Рома.
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I. ЛИЧНИ СТАТУСНИ ПОЛОЖАЈ
Правни оквир:
Устав Републике Србије ("Сл. гласник РС", бр. 98/2006), Закон о заштити права и слобода
националних мањина ("Сл. лист СРЈ", бр. 11/2002, "Сл. гласник РС", бр. 72/2009 - др. закон и
97/2013 - одлука УС), Закон о заштити података о личности („Сл. гласник РС“, бр. 97/08 и 104/09др. закон), Закон о држављанству Републике Србије („Сл. гласник РС“, бр. 135/04 и 90/07), Закон о
пребивалишту и боравишту грађана („Сл. гласник РС“, бр. 87/11), Закон о личној карти („Сл.
гласник РС“, бр. 62/06 и 36/11), Закон о матичним књигама („Сл. гласник РС“, бр. 20/09 и 145/14.),
Породични закон („Сл. гласник РС“, бр. 18/05, 72/11 – др. Закон и 6/11), Закон о попису
становништва („Сл. гласник РС“, бр. 104/09 и 24/11) и Закон о званичној статистици („Сл. гласник
РС“, бр. 104/09).
II ЗАБРАНА ДИСКРИМИНАЦИЈЕ
Правни оквир:
Устав Републике Србије ("Сл. гласник РС", бр. 98/2006), Закон о ратификацији Европске
конвенције за заштиту људских права и основних слобода ("Сл. лист СЦГ - Међународни
уговори", бр. 9/2003, 5/2005 и 7/2005 - испр. и "Сл. гласник РС - Међународни уговори", бр.
12/2010 и 10/2015), Закон о ратификацији Међународног пакта о грађанским и политичким
правима ("Сл. лист СФРЈ", бр. 7/71), Закон о забрани дискриминације ("Сл. гласник РС", бр.
22/2009), Закон о заштити права и слобода националних мањина ("Сл. лист СРЈ", бр. 11/2002, "Сл.
лист СЦГ", бр. 1/2003 - Уставна повеља и "Сл. гласник РС", бр. 72/2009 - др. закон и 97/2013 одлука УС), Кривични законик ("Сл. гласник РС", бр. 85/2005, 88/2005 - испр., 107/2005 - испр.,
72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013 и 108/2014)
III ОБРАЗОВАЊЕ
Правни оквир:
Стратегија развоја образовања у Србији 2020+ („Службени гласник РС”, број 107/12), Акциони
план стратегије развоја образовања, Закон о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС“, број 72/2009, 52/2011 и 55/2013), Закон о уџбеницима („Службени
гласник РС“, број 68/2015), Закон о основном образовању и васпитању („Службени гласник РС“,
број 55/2013), Закон о средњој школи („Службени гласник РС“, број 55/2013) и Закон о средњој
школи („Службени гласник РС”, бр. 50/92, 53/93 – др. закон, 67/93 – др. закон, 48/94 – др. закон,
24/96, 23/02, 25/02 – исправка, 62/03 – др. закон, 64/03 – др. закон, 101/05 – др. закон и 72/09),
Закон о високом образовању („Службени гласник РС“, бр. 76/2005, 100/2007 – аутентично
тумачење, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/13 и 99/14) Закон о изменама закона о високом
образовању – измена једног члана („Службени гласник РС”, бр. 76/05, 100/07 – аутентично
тумачење, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14 и 45/15- аутентично тумачење), Закон о
предшколском васпитању и образовању („Службени гласник РС“, број 18/2010), Закон о
ученичком и студентском стандарду („Службени гласник РС“, број: 18/2010 и 55/13).
IV ОДГОВАРАЈУЋА ЗАСТУПЉЕНОСТ ПРИПАДНИКА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА У ЈАВНОМ СЕКТОРУ
И ЈАВНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА
Правни оквир:
Устав Републике Србије („Службени гласник РС”, бр. 98/2006), Закон о државним службеницима
("Сл. гласник РС", бр. 79/2005, 81/2005 - испр., 83/2005 - испр., 64/2007, 67/2007 - испр., 116/2008,
104/2009 и 99/2014), Закон о уређењу судова, ("Сл. гласник РС", бр. 116/2008, 104/2009, 101/2010,
31/2011 - др. закон, 78/2011 - др. закон,, 101/2011 и 101/2013));Закон о судијама ("Сл. гласник
РС", бр. 116/2008, 58/2009 - одлука УС, 104/2009, 101/2010, 8/2012 - одлука УС, 121/2012,
124/2012 - одлука УС, 101/2013, 111/2014 - одлука УС, 117/2014, 40/2015 и 63/2015 - одлука УС);
Закон о јавном тужилаштву ("Сл. гласник РС", бр. 116/2008, 104/2009, 101/2010, 78/2011 - др.
13
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закон, 101/2011, 38/2012 - одлука УС, 121/2012, 101/2013, 111/2014 - одлука УС и 117/2014); Закон
о јавном бележништву(„Сл. гласник РС”, бр. 31/2011, 85/2012, 19/2013, 55/2014 - др. закон,,
93/2014 - др. закон,, 121/2014 i 6/2015), Закон о извршењу и обезбеђењу ("Сл. гласник РС", бр.
31/2011, 99/2011 - др. закон, 109/2013 - одлука УС, 55/2014 и 139/2014); Закон о забрани
дискриминације ("Сл. гласник РС", бр. 22/2009); Закон о регистру запослених, изабраних,
именованих, постављених и ангажованих лица код корисника јавних средстава ("Сл. гласник РС",
бр. 68/15).

Усклађен је и са националним плановима, програмима и стратегијама, и то:




































Устав Републике Србије
Закон о основама система образовања и васпитања
Закон о основној школи
Закон о средњој школи
Закон о високом образовању
Закон о друштвеној бризи о деци
Закон о заштити права и слобода националних мањина
Закон о заштити националних мањина
Стратегија за смањење сиромаштва
Национални план акције за децу Владе Републике Србије
Закон о становању
Закон о просторном планирању Републике Србије
Закон о планирању и изградњи
Национална стратегија запошљавања за период 2011-2020.
Стратегија развоја малих и средњих предузећа
Стратегија развоја стручног образовања у Републици Србији
Стратегија развоја образовања одраслих у Републици Србији
Национална стратегија за решавање питања избеглих и интерно расељених лица
Закон о матичним књигама
Закон о социјалној заштити
Закон о пензијском и инвалидском осигурању
Породични закон
Закон о финансијској подршци породици са децом
Закон о здравственој заштити
Закон о здравственом осигурању
Закон о локалној самоуправи
Закон о забрани дискриминације
Национална стратегија одрживог развоја
Национална стратегија за унапређење положаја жена и унапређење равноправности
полова
Национални миленијумски циљеви
Закон о јавном информисању
Закон о облигационим односима
Стратегија за превенцију дискриминације
Национални акциони план запошљавања за 2015.
Закон о избеглицама1
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Уредба о збрињавању избеглица
Закон о азилу
Стратегија о управљању миграцијама
Национална стратегија за решавање питања избеглица и интерно расељених лица за
период 2011 до 2014. године
Стратегија реинтеграције повратника по основу Споразума о реадмисији

Стратегија супротстављања илегалним миграцијама у Републици Србији
2009. – 2014. године
Стратегија за смањење сиромаштва у Србији
Стратегија за унапређивање положаја Рома у Републици Србији2 (2009-2015)
Стратегија унапређења положаја особа са инвалидитетом3 (2007-2015)
Стратегија превенције и заштите од дискриминације4 (2013-2018)
Стратегија за борбу против трговине људима5 (2006) и
Стратегија реинтеграције повратника по основу споразума о реадмисији6 (2009).

„Службени гласник РС“, бр. 18/92; „Службени лист СРЈ“, бр. 42/2002; „Службени гласник РС“, бр. 45/2002
„Службени гласник РС”, број 27/09.
3 „Службени гласник РС”, број 01/07.
4 „Службени гласник РС”, број 60/13.
5 „Службени гласник РС”, број 111/06.
6 „Службени гласник РС”, број 15/09.
1

2
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3. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ГРАДУ ПОЖАРЕВЦУ

3.1. Географски положај и структура
Град Пожаревац , налази се у североисточном делу Србије на осамдесетак километара
југо-источно од Београда , налази се на 44.степену, 37. минуту и 12. секунди северне географске
ширине и на 21. степену, 11. минуту и 23. секунди источне географске дужине, у седишту плодног
Стига, између три реке: Дунава, Велике Мораве и Млаве . Територија града Пожаревца простире
се на површини од 481 км2 , у 25 сеоских и 2 градска насеља (Пожаревац и велики енергетски
центар Костолац ).
Град је како привредни и културни, тако и административни центар и седиште
Браничевског округа, а територијално се додирује са градом Смедеревом ( дужина границе 30км
) , општинама Велико Градиште ( 17км ) , Мало Црниће ( 17км ) , Жабари ( 4км ) и са општинама
Ковин и Бела Црква на северу. Географски положај , локација и природни фактори, допринели су
да територија града Пожаревца буде увек атрактивна за насељавање становништва.
Захваљујући географском – стратешком положају и конфигурацији терена, преко
територије града развијала се саобраћајна мрежа, тако да су данас на подручију града Пожаревца
, осим ваздушног, заступљени сви видови саобраћаја.
Ваздушни саобраћај није развијен на територији града Пожаревца, а најближи аеродром је
“Никола Тесла ” у Београду, на удаљености од 80км.

Слика 1: Географски положај Града Пожаревца
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3.2. Демографски подаци - Становништво
Кључне карактеристике демографске слике града Пожаревца :
-По попису из 2011.године у граду Пожаревцу , на површини од 481км2 живи 75.334 становника,
тако да је просечна густина насељености 156,6 становника по км2 .
-У градском подручју живи 71,3% укупног становништва , а 28,7% у приградском подручју ;
драстична је разлика у насељености територије града и села , што осликава однос насељености
између најбројније месне заједнице Бурјан у којој живи 7700 становника и сеоске месне
заједнице Набрђе, која је удаљена од центра града око 9,5 км, у којој живи само 367 становника .
Ако се упореде подаци пописа 1961, 1971, 1981, 1991, 2002, са подацима из 2011 године кретање
становништва показује следеће тенденције:
 стално повећање са изразитим растом у периоду од 1961 до 1971 године, док у периоду
1991-2002 године број становника пада за 9.776
 знатно бржи пораст градског становништва у односу на сеоско и приградско, нарочито у
периоду од 1961 до 1971 године, када се механичким приливом број увећава за 16.053
становника, док је у истом периоду годишњи пораст становништва општине 7.335. Тај
миграциони тренд се наставља и у новијем периоду ( 1991-2002 ) али се услед миграције
становништва у иностранство И пада наталитета укупан број становника смањује.
Према попису из 2011. године просечна старост становника Пожаревца је била 42,75 година (41,5
мушкарци, 44 жене):
• Стопа наталитета је 9,44
• Стопа опште смртности има средње вредности 14,89
• Од укупног броја, пунолетно становништво броји 61.093 , док је предшколске деце било
14.241.
• Према активности 29.909 лица се убраја у активно становништво.
• Од укупног броја становника , 91,3% чини српско становништво . Поред српског становништва на
подручију града Пожаревца живе и : Албанци, Бошњаци, Буњевци, Бугари, Власи, Југословени,
Мађари, Македонци, Муслимани, Немци, Роми, Румуни, Руси, Русини, Словаци, Словенци,
Украјинци, Хрвати и Црногорци.
Становништво Града Пожаревца према националној или етничкој припадности по попису 2002 и
2011 године:

Националност
Срби
Црногорци
Југословени
Албанци
Бошњаци
Бугари
Буњевци
Власи
Горанци
Мађари
Македонци
Муслимани
Немци
Роми

2002.
68779
262
275
21
4
33
2
109
67
174
39
13
2603

2011.
66801
160
71
8
10
35
1
177
56
168
42
18
3868
17
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Румуни
Руси
Русини
Словаци
Словенци
Украјинци
Хрвати
Чеси
Остали
Нису се изјаснили
Регионална припадност
Непознато
Укупно

95
12
2
6
48
8
117
5
61
400
10
1757
74.902

24.12.2015.

91
11
3
10
38
6
109
90
1267
10
2284
75.334

Слика 2: Становништво Града Пожаревца према националној или етничкој припадности по
попису 2002 и 2011 године
Извор:Републички статистички завод

У односу на попис 2002 године, смањује се удео лица који се декларишу као Срби ( 91.83% - 2002
и 88.7-2011 ) , повећава се број лица која се изјашњавају као Роми ( 5,2% - 2011, а 2020.године је
било 3,48% ), а осталих 4,665 , односно 6,2% што је повећање у односу на 2002, када је на
територији Града Пожаревца пописано 4,69% лица осталих националности , лица каја се нису
изјаснила или су се изјаснила према регионалној припадности.
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4. ИНДЕКС ДРУШТВЕНОГ РАЗВОЈА
Индекс друштвеног развоја је композитни индекс који омогућава поређење постигнутог
нивоа друштвеног развоја међу градовима и општинама Републике Србије. Тим за социјално
укључивање и смањење сиромаштва иницирао је израду методологије и апликације са циљем да
један овакав алат стави на располагање свим заинтересованим корисницима, од доносиоца
одлука и креатора политика, до самосталних истраживача и аналитичара. Индекс друштвеног
развоја пружа могућност поређења квалитета живота по градовима и општинама, који се може
сортирати, у зависности од личних приоритета, према девет области: демографија, економска
активност, образовање, социјална заштита, здравствена заштита, услови становања, сигурност,
друштвена партиципација и осетљиве групе и људска права.
Град Пожаревац мање је погодан у погледу квалитета живота, што показује чињеница да
је сврстан међу средње развијене градове и општине у неколико области у оквиру Индекса
друштвеног развоја. Просечна старост у граду Пожаревцу је 41.5 године. Укупни индекс
зависности становништва био је 46.58%, док је индекс зависности старих 24.06%.Економска
активност представља важно средство за постизање вишег животног стандарда. У граду
Пожаревцу просечна нето зарада износила је 45609 динара, што је изнад просека Републике
Србије од 43.932 динара. У погледу запослености, 46.91% људи старости од 15 до 64 године у
граду Пожаревцу имали су формално запослење, што је на нивоу просека запослености од 47,5%
на нивоу Републике.
Добро образовање важан је предуслов за проналажење посла. У граду Пожаревцу, 13,1%
становника старих 15 и више година има више и високо образовање, што је испод просека
Републике Србије који износи 16,2%. Средње образовање стекло је 47% становника старости 15+,
док се на нивоу Републике Србије на овом нивоу образовања задржало око 50% становника. За
квалитет живота у одређеној средини веома је важна доступност и квалитет свих нивоа
образовања. Расходи за образовање по становнику у граду Пожаревцу релативно су високи и
износе 16.149,00 динара.
У погледу здравља и здравствене заштите, Пожаревац је међу лошијима. Очекивано
трајање живота на рођењу у граду Пожаревцу је 73.38 године. Број од 47.26 лекара на 100.000
становника је изразито низак.Брига о социјално угроженима и старима један је од важних
аспеката друштвеног развоја. Удео корисника новчане соцојалне помоћи у укупном броју
становника био је 1.02%, што је знатно мање од 3,68% на нивоу Републике Србије. Просечна
пензија у граду Пожаревцу износила је 23.516,00 динар, а удео корисника најниже пензије у
укупном броју пензионера био је 25.17%.
Услови становања су на завидном нивоу, 79.52% домаћинстава прикључено је на
водоводну и 58.64% на канализациону мрежу. Сигурност је област по којој се Пожаревац не
истиче у позитивном смислу. Стопа осуђених малолетних и пунолетних починилаца кривичних
дела (0.84%) била је изнад просека у Републици Србији.
Друштвена партицпација мерена излазношћу грађана на изборе била је 55.81% током претходних
избора, што је испод просека Републике Србије од 57,65%. Поштовање људских права и
осетљивих група у граду Пожаревцу међу лошијима је у Републици Србији. Само 29.41%
одборника у локалној скупштини су жене.
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5. ПОЛОЖАЈ РОМА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ
Национални контекст
Ромска национална заједница је најугроженија мањинска заједница у Србији. За
унапређивање њеног положаја, као и потпуне укључености у друштвени, економски, културни и
политички живот потребна су системска решења која ће Ромима омогућити ефикаснији приступ у
областима у којима су најугроженији.
Да би се то постигло било је неопходно да се изради документ који ће нудити системска
решења и бити применљив на локалном нивоу. Први нацрт стратешког документа за
унапређивање положаја Рома у Србији – нацрт стратегије за интеграцију и давање нових
овлашћења Ромима, израђен је у децембру 2002. године. Нацрти акционих планова за свих 13
области, које је обухватао нацрт Стратегије, дефинисани су 2004. године. Први стратешки оквир за
унапређивање положаја Рома који је Влада Републике Србије усвојила били су Национални
акциони планови у четири приоритетне области Декаде инклузије Рома – образовању,
становању, здрављу и запошљавању, чије је усвајање представљало и предуслов за приступање
овој међународној иницијативи. Влада Републике Србије усвојила је четири наведена акциона
плана 27. јануара 2005. године. Србија је приступила Декади инклузије Рома 2. фебруара 2005.
потписивањем Декларације Декаде од стране председника Владе на свечаном проглашењу у
Софији.
Један од битних исхода председавања Србије Декадом Рома који је постигнут на
националном нивоу било је и усвајање ревидираног текста сада Стратегије за унапређивање
положаја Рома у Републици Србији, 9. априла 2009. године, као и Акционог плана за њено
спровођење који обухвата свих 13 области – образовање, становање, запошљавање, здравље,
културу, медије и информисање, социјалну заштиту, приступ личним документима, политичку
партиципацију, сузбијање дискриминације, положај жена, интерно расељених лица и повратника
по основу споразума о реадмисији, 2. јула 2009. године.
Свим наведеним процесима – развојем и ревизијом стратегије и акционих планова,
одржавањем јавних расправа, припремом за усвајање, успостављањем првих структура за
спровођење и праћење на националном и локалном нивоу, координирао је Секретаријат за
ромску националну стратегију. У развоју и ревизији свих наведених докумената у свим фазама
израде, кроз рад у радним групама, учествовали су представници надлежних министарстава,
Националног савета ромске националне мањине, ромских и других невладиних организација,
међународних организација,као и независни стручњаци.
Ромска популација је најсиромашнија и у највећој мери репродукује сиромаштво. Разлози
су четири пута већа стопа незапослености у односу на друге категорије становништва, велики
проценат неписмених, без завршене основне школе или са мање од четири разреда основне
школе. Животни век Рома је скраћен ( један од десет припадника ромске националности
дожививи 60-ту годину живота), јер најчешће живе у условима ризичним по здравље. Висок
наталитет Рома, праћен високом стопом смртности чини да они буду најмлађа етничка заједница:
деце до 14 година има 32%, док старијих од 60 година има свега 7%.

20

24.12.2015.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Број 13 - Страна 135

6. ПОЛОЖАЈ РОМА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Ромска популација је вишеструко угрожена друштвена група на територији Града
Пожаревца. Сиромаштво, нерешено стамбено питање, лоша здравствена ситуација и кратак
животни век, слаба образованост и маргинализација јесу одлике које говоре о рањивости ове
друштвене групе и о приоритетима везаним за њихову заштиту . Наведене карактеристике
доводе до преношења сиромаштва са генерацију на генерацију када се ствара својеврсни круг из
ког се тешко налази излаз.
У изради Локалних акционих планова за унапређивање положаја Рома ослањали смо се
на Стратегију локалног одрживог развоја, Стратегију социјалне заштите, Националну стратегију за
смањење сиромаштва, Стратегију за унапређивање положаја Рома у Србији, као и друге домаће и
међународне стратешке документе.
Њиме би се
јасно дефинисали планови везани за запошљавање, образовање,
здравстевну заштиту и становање рома, а за потребе "Декаде Рома" Тиме би се и локална
самоуправа укључила у међународни пројекат «Декада Рома» који је финансиран од стране
(UNDP-a, OEBS-a, Светске банке).
Демографски подаци: Према статистичким подацима из Пописа становништва у
2011.години, укупан број Рома на територији града Пожаревца је 1.209 или 1,96%, а на територији
градске општине Костолац 2.659 становника односно 19,50%. Процене ОЕБС-а и Канцеларије за
људска и мањинска права су да на територији града Пожаревца живи око 7.500 Рома тј.12,16%
становништва, а у Костолцу око 4.500 Рома тј.33%. Иако процентуално врло значајан, поготово
имајући у виду да се на попису многи Роми изјашњавају као припадници некго другог народа,
овај је податак и тада, као и сада био у битном несагласју са чињеничким стањем будући да Рома
има знатно више. Опште знан феномен да многи Роми, расељена лица са Косова и избеглице из
суседних република, нису евидентирани путем пописа, али и они најсиромашнији Роми који из
различитих разлога нису обухваћени постојећим евиденцијама, током 2008 додатно је потврђен
значајним повећањем броја Рома који су се пријавила државним органима да би добила лична
документа и остварила право на упис ’’бесплатних акција’’(у локалној самоуправи још увек није
извршена прецизна обрада структуре лица која су током последњих месеци остварила право на
добијање личних докумената и уписана су у бирачки списак, али према незваничним подацима
међу тим лицима има пар стотина Рома). Према подацима Повереништва Комесаријата за
избеглице РС на територији општине Пожаревац у периоду од 1992. до 2007. евидентирано је
5.600 избеглих и прогнаних лица из Босне и Херцеговине и Хрватске и 2.500 расељених лица са
Косова и Метохије (од тога око 2/3 чине Роми). Дакле, само на основу ових званичних државних
извора Рома на подручју Града Пожеревца има око 5.000.
Становање: На подручју Града Пожаревац ромска популација је концентрисана у више
нехигијенских насеља која карактеришу слични услови становања, била она у самом граду или на
ободима насељених места. Ова насеља су углавном без урбанистичког и инфраструктурног
решења, са неизграђаном канализационом мрежом, у којима се становници водом снабдевају из
бунара. Улице су углавном без асфалтне покривке. Куће су трошне, са слабом топлотном
изолацијом, влажне и неадекватне величине у односу на број лица која у њима живе (просечна
породица броји седам чланова). Насеља су већином окружена смећем мада је локална
самоуправа обезбедила контејнере који се празне као и у другим деловима града.
Ситуација је додатно отежана тиме што је у првој половини 2007 године у потпуности
изгерело камп за интерно расељена лица. 2010.године саграђено је 20 стамбених јединица за
лица из кампа донацијом ЕУ и средствима Града Пожаревца.
Потребно је рећи да су Роми у сеоским насељима слабије организовани него они који живе у
граду те су им и мање доступни системи подршке у решавању горућих питања.
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Образовање је доступно ромској популацији под истим условима као и свим осталим
грађанима, али због неравноправних услова у којима ромска деца расту и ступају у образовни
систем образовање Рома је у далеко испод образовног просека заједнице.
Услуге боравка у предшколским установама и ужина се регресирају од стране локалне
самоуправе. Због лошег познавања језика које се јавља услед излованости ромских насеља
велики број деце није спремно да се укључи на равноправан начин у образовни систем. Језичка
баријера их често ставља у позицију да не успевају да прођу школска тестирања и лоши резултати
на њима их усмеравају ка специјалним одељењима (ова одељења похађају МНРО). Већина
ромске популације има основну или чак недовршену основну школу, а често су и функционалну
неписмени. Дакле, углавном је реч о неквалификованим или полуквалификованим лицима која
су прилично бројна и неконкурентна на тржишту рада.
По мишљењу стручних радника Центра за социјални рад, систем образовања и његова
доступност у Граду је сасвим коректно уређена, међутим не постоји довољна мотивисаност Рома
да децу усмере на школовање.
Незапосленост и сиромаштво: Велико сиромаштво Рома је узроковано њиховом
незапосленошћу. Због недовољних квалификација, маргинализције и предрасуда Роми тешко
проналазе запослење. Они који су у радном односу су запослени на најниже вреднованим
радним местима (у Јавном комуналном предузећу примера ради), међутим и ту је приметна
тенденција да се услед осиромашења остатка популације Града Роми потискују и са ових места.
Једна од активности којима се бави ромска популација је и скупљање сировина које се даље
користе у рециклажи. Ове сировине, између осталог, проналазе по контејнерима и депонијама. .
При већини поменутих послова окружење је врло нехигијенско са сталним жариштима зараза.
Баве се откупом метала, а мали број се бави препродајом пољопривредних производа на
пијацама и на тај начин остварују средства за живот.
Потребно је покренути програм којим би се мотивисали одређеним бенефицијама послодавци
да запошљавају лица ромске националности. Такође треба додатно проширити програм који
спроводи локална самоуправу, односно Комисија за социјална питања Града Пожаревца, а којим
се лица материјално необезбеђена радно ангажују чиме се постиже вишеструка корист.
Положај Ромкиња: Треба истаћи да су Ромкиње двоструко дискриминисане у широј
друштвеној заједници, као припаднице мањине и као жене. Ромкиње су у својим породицма
свакодневно изложене насиљу, које чак имају проблем и да препознају а посебно да пријаве и
покушају да остваре своја права. Нарочито отежавајући фактори за Ромкиње су низак образовни
и социјални ниво и предрасуде које запослени у институцијама имају према ромској популацији.
Посебно је осетљив проблем Ромкиња којима прети насиље у породици, а које су искључене из
сигурних кућа на основу критеријума за прихватање жртава. Међутим, позитивна ствар је
изражен активизам и друштвена ангажованост самих Рома
Здравствена ситуација: Сиромаштво и лоши услови становања пре свега значајно утичу на
здравствено стање ове популације. Чешће оболевају од инфекција, болести респираторних
органа, болести прљавих руку. Ово прати и лоша информисаност и ниски ниво знања о очувању
здравља, посебно репродуктивног здравља. Због сиромаштва Роми немају адекватну исхрану.
Светска здравствена организација дефинише здравље као "стање потпуног физичког, менталног и
социјалног благостања (...) не само одсуство болести или слабости, (...) уживање највећег
остварљивог стандарда здравља јесте једно од фундаменталних права сваког људског бића без
обзира на расу, веру, политичка убедјења, економске и социјалне прилике."
Мада не постоје општи, званични подаци у вези с квалитетом здравствене неге, може се извући
један број општих закључака о карактеристикама здравствене ситуације Рома на основу неких
студија на локалном нивоу:
Статистички значајан проценат ромске популације живи у насељима у којима су услови испод
минимума стандарда становања - нпр. квалитет станова, снабдевање водом, извори
снабдевања водом, недостатак купатила, непостојање канализационог система, лоше
снабдевање електричном енергијом итд. Ти услови имају негативан утицај на здравствене
прилике.
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Нема систематских лекарских прегледа. То је због чињенице да је велики број Рома
незапослен и да многа деца не иду у школу, што значи да велики део популације није
обухваћен институционалним медицинским плановима.
 Постоје проблеми у могућности коришћења здравствених институција, што се делом
може приписати томе да су неки делови ромске популације неодговорни према
сопстеном здрављу или не поседују потребна документа, за шта је потребна додатна
подршка од стране одговарајућих институција или локалне заједнице.
 Неки делови ромске популације су неодговорни према сопстеном здрављу.
 Постоји утицај традиционалног начина живота, посебно на здравствене прилике девојака.
 Чињеница је да многа деца нису обухваћена вакцинацијом и да многа имају неадекватну
или недовољну исхрану.
Подаци који су недавно прикупљени у оквиру ФАО Пројекта безбедности у храни показују да
постоји велика неизвесност у исхрани уз глад медју Ромима у поредјењу с просеком у Србији.
Према прелиминарним резултатима,
проценат већинске популације који је "неизвестан у
погледу исхране уз глад" износи 7 %. Установљени су следећи резултати за ромску
популацију:
84,7 % домаћинстава је "неизвесно у погледу исхране";
68,1 % домаћинстава је "неизвесно у погледу исхране уз глад";
47,2 % ромске деце је "неизвесно у погледу исхране уз глад".
Не постоје општи признати подаци у вези са здравственом ситуацијом Рома. Стога први корак
треба да буде да се систематски истражи то питање како би се у једном документу обухватиле
потребе.
Лица у реадмисији: Процес реадмисије се интензивира и очекује се да ће бити значајног
повећања броја лица која се враћају из земаља западне Европе у пожаревачку општину (из тог
разлога је Пожаревац и добио статус једног од центара). По попису у иностранству живи и ради
преко евидентираних 8.000 лица, док је непознат број оних који су ван евиденције медју којима
многи јесу лица ромске националности. Ова лица се углавном враћају и лоцирају у већ
наведеним нехигијенским насељима.
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7. СИТУАЦИОНА АНАЛИЗА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

7.1. Проблемска анализа доступних података о свакодневном животу ромске заједнице на
територији Града Пожаревца
Према статистичким подацима из Пописа становништва у 2011.години, укупан број Рома
на територији града Пожаревца је 1.209 или 1,96%, а на територији градске општине Костолац
2.659 становника односно 19,50%. Процене ОЕБС-а и Канцеларије за људска и мањинска права су
да на територији града Пожаревца живи око 7.500 Рома тј.12,16% становништва, а у Костолцу око
4.500 Рома тј.33%. Процене наше организације на основу реализованих пројеката и истраживања
у протеклих 7 година, говоре да је укупан број припадника ромске мањине у Пожаревцу и
Костолцу око 14.000 људи. Локалним акционим планом предвиђене су мере и активности
истраживања положаја Рома/киња по свим битним социо-демографским обележјима, које до
сада нису спровођене.
Од званично регистрованих 3.001 избеглих и расељених лица, процењује се да је око 70%
Рома. Број повратника по уговору о реадмисији је променљив и непознат због њихове велике
мобилности. Оно што је процењено као приоритет, јесте израда систематског истраживања на
репрезентативном узораку ИРЛ и ромских лица ради прецизног узврђивања њиховог социоекономског статуса: личног, породичног, стамбеног, образовног, економског првенствено.
Постојећим ЛАП-ом за унапређење положаја Рома на територији града Пожаревца, који
истиче 2015. године, предвиђена су истраживања социо-економског положаја, која никада нису
реализована у организованом и стручном истраживачком облику. Сви постојећи подаци о
циљним групама који су се до сада користили, добијани су на основу општих статистичких
података, индивидуалних корисника са којима апликант долази у сусрет у својој канцеларији и на
терену, као и проценама локалних инстутуција. Пошто важећи ЛАП за унапређење положаја Рома
истиче 2015. године, наша је намера да овим истраживањем обезбедимо основу за реално и
ефикасно стратешко планирање и резултате укључимо у израду новог ЛАПа, који би био
унапређен родно осетљивом перспективом, и примеренијом разрадом области информисања,
образовања, запошљавања
Међу домаћинствима погођеним сиромаштвом алармантно је висок број сиромашних
једночланих домаћинстава где чланови имају више од 65 година – 43% Рома и 50% избеглих и
ИРЛ, што није случај са домицилним неромским становништвом где је тај проценат 10%.
Национални подаци из 2009. године, по Стратегији за смањење сиромаштва показују да је 15%
домицилне неромске популације незапослено, а ова стопа достиже 32% међу избеглим и ИРЛ и
39% међу Ромима. На територији нашег града процењујемо да је осипање у обавезном
образовању ромске деце чак до 80%, а у средњошколском 40%. Проценат искључености из
образовања за ромске ИРЛ породице износи чак 100% у насељу социјалног становања под
заштићеним условима.
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Град Пожаревац финансира пројекте помоћи ромској популацији на годишњем нивоу кроз
посебну буџетску линију: 481 и то преко реализације пројеката и програма за реализацију
Локалног акционог плана за унапређење положаја Рома и преко Јавног позива за финансирање и
суфинансирање програма и пројекта удружења и невладиних организација за решавање
приоритетних питања у области људских и мањинских права.
Буџетска средства по годинама на основу ова два јавна позива су:
2011. – 3.500.000,00
2012. - 1.500.000,00
2013. - 1.700.000,00
2014. - 1.700.000,00
2015. – 2.000.000,00
Поред ових износа, на иницијативу Ромског Едукативног Центра у Пожаревцу, Удружења Рома
Браничевског округа и Регионалне канцеларије Националног Савета Рома Србије за Источну
Србију, издвајана су и средства са других буџетских линија - пројекти мањег обима и обухвата,
услуге по уговору из области социјалне заштите , накнаде из буџета за помоћ појединцима,
породицама и установама за подршку ромској популацији.
Задатак Ромског Едукативног центра је и праћење укључивања представника ромске
националности (укључујући ту и информисање и мотивисање) у активности у оквиру пројеката
који се реализују у заједници са циљем усвајања знања и подизања свести о важности
образовања, васпитања, неге и бриге о деци, здравим стиловима живота, здравственој заштити,
као и праћење ефеката реализованих активности.
Ромски Едукативни центар је фокусиран на интересе комплетне ромске популације са територије
Града Пожаревца. Од формирања Ромског Едукативног центра од 2009.године до данас
реализовано је преко 30 пројеката које за циљ имају свеобухватну интеграцију Рома у свакдневни
друштвени живот заједнице.
1. Приступ основним правима
У сарадњи са ОЦД Праксис, пројекат обезбеђује подршку Ромима да добију лична документа,
постану корисници здравствених, образовних и услуга социјалне заштите, као и да имају
побољшан приступ правима. Обезбедити услове за лакше прибављање документације
осетљивим друштвеним групама7, а посебно циљној групи из предмета истраживања, потребне
за подношење захтева за прихват у држављанство РС и личне документације
Омогућити угроженом делу популације8 ефикасније остваривање права из области социјалне
заштите, рационалнијем приступу – у сусрет кориснику.

7

Термин „осетљиве друштвене групе” је први пут дефинисан у Стратегији за смањење сиромаштва у
Србији 2003. године. Други термини – рањиве, маргинализоване, искључене групе становништва – користе
се као синоними у односу на друга национална и ЕУ стратешка документа.
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTSOCIALPROTECTION/EXTSF/0,,contentMDK:20663797~
menuPK:6344572~pagePK:148956~piPK:216618~theSitePK:396378,00.html
8

A Guide to the Analysis of Risk, Vulnerability and Vulnerable Groups, World Bank, 2005 by J. Hoogeveen, E. Tesliuc, R.
Vakis with S. Dercon.
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2. Формирање мобилних тимова
Град Пожаревац ће аплицирати за пројекат Формирања мобилних тимова. Пројекат се залаже за
унапређење сарадње и размене информација између службеника у локалним институцијама који
се баве социјалном инклузијом Рома у 20 пилот општина. Мобилне тимове чине општински
координатори за ромска питања, педагошки асистенти, здравствене медијаторке, као и
представници Центара за социјални рад и Националне службе за запошљавање, који ће
учествовати у тренинзима и менторском програму за развој локалних акционих планова. У циљу
обезбеђења одрживог квалитета услуга у систему здравствене заштите, пројекат ће обезбедити и
подршку Министарству здравља у систематизацији позиција здравствених медијаторки.
3. Јачање капацитета организација цивилног друштва
Кроз подршку и обуку ромских, као и организација цивилног друштва које се баве интеграцијом
Рома, пројекат подржава њихово активно учешће у процесу развоја и спровођења Локалних
акционих планова за Роме.
4. Превентивни програми са циљем спречавања напуштања школовања
У сарадњи са Ромским Едукативним Центром из Пожаревца, Удружењем Рома Браничевског
округа и Канцеларијом за ромска питања градске општине Костолац, ЛС Пожаревац спроводи низ
пројеката који пружају подршку Министарству просвете, науке и технолошког развоја у
успостављању и спровођењу програма чији је циљ да се спречи напуштање школовања у
средњим школама широм Србије. У питању је пројекат „ Проширења приступа предшколским
образовним установама за ромску децу“ који је финансирао ОСЦЕ, а Град Пожаревац ће
суфинансирати део средства која се односе на активности у 2015./2016.години. Већ 10 година са
Удружењем Рома Браничевског округа које је препозната организација да доприноси развоју
ромске заједнице и рализује активности на друштвеним променама, реализује се Афирмативна
акција за упис ромских ученика и студената у средње школе и факултете који је оснивач
Република Србија као и добијања ученичких и студентских стипендија на Републичког нивоа. За
најбоље ученике са територије Града обезбеђене су месечне стипендије за најбоље студенте као
и менторска и вршњачка подршка.
5. Унапређење услова становања
Град Пожаревац ће пружити подршку Министарству грађевинарства и урбанизма у успостављању
информационог система који ће омогућити праћење и унапређење услова становања у ромским
насељима. У сарадњи са републичким властима, општинама и ромском заједницом биће
развијена приступачна стамбена решења. Израдом урбанистичких планова и друге техничке
документације у изабраним насељима биће промовисана легализација ромских насеља и донет
Акт о легализацији ромских насеља. Процена стања стамбених услова и инфраструктурне
опремљености у насељима и направљени планови послужиће као основа за унапређење насеља
и објеката, које ће финансирати Европска унија средствима из ИПА 2013.
6. Одрживо запошљавање
У циљу стварања нових могућности за запошљавање Рома, предузећима која имају потенцијал за
запошљавање Рома, као и ромским предузетницима ће бити обезбеђена подршка у виду опреме,
менторства и обуке.
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7.2. Анализа доступних података
7.2.1. Укљученост у образовање и информисање
У области образовања, Град Пожаревац посебну пажњу поклања мотивацији ромских
породица да школују своју децу. У том смислу, на основу података из пописа становништва у
ромским насељима, у сарадњи са Ромским Едукативним Центром, Удружењем Рома Браичевског
округа и Канцеларијом за Роме при градској општини Костолац, кроз посете породицама и
разговоре са родитељима, ЛС Пожаревац улаже напоре да сва деца похађају обавезни
предшколски програм а касније упишу и редовно похађају основну школу.
Једаног педагошког асистента финансира Министарство просвете и науке при основној
школи у Костолцу, али је то недовољно узимајући у обзир број Рома у Пожаревцу и Костолцу.
Због повећања броја ромских ученика, у наредном периоду би требало захтевати укључивање
педагошких асистената у основне школе у Пожаревцу и Костолцу.
Одељење за друштвене делатности ЛС Пожаревац организује подршку континуираном
образовању ученика ромске националности. Школама је сугерисано да организују
професионалну оријентацију за свако дете, обезбеде реализацију додатне припремне наставе
усклађене са потребама, помоћ у избору средње школе и попуњавању образаца.

7.2.2. Економско оснаживање - обука, запошљавање и самозапошљавање
У складу са стратешким документима из области запошљавања (Национална стратегија
запошљавања за период од 2011-2020. године, Национални акциони план запошљавања за 2015.
годину и др), као и годишњим програмима рада Националне службе за запошљавање (НСЗ),
активности НСЗ усмерене су на остваривање циљева и приоритета политике запошљавања, међу
којима је и подстицање запошљавања и социјалног укључивања теже запошљивих лица и
подршка регионалној и локалној политици запошљавања, спровођењем програма и мера
активне политике запошљавања (АПЗ): посредовање у запошљавању лица која траже запослење,
професионална оријентација и саветовање о планирању каријере, субвенције за запошљавање
незапослених лица из категорије теже запошљивих (Роми између осталих категорија); подршка
самозапошљавању; додатно образовање и обука; подстицаји за запошљавање корисника
новчане накнаде; јавни радови; мере активне политике запошљавања за особе са
инвалидитетом; суфинансирање програма или мера активне политике запошљавања
предвиђених локалним акционим плановима средствима из републичког буџета (по захтеву
јединице локалне самоуправе); нова мера у 2015. години: интеграцијa корисника новчане
социјалне помоћи на тржиште рада; спровођење пакета услуга за незапослена лица која имају
приоритет за укључивање у мере активне политике запошљавања (међу којима је и пакет услуга
за лица без квалификација и неквалификоване; учешће у реализацији стратегија и пратећих
акционих планова; учешће у реализацији пројеката (међу којима је и Пројекат ИПА 2012 „Овде
смо заједно – европска подршка за инклузију Рома 2013-2015“, Пројекат ИПА 2012 „Повећање
ефикасности политике запошљавања према угроженим групама 2014-2016“ и др).
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Будући да је значајан број евидентираних Рома без завршене основне школе, предвиђено
је укључивање у програм функционалног основног образовања одраслих. Незапослена лица без
школе или са незавршеном основном школом се приликом пријављивања приориретно упућују
на упис школе за основно образовање одраслих, на основу споразума о реализацији
функционалног основног образовања одраслих, које НСЗ потписује сваке године. Са овим
пројектом ће се наставити и наредних година.
Константан је напор НСЗ на повећању мотивације и активације Рома за укључивање у
наведене активне мере тржишта рада (АМТР). Приметан је релативно низак степен
расположивости за укључивање у различите програме и мере, и то у већој мери код жена ромске
популације, углавном из разлога бриге о деци и породици, а код мушкараца услед ниског степена
образовања, рада у сивој економији, опадања мотивације услед дугорочне незапослености и
суочавања са предрасудама на тржишту рада.
Са Удружењем Рома Браничевског округа из Пожаревца Град Пожаревац је партнерски
спровео у 2014./2015.години следеће програме које се тичу подстицаја и унапређења
запошљавања Рома и Ромкиња:
1. „Смањење сиромаштва и унапређење могућности запошљавања маргинализованих и
угрожених група становништва са фокусом на Ромкиње у Србији“ – Удружење Рома
Браничевског округа је је била задужена да организује мотивационе и информативне радионице
за незапослено ромско и локално становништво у циљу конкурисања за грантове у опреми.
Информисано преко 150 појединаца о могућностима добијања бесповратних средстава. Носиоци
пројекта. Донатор. Хелп Србија и Град Пожаревац.
2.„Развој задругарства у функцији запошљавања Рома и Ромкиња на територији града
Пожаревца“, донатор: ОЕБС Србија.
3.„Смањење сиромаштва и унапређење могућности запошљавања маргинализованих и
угрожених Ромкињa у граду Пожаревцу“ –обука за 30 Ромкиња за писање бизнис планова,
основама економије и информатичка обука. Донатор: Град Пожаревац.
4.„Подршка запошљавању тражилаца азила и повратника по споразуму о реадмисији на
територији Града Пожаревца са посебним фокусом на Ромкиње“ . Донатор: КИРС Србија
5.„Хоћу своју шансу“ – развој предузетништва код младих Рома и Ромкиња.Донатор: Град
Пожаревац.
У циљу повећања мотивације и активације Рома за учешће на тржишту рада, мотивационе
тренинге од 2013.до 2015.године години закључно са месецом октобром завршило је 50 лица са
територије Града Пожаревца од чега 20 жена, а мотивационо-активациони тренинг за лица са
ниским нивоом квалификација је завршило 20 лица, од чега 8 жена. Ове тренинге је спровела
Регионална развојна агенција „Браничево-Подунавље“ у циљу добијања основних знања за
писањем бизнис планова како би корисници били у могућности да аплицирају за средстава НЗС.
У периоду обухваћеном овим Акционим планом (2016.-2020), НСЗ ће наставити са
активностима на подстицању запошљавања Рома и повећању учешћа ромске популације у
програмима АМТР, као једне од категорија теже запошљивих лица кроз програм субвенција за
запошљавање, као и са унапређивањем и даљим развијањем модела интегрисаних услуга
(повезивањем, успостављањем и развијањем сарадње са релевантним установама и
институцијама, унапређивањем интегрисаних услуга на локалном нивоу); укључивањем Рома без
квалификација и неквалификованих Рома у програме додатног образовања и обуке и друге мере
активне политике запошљавања; укључивањем корисника новчане социјалне помоћи у нове
субвенције за запошљавање; организовањем мотивационих тренинга у циљу активације Рома,
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посебно корисника новчане социјалне помоћи; подстицањем предузетништва и запошљавање
Рома (повећање броја Рома који активно траже посао, повећање броја Рома укључених програме
и мере активне политике запошљавања, реализација едукативних семинара и обука о
предузетништву за незапослене Роме); подстицај запошљавању жена из посебно осетљивих
категорија; подстицај женском предузетништву (спровођење обука за предузетништво и
додељивање субвенција за самозапошљавање); учешће у финансирању програма и мера АПЗ
предвиђеним локалним акционим плановима запошљавања средствима из буџета Републике
Србије).

Социјално предузетништво

Успостављање и развијање праксе социјалног предузетништва/кооператива је од
дугорочног значаја за самозапошљавање и запошљавање Рома на Звездари, поштујући њихове
жеље, могућности и интересовања. Започета пракса у претходном периоду реализоваће се и у
наредном периоду (2016.-2019.) кроз стручну подршку удружењима грађана која се обрате за
стручну помоћ и подршку у реализацији идеја у овој области.
Социјално предузетништво се афирмише као друштвено пожељно у свим окружењима, без
обзира на привредни потенцијал. Оно је од јавног инетреса, не само економски већ и
друштвено/социјално пожељно.

Јавни радови

У наредном периоду планирани су јавни радови у области непосредне социјалне бриге и
одржавања и заштите животне средине и природе. ЛС Пожаревац је претходних година
учествовала на јавном конкурсу Националне службе за запошљавање са укупно 4 јавних радова
.Планирано је да ЛС Пожаревац у наредном периоду мотивише представнике ромских удружења
грађана за пројектовање активности у области радних радова и радног ангажовања Рома.
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Слика 3. Незапослена лица по полу и степену стручне спреме на територији града Пожаревца у октобру 2015.године
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НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА ПО ПОЛУ И СТЕПЕНУ СТРУЧНЕ СПРЕМЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
У МЕСЕЦУ ЈАНУАРУ 2015.ГОДИНЕ
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Незапосленост

Републици Србији је одобрен статус кандидата за чланство у ЕУ, Влада Републике Србије
мораће да припреми Меморандум о заједничкој Инклузији. Овај меморандум ће надоградити
све постојеце политике и законе које третирају социјалну инклузију и поставити стратешки оквир
који ће укључити читав низ питања из социјалне искључености, у коме се Роми сада налазе са
посебним нагласком на запошљавање.
Исто тако, Стратегија “Европа 2020.године”, дефинише смернице које су посебно значајне
у области запошљавања. ЛС Пожаревац и ромска заједница је посебно заинтересована за ову
област социјалне инклузије из разлога што је проценат незапослених Рома у броју укупно
незапослених у Србији око 65%, а посебно жена,младих и особа које живе у руралним крајевима.
Према свим статистичким подацима, један од основних проблема са којима се ромске
породице и њихова деца суочавају је пре свега економске природе, а огледа се у великој стопи
незапослености, која, према неким подацима износи преко 87%9, мада нема поузданих
показатеља.
Међу свим акционим плановима треба дати приоритет решавању проблема
запошљавања, што ће умногоме допринети побољшању економско – социјалног положаја Рома.
Спровођење АП за запошљавање треба остваривати кроз доступне механизме Националне
Службе запошљавања, путем већег укључивања Рома у процес образовања, описмењавања и
стручног оспособљавања, као и кроз подстицање самозапошљавања лица која се баве старим
занатима (отварања радњи, партнерских друштава). Што веће укључивање квалификованих Рома
у јавне службе и доделу субвенција послодавцима који запосле квалификоване Роме,
одговарајуће програме активних мера на тржишту рада – обука, преквалификације, а посебан
нагласак треба дати психолошкој помоћи и помоћи при професионалној оријентацији за Роме са
посебним потребама.
Истовремено, припадници Ромске националне мањине су једана од најрањивијих група,
чији тешки друштвено-економски положај захтева посебне мере са посебним нагласком да имају
приоритет у запошљавању у државним и јавним установама (на основу одредби чл. 9, став 3
Закона о државним службеницима, као и члана 21. Закона о правима и слободама националних
мањина). Уставом Републике Србије (члан 77) и Законом о заштити права и слобода националних
мањина (члан 22) гарантована је пропорционална заступљеност националних мањина и њихово
запошљавање у јавној управи и осталим државним предузећима и установама. Члан 21. став 4.
Устава прописује да се не сматрају дискриминацијом посебне мере које Република Србија може
увести ради постизања равноправности лица или групе лица која су суштински у неједнаком
положају са осталим грађанима. Закон о забрани дискриминације у члану 14. такође прописује
да се не сматрају дискриминацијом посебне мере уведене ради постизања пуне равноправности,
заштите и напретка лица, односно групе лица која се налазе у неједнаком положају.
У локалној заједници треба обезбедити представника за унапређење и заштиту положаја
Рома. Ромима који дужи низ година раде у државним предузећима на одређено време, тамо где
за то постоје могућности, треба уручити решења са статусом рада на неодређено време.
Програм стажирања за младе – припаднике националних мањина у државним институцијама у
Србији намењен је младима - припадницима ромске и осталих националних мањина који ће
имати прилике да се боље упознају са радом државне управе и то кроз рад у институцијама које
су од највећег значаја за остваривање колективних права мањина. Овај програм омогућава
9

Уједињене Нације у Србији - Остваривање права Рома (2008), страна 28.
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обострано корисно искуство и за стажисте, као и за министарства, и допринеће бољој
интеграцији мањина. Тиме ће се подстаћи млади из мањинских заједница да конкуришу за
радна места у државној управи у Србији. Такође, треба омогућити и образовaним Ромима да
стекну радно искуство и радом на одређено време или обављањем приправничког стажа у
фирмама како би могли да конкуришу на радна места где је услов за заснивање радног односа
радно искуство.
Имајући у виду да не постоје релевантни подаци о заступљености националних мањина у
јавном сектору и јавним предузећима, неопходно је успоставити систем прикупљања података о
нивоу заступљености националних мањина, поштујући принцип добровољности и прописа о
заштити података о личности. Усвајањем Закона о регистру запослених, изабраних, именованих,
постављених и ангажованих лица код корисника јавних средстава, створени су услови да се
прикупе подаци о нивоу заступљености националних мањина у јавном сектору и јавним
предузећима. Прикупљањем релевантних података о заступљености националних мањина
стварају се предуслови за преузимање потребних мера за остваривање одговарајуће
заступљености националних мањина.
Оно што ће додатно унапредити и подстаћи запошљавање припадника ромске
националне мањине лежи у чињеници која се тиче измена и допунама Закона о службеној
употреби језика и писама јесте да је 2010. године постигнута је усаглашеност између овог закона
и Закона о националним саветима националних мањина, након чега је у великом броју додатних
општина или насеља у оквиру једне општине дошло до увођења мањинских језика у службену
употребу (заједно са српским језиком и ћириличким писмом који су у службеној употреби у целој
Србији). Закон прописује да је јединица локалне самоуправе обавезна да својим статутом уведе
у равноправну службену употребу језик и писмо националне мањине уколико проценат
припадника те националне мањине у укупном броју становника на њеној територији достиже
15% према резултатима последњег пописа становништва. Поред наведене обавезе, члан 11. став
1. Закона наводи да језик и писмо националне мањине може бити у равноправној службеној
употреби на територији јединица локалне самоуправе које традиционално насељавају
припадници националних мањина. У том смислу могуће је увођење језика и писма националне
мањине у званичну употребу у одређеним насељима у којима националне мањине живе
компактно у оквиру једне општине. Ова законска могућност искоришћена je за ширу употребу
језика и писма националне мањине у контакту са локалним органима у Војводини чак и када
критеријум од 15% за обавезно увођење језика у службену употребу у целој општини није
испуњен.
Међутим, примена права коришћења мањинских језика у контактима са локалним
органима је донекле неуједначена у целој Србији. С тим у вези, постоји потреба да се обезбеди
уједначена примена прописа о службеној употреби језика и писма, која ће се остварити
обезбеђивањем неопходних расположивих ресурса, подизањем нивоа свести како државних
службеника тако и припадника националних мањина како би се осигурало ефикасно
остваривање права у овој области, као и запошљавањем државних службеника на локалном
нивоу који су стручни у одговарајућим језицима.
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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 у периоду 2010-2014 .Из табеле се може уочити да се број евидентираних незапослених лица
кретао у интервалу 5.052 до 5.397 Број активних незапослених лица се кретао у распону од 4.515
до 4.787. Оно што је интересантно је чињеница да се у посматраном периоду између 7.0% и 16.3%
% незапослених лица изјаснило да није спремно и способно за тражење посла ( односно рад ) тј.
сваки незапослени се изјашњава као привремено неспреман за рад.
Овако висок проценат неспремних за рад може да указује да или имамо висок проценат
незапослених лица који имају здравствене проблеме или пак да су ангажовани и раде на црно а са
овом квалификацијом решавају питање вођења на евиденцији незапослених.

2010
2011
2012
2013
2014
2015- месец X

ЛИЦА КОЈА
ТРАЖЕ
ЗАПОСЛЕЊЕ

АКТИВНА
НЕЗАПОСЛЕНА
ЛИЦА

5.052
5.287
5.185
5.397
5.380
5.339

4.697
4.787
4.580
4.515
4.380
4.573

НЕЗАПОСЛЕНА
ЛИЦА ПРИВР.
СПРЕЧЕНА ЗА
РАД
355
492
603
882
772
716

УЧЕШЋЕ
ПРИВ.СПРЕЧЕНИХ
У%
7.0%
9,3%
11.6%
16.3%
14,3%
13.4%

Табела 1 - Подаци о активности незапослених лица
Извор : НСЗ, филијала Пожаревац
Број активних незапослених лица на територији Филијале за запошљавање Пожаревац је према
статистичким подацима закључно са 30.12.2014.године 9.506 особа. У укупном броју лица, особе
које се изјашњавају као припадници ромске националности учествују са 5.56% или 529 лица.
Филијала/
Организациона
Јединица
Филијала Пожаревац
Одсек Пожаревац
Испостава Костолац
Испостава В.Градиште
Испостава Голубац
Испостава Жагубица
Испостава Кучево
Испостава Петровац

Укупно

Мушкарци

Жене

529

269

260

83
327
45
10
12
11

47
161
27
6
7
5

36
166
18
4
5
6

32

12

20
33
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Табела 2 - Преглед броја особа Ромске националности на евиденцији Филијале за запошљавање
Пожаревац (децембар 2014)
Извор : НСЗ, филијала Пожаревац

Филијала/
Организациона
јединица

15 до 19 година

Филијала
Пожаревац
Одсек Пожаревац
Испостава
Костолац
Испостава Велико
Градиште
Испостава Голубац
Испостава
Жагубица
Испостава Кучево
Испостава
Петровац

20 до 29 година

30 до 49 година

50 и више

36

155

276

62

6
19

15
109

43
175

19
24

6

9

27

3

0
0

5
1

4
7

1
4

1
2

3
11

3
13

4
6

Табела 3 - Старосна структура особа Ромске националности на евиденцији Филијале за
запошљавање Пожаревац (децембар 2014)
Извор : НСЗ, филијала Пожаревац

Филијала/
Организациона
Јединица
Филијала
Пожаревац
Одсек
Пожаревац
Испостава
Костолац
Испостава
В.Градиште
Испостава
Голубац
Испостава
Жагубица
Испостава
Кучево
Испостава
Петровац

l степен

ll степен

lll степен

lV степен

V степен

Vl степен

Vll степен

494

2

27

5

0

0

1

72

1

7

2

0

0

1

312

1

12

2

0

0

0

41

0

4

0

0

0

0

9

0

1

0

0

0

0

12

0

0

0

0

0

0

9

0

2

0

0

0

0

31

0

1

0

0

0

0
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Табела 4 - Преглед броја особа Ромске националности на евиденцији Филијале за запошљавање
Пожаревац према степену стручне спреме (децембар 2014)
Извор : НСЗ, филијала Пожаревац

Филијала/
Организациона
Јединица
Филијала Пожаревац
Одсек Пожаревац
Испостава Костолац
Испостава Велико
Градиште
Испостава Голубац
Испостава Жагубица
Испостава Кучево
Испостава Петровац

Укупно

Мушкарци

Жене

3
1
2
0

3
1
2
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

Табела 5 - Преглед броја особа Ромске националности на евиденцији Филијале за запошљавање,
корисници новчане надокнаде, Пожаревац (децембар 2014)
Извор : НСЗ, филијала Пожаревац

Филијала/
Организациона
јединица
Филијала Пожаревац
Одсек Пожаревац
Испостава Костолац
Испостава Велико
Градиште
Испостава Голубац
Испостава Жагубица
Испостава Кучево
Испостава Петровац

до 6 месеци

до 12 месеци

преко 12 месеци

139
24
80
12

72
15
42
8

318
44
305
99

3
3
4
11

1
3
0
1

6
6
7
19

Табела 5 - Преглед броја особа Rомске националности на евиденцији Филијале за запошљавање
Пожаревац према дужини чекања на евиденцији (децембар 2014)
Извор : НСЗ, филијала Пожаревац
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7.2.3. Здравствена заштита
Проблематика ромске популације сагледана кроз рад патронажне службе
На територији ЛС Пожаревац гравитира око 10.000 Рома и то претежно у насељима Радна
Мала 1 и 2, Меминац, Горња Мала, Пиц мала, Стаклено брдо, Бурдењ, Ђурђеве рупе, Дидино
насеље, Канал. Багремар, Колиште, док је мањи део популације усмерен ка градском језгру. У
складу са методологијом и планом рада поливалентне патронажне службе, здравствену заштиту
ромске популације на терену обезбеђују патронажне сестре Дома здравља Пожаревац које у
сарадњи са ромским здраственим медијаторима, Центром за социјални рад и службама за
здравствену заштиту грађана у дому здравља (педијатрија, општа медицина) без разлике на
услове рада у датим срединама континуирано и/или кампањски спроводе различите, пре свега
превентивне активности:
- едукација ромског становништва у форми разговора, предавања и радионица
- подстицање на редовне здравствене контроле код лекара у дому здравља
- контрола и позивање на редовну вакцинацију одојчади и мале деце
- мере хигијене, спречавање и сузбијање заразних болести и сл.
При томе, низак степен образовања, незапосленост и сталне миграције ромске популације у
великој мери отежавају целокупан рад патронажних сестара. Дубоко укорењено традиционално
понашање и начин живота (рано ступање у брачну заједницу, рано рађање и велики број деце) као
и самолечење традиционалном медицином и лоша економска ситуација у породицама, захтева
непрекидан методичан рад како патронажне службе, тако и свих осталих служби примарног нивоа
здравствене заштите. У циљу остварења што квалитеније заштите ромске популације и
сензибилизације шире заједнице на специфичну проблематику маргинализованих група
становништва, патронажна служба поред спровођења редовних програмских и планских задатака
учествује у реализацији и других активности које организује Министарство здрављ РС.
Основне карактеристике здравствене заштите женске ромске популације
На основу вишегодишњег искуства гинеколога Дома здравља Пожаревац заснованом на
њиховом свакодневном рутинском раду са популацијом ромских жена констатовано је следеће:
-

жене ромске полулације имају мање карцинома у односу на осталу популацију
кондилома скоро да уопште нема
абортуси су присутни у минималном броју
трудноће су по правилу ране, већ негде од 14. године
едукованије су него раније, нарочито се интересују за контрацепцију
много су редовније на систематским гинеколошким прегледима
ниво личне хигијене последњих година је све бољи

Здравствена заштита ромске деце
На основу обраћања родитеља са малом децом и децом школског узраста педијатријској
служби Дома здравља Пожаревац, у приближно 25% ромске популације старости од 0 - 18 година
уочено је да се понаша као и сва остала популација ове узрасне категорије:
-

редовно спроводеје имунизацију према „календару вакцинације“
обављају превентивне, систематске и контролне прегледе према програму
воде рачуна о препорученом хигијенско-дијететском режиму
прихватају препоруке и савете здравствених радника
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Међутим, већина ромске деце и њихових родитеља и даље се понаша у складу са својим
навикама, веровањима, обичајима и традиционалним обрасцима:
-лекару се јављају без потребне документације
- нередовно се одазивају на контролне прегледе
- не придржавају се ординиране терапије и датих савета
- непримерено се понашају у чекаоници и ординацији
Најчешћи здравствени проблеми због којих се ромска деца јављају на преглед су
компликована и запуштена запаљења носа, грла и уха. Родитељи децу обично не доводе одмах са
појавом првих благих симптома испољених у виду кијавице и цурења из носа, већ доста касно кад
су наступиле већ озбиљније тегобе и узнапредовала гнојна запаљења ушију, при чему се најчешће
не придржавају прописане терапије, што у условима неадекватне личне и кућне хигијене обично
има за последицу разна оштећења слуха, почев од лакше наглувости до потпуног губитка слуха
деце, која уз често неоткривен трећи крајник и неправилно дисање због тога имају потешкоће у
праћењу наставе у школи и даљем целокупном физичком и психичком развоју.
Према добијеним резултатима у ромској популацији високоризичних на каријес било је
78%, средњеризичних је регистровано 12%, док је деце са ниском каријес пријемчивошћу
запажено само 10%. Напротив, у неромској популацији ризик на каријес је био како мањи, тако и
равномерније дистрибуиран, с обзиром да је са високим ризком било 45%, са средњим 36%, а са
ниским 19% деце. Може се закључити да уочене разлике сасвим несумњиво одговарају добро
познатом упливу негенетских социоекономских и социокултурних фактора, односно разликама
двеју популација у погледу неједнаке распрострањености штетних обичаја, лоших навика, као и
неприкладних животних стилова и модела понашања, који могу бити од утицаја на орално
здравље.
Здравствена заштита одраслих Рома
У поређењу са осталом популацијом одраслих грађана Пожаревца и Костолца, ромска
популација се ређе јавља на прегледе код лекара опште медицине и нередовније долази на
заказане контролне прегледе. У односу на морбидитет не показује неке битније разлике, нити
према присутним факторима ризика, ни у погледу обољевања. Међутим, генерално посматрано,
поред регистрованих здравствених проблема са повишеним вредностима крвног притиска,
шећера и масноћа у крви, стиче се утисак да у односу на осталу популацију локалне заједнице,
одрасли и старији Роми много чешће обољевају од хроничних опструктивних болести плућа и
астме.

7.2.4. Социјална заштита и социјализација – социјално укључивање, превенција насиља,
безбедност
У систему социјалне заштите који дефинише Закон о социјалној заштити, већина
становника ромске заједнице остварују различита права према Закону о социјалној заштити и
Одлуци о правима у социјалној заштити града Пожаревца. Најчешће једнократну и сталну новчану
помоћ.
Важно је напоменути да су Роми добро информисани о облицима и начину остваривању
социјалних права, тзв. материјалним правима. Нешто слабије су упознати са одредбама
породично-правне заштите, бриге о деци, старијима, особама са инвалидитетом, родној
равноправности, одговорном родитељству, минималним стандардима становања и комуналне
дисциплине, праву на рад и на ову област живота у заједници ће планиране активности бити
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посебно фокусиране. Ово су уједно и области које су у директној корелацији са квалитетном и
одрживом социјализацијом ромске популације.
Званичне евиденције у институцијама социјалне и здравстене заштите не препознају кориснике
према националној припадности, тако да званична статистика и извештаји о раду Центра за
социјални рад, Завода за здраствено осигурање не располажу статистиком која се односи на
припаднике ромске заједнице. У опису стања због тога је једино могуће приступити квалитативној
анализи и проценама.
Периодична подела одеће, обуће и школског прибора дала је добре резултате, а ромска
популација је показала интерес за оваквим видом подршке коју организују Црвени крст
Пожаревац и удружења грађана.
Од мера породично-правне заштите најчешћа су упозорења родитељима на пропусте у
родитељском надзору а који се односе на нередовно похађање наставе, лош успех у школи, брига
за испуњавање школских обавеза. У просеку од укупног броја поднетих прекршајних пријава
против родитеља, 80% се односи на Роме.

7.2.5. Просторно уређење, унапређење услова становања и заштита животне средине
Становање ромске популације је један од узрока и последица друштвеног положаја Рома у
већини држава не само на територији града Пожаревца. Да би се остварила социјална кохезија
није довољно да се оствари само право на стан. Уз то право потребно је остварити и друга
социјална права као што су: право на образовање, запосленост, здравствену заштиту и социјалну
заштиту. Усвајање правила грађанског друштва, културе становања и социјално одговорног
живота захтева време, дуг процес едукација и промене свести ромске популације како би њихова
инклузија и социјална кохезија била могућа, квалитетна и одржива.
Један од објективних ризика који утичу на успешност реализације социјалног становања су
културни и традиционални обрасци корисника који су обухваћени социјалним становањем.
Корисницима социјалног становања поред стамбене јединице истовремено треба обезбедити
друштвену бригу која обухвата поменути низ едукација са циљем њихове успешније
социјализације и адаптације у нови стамбени амбијент, а у смислу припадања за разлику од
изолације, укључивања за разлику од искључивања, партиципација за разлику од неучествовања,
признавање за разлику од одбацивања, легитимност за разлику од нелегитимности.
Услови становања Рома су релативно лоши и углавном се ради о зиданим кућама мале
квадратуре, недовршене градње у смислу лоше изолације, са неадекватном столаријом, кровним
покривачем и сл. На територији града Пожаревца има доста нелегалних објеката, присутна је
неквалитетна градња, као и несређени имовинско-правни односи. Код Рома у ободним деловима
Пожаревца и Костолца су ови проблеми нарочито изражени
Унапређење услова становања Рома на територији града Пожаревца подразумева:
- препарцелација земљишта у складу са плановима и укњижба парцела на праве власнике
земљишта и објеката,
- изградња или легализација изведене инфраструктуре и формирање саобраћајница у
складу са урбанистичким плановима,
- помоћ додељивањем и уградњом пакета грађевинског материјала,
- градња нових кућа или доградња тоалета на објектима у којима Роми живе,
- унапређењем комуналне инфраструктуре, посебно изградња легалне канализационе и
водоводне инфраструктуре, саобраћајница, електричне мреже и расвете,
- акт о легализацији ромских насеља
- изградња социјалних станова за интерно расељене и социјално угрожене домицилне
Роме.
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7.2.6. Култура и неговање ромске културе и традиције
За континуирано и видљивије неговање ромске културе од посебног значаја је изградња
Културног Центра Рома чиме би се током целе године створити услови за окупљање Рома,
поштовалаца њихове културе, традиције, различитости, вероисповести и одржавање значајних
програма и манифестација.
У претходном периоду у партнерству са ЛС Пожаревац, Роми су обележавали важне датуме из
своје историје и културе што је од значаја за неговање традиције и културног идентитета Рома.
Обележавање 8. априла - Светског дана Рома (подржао је Град Пожаревац финансирањем
свечаности у Ромском Едукативном Центру, а градска општина Костолац свечану припредбу
поводом обележавања 8.априла као и реализацијом радионица да код деце основношколске
узрасти развијају поштовање националне, културне, језичке и верске равноправности,
толеранције и уважавање различитости.
Традиционални „Бал Рома“ ,град Пожаревац финансира сваке године од 2005.године. тј. од
почетка Декаде Рома

Значајан ресурс за континуирану сарадњу ЛС Пожаревац у претходном периоду у области
појачане друштвене бриге за Роме, израду и реализацију ЛАП-а су ромска удружења грађана.
Поред знања и искуства, њихови представници су драгоцени сарадници који најбоље познају
проблеме, особине, начин размишљања, мотивације и активације ромске популације.
7.2.7. Слободно време- спорт и развијање личних интересовања, вештина
Слободно време као зона социјализације и развијање личних интересовања и вештина је
област од општег значаја за целокупну популацију и све генерације. Када је реч о Ромима,
слободно време није препознато као проблем имајући у виду проблеме и стил живота ових
појединаца и њихових породица. Примењујући принципе- једнаке шансе за све, концепт
свеживотног учења и друго које промовишу међународни документи који су фокусирани за
превазилажење дискриминације, стварања услова да сваком треба обезбедити помоћ и подршку
у самосталном животу и личном развоју.
Посебно је важно развити програме подршке деци и младима у бављењу спортом,
професионално и рекреативно, препознавати талентовану и амбициозну децу и младе која
испољавају смисао за музику, литерарно и ликовно изражавање и слично, осмишљавати
слободно време које има компоненту и социјализације, промовисања друштвено дозвољеног
понашања, здравих стилова живота, развијање раличитих интересовања и могућности за Роме.
7.2.8.

Родна равноправност

Ромкиње су изложене дискриминацији у многим областима свакодневног живота.
Дискриминација жена данас је препозната као политички неприхватљива, економски неисплатива
и закононски санкционисана. Равноправност полова постаје један одосновних елемената у
реформским процесима. Неравноправност Ромкиња је у директној корелацији са њиховом
вишеструком социјалном искљученошћу које оне никако и никада неће моћи саме да превазиђу.
Ситуација је много компликованија у погледу живота и права Ромкиња које су често жртве
двоструке дискриминације, и као жене и као Ромкиње. Степен самосталности и права на лични
избор жена у ромској породици је ограничен у многим аспектима живота: у образовању,
запошљавању, односима и планирању породице. Положај Ромкиња одликује се свим
карактеристикама типично подређеног положаја жена. То проистиче из општег положаја жена у
патријархалним друштвеним срединама, каква је ромска заједница. С друге стране, ромска
заједница има неке дистинктивне црте које произилазе из особености ове етничке културе, као и
из тога што је то маргинализована социјална група.

39

Страна 154 - Број 13

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

24.12.2015.

Жене из маргинализованих социјалних група ступају у процес биолошке репродукције врло
рано и активне су током читавог периода плодности. Једна од најугроженијих категорија у оквиру
ромске заједнице су жене, затим старе жене које су у 80% случајева неписмене, потом младе
мајке, самохране мајке и деца. Последице оваквог стања вишеструке су: занемаривање
сопственог здравља, неадекватно лечење, често коришћење туђих здравствених књижица,
порођаји у кући где не постоје услови а ни стручна помоћ, повећани ризици за смртност.
Разни друштвено-културни и психолошки фактори могу произвести додатне тешкоће и
дестимулирати Ромкиње да обраћају пажњу на сопствено здравље. И поред тога што су
подређене својим мужевима, очевима и браћи, Ромкиње објективно јесу стуб својих породица.
Због њих самих а касније и због упућености на бригу за своје потомство и домаћинство, велики
фокус планираних активности јесте на помоћ и подршку Ромкињама у успостављању
равноправног породичног и друштвеног положаја, економског оснаживања и друго, а за ромску
заједницу промена свести је од значаја заједнички развој и бољитак.
Ромкиње су у својим породицма свакодневно изложене насиљу, које чак имају проблем и
да препознају ,а посебно да пријаве и покушају да остваре своја права. Нарочито отежавајући
фактори за Ромкиње су низак образовни и социјални ниво и предрасуде које запослени у
институцијама имају према ромској популацији. Посебно је осетљив проблем Ромкиња којима
прети насиље у породици, а које су искључене из сигурних кућа на основу критеријума за
прихватање жртава. Међутим, позитивна ствар је изражен активизам и друштвена ангажованост
самих Рома
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8.ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ИЗБЕГЛИМ, ИНТЕРНО РАСЕЉЕНИМ ЛИЦИМА И ПОВРАТНИЦИМА
ПО РЕАДМИСИЈИ

8.1.Избегла лица10 - подела према држави порекла

Од 1992. год. на територији општине Пожаревац боравило је 3500 избеглица, а према
попису од 2004./5. формалан избеглички статус има 584. лица. У категорији интерно расељених
од 1999.године је 2500 лица.
Део избегличке популације, у међувремену, напустио је подручје града одласком у неке
друге општине на територији Србије ради спајања са матичним породицама, због процене да ће
брже решити своје стамбено питање или у потрази за запослењем. Један, мањи део, вратио се у
своју домицилну земљу, а један део је напустио ово подручје одласком у треће земље.
У погледу структуре ових породица може се закључити да је карактеристичан велики удео
старијих лица. Остали, већи део избегличке популације дошао је већином са сеоског подручја са
типичном структуром пољопривредних домаћинства. Својом основном делатношћу нису
наставили да се баве обзиром да су се сви сместили у приватне куће на градском подручју, у
почетку без накнаде за становање, а врло брзо уз рентирање стамбеног простора које и данас
траје.

Према Конвенцији УН о статусу избеглице (1951), избеглица је особа која из основаног страха да ће бити
прогоњена због своје расе, националне припадности, припадности одређеној друштвеној групи или због
политичког уверења, напустила је своју државу и не може или због поменутог страха не жели да се у њу
врати. Појам избеглице је Протоколом из 1967. год. проширен и на особе које су биле изложене ратним
страдањима или другим облицима насиља и зато одлучиле или биле принуђене да напусте своју државу.
(http://en.wikipedia.org/wiki/Refugee )
10
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8.2.Подела према степену стручне спреме, старосним групама и радном искуству
На евиденцији НСЗ – Филијала Пожаревац (Пожаревац и Костолац) новембра 2014 године,
регистровано је 4 избеглица и 125 интерно расељених лица.








Избеглице:
IV степен стручне спреме – 2 лица
I степен стручне спреме – 2 лица
млађе од 30 година – 1 лице
старија од 50 година – 1 лице
на евиденцији дуже од 1 године – 4 лица
са радним искуством – 3 лица










Интерно расељена лица:
од 125 евидентираних 67 су жене
VII степен стручне спреме – 2 лица
IV степен стручне спреме – 15 лица
III степен стручне спреме – 9 лица
I степен стручне спреме – 99 лица
млађе од 30 година – 32 лица
старија од 50 година – 22 лица
први пут тражи запослење – 97 лица
на евиденцији дуже од 1 године – 91 лице

На територији општине Пожаревац, у веома кратком периоду, април-јун 1992.године,
постојао је колективни центар у радничким баракама у селу Дрмно, испред Термоелектране
Костолац. После пар месеци центар је расељен из безебедоносних разлога.
Сада се може говорити о измењеним подацима . Према попису од 2004/05.год на територији
општине регистровано је 750 лица која су још увек поседовала избегличке легитимације,тј.била у
статус избеглице. Данас на територији Града Пожаревца са градском општином Костолац у статусу
је 250 избеглих лица, 2001 интерно расељених лица и 212 повратника по реадмисији. Процењује
се, да је поред њих присутно још око 2000 лица, која су у међувремену узела држављанство,
добила боравак и лична документа, али чији се статус у егзистенцијалном смислу није битније
променио. Добијањем боравка и докумената, избегла лица нису решила своја основна питања
становања и запошљавања те и даље представљају угрожену категорију којој је помоћ неопходна.
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8.3.Подаци о броју лица повратника по реадмисији на подручју Града Пожаревца
2011 година ----- 45 лица
2012 година ----- 59 лица
2013 година ------79 лица
2014 година ----- 29 лица
УКУПНО:..........212 лица

Број повратника - реадмисија у Центру за социјални рад у 2013. години, по старости и
полу
Старост
Мушки
Женски
Укупно
Деца

12

10

22

Млади

9

8

17

Одрасли

8

9

17

Старији

0

0

0

УКУПНО

29

27

56

У структури интерно расељених лица, од 2001 присутних на нашем подручју 2/3 су
припадници етничке групе Рома, Ашкалија и Египћана. У овој групи мање је изражена тенденција
миграција и уочљиво је константно повећање броја лица, првенствено због великог наталитета.
Оваква структура указује на неквалификовану радну снагу са специфичним културолошким
миљеом. IРЛ махом живе у приватном смештају, сопственом или рентираном. Део неромске
популације делимично је решио своје стамбено питање и запошљавање али је већина, а нарочито
Роми, у изузетно тешком положају са тенденцијом погоршања у основним животним сегментима
(становање, запошљавање, образовање, здравствена заштита...)
Према подацима Удружења Рома Браничевског округа и Регионалне канцеларије
Националног Савета Рома за регион Источна Србија, број Рома и Ромкиња повратника на основу
споразума о реадмисији је три до четири пута већи у односу на званичну статистику. Ово је због
тога што припаднике ромске националне мањине карактеришу секундарне и терцијалне
миграције.
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8.4.Расељена лица11

Досадашња активност Града Пожаревца на помоћи избеглим и интерно расељеним лицима
одвијала се у делу првог прихвата и обезбеђивању приватног смештаја након Олује.
Град је 2002.г. уступио земљиште у селу Брадарац и инфраструктурно га опремио у пројекту
самоизградње пет дуплекс објеката за десет избегличких породица. Донатор овог пројекта био је
УНХЦР у сарадњи са СДЦ и Комесаријатом за избеглице.
Спорадична помоћ ишла је и ка Ромској популацији интерно расељених лица у виду давања
једнократних новчаних помоћи, прибављање огрева у зимској сезони и новогодишњих поклон
пакетића за најугроженију децу.
Према подацима Црвеног крста у Пожаревцу, Народну кухињу користи 850 социјално
угрожених корисника,са једним топлим оброком дневно, од чега на подручју Града 296 оброка, за
насеље у Узун Мирковој (ИРЛ ромске националности), 171 оброк, а за подручје градске општине
Костолац 383 оброка.
Израдом првог стратешког документа 2009 године и његовим усвајањем - Локални
акциони план за унапређење положаја избеглих и интерно расељених лица, који се односи на
период 2009-2012 године, који је израђен од Савета за управљање миграцијама и трајна решења
и његовим Анексом у 2010 години, за период од 2010-2012, први пут су постављени јасни општи и
специфични циљеви стратешког планирања у решавању постојеће проблематике мигрантских
група на територији Града Пожаревца.

Интерно расељене особе су оне које су биле присиљене да напусте своје домове, али су остале у
границама своје државе. Разлози због којих су били присиљени да напусте своје домове могу бити
различити: рат, насиље, угрожавање људских права, политички прогон или природне катастрофе
(земљотрес, поплава и сл.). Зато што се налазе у границама своје земље, могућности њихове међународне
заштите су ограничене. Иако их, за разлику од избеглица, не штити Специјална конвенција УН, и даље их
штите национални закони, међународно хуманитарно право и међународни правни акти у области људских
права. (http://www.articleword.org/index.php/Displaced_person )
11

Према Споразуму о реадмисији с ЕУ, повратник је лице које не испуњава или више не испуњава важеће
услове за улазак, боравак или настањење на територији државе чланице ЕУ, уколико је доказано или ако је
могуће на основу поднетих прима фацие доказа веродостојно претпоставити да је то лице држављанин
Србије.
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Општи циљ овог документа је побољшање егзистенцијалних, социјално-материјалних
услова за интеграцију избеглих и ИРЛ, кроз локалне програме за трајно решавање стамбеног
питања најугроженијих породица избеглица и интерно расељених лица и унапређење положаја
интерно расељених лица и других социјално угрожених група у граду Пожаревцу, кроз мере
олакшавања приступа информацијама и правима из различитих области живота.
Реализовани постављени циљеви у оквиру Акционог плана за унапрежење положаја избеглица,
ИРЛ и повратника по основу споразума о реадмисији:
- од 01.07.2009.г. отворена је Канцеларија за мигранте, пружање правне помоћи избеглицама,
интерно расељеним лицима и социјално угроженом становништву
- у оквиру пројекта „Подршка избеглим и интерно расељеним лицима у Србији“, који је
финансирала Европска унија преко Делегације Европске комисије у Републици Србији, изграђено
је 20 монтажних кућа за обезбеђење смештаја становника ромске националности
нерегистрованог колективног центра, који су усељени новембра месеца 2010.године
- Одлуком Владе Републике Србије о распореду средстава предвиђених Законом о буџету
Републике Србије за 2009.годину, за реализацију Националног инвестиционог плана,
Министарству рада и социјалне политике одобрена су средства у износу од 50.000.000,00 динара
за реализацију пројекта „Подршка интеграцији избеглих лица и побољшање услова живота
интерно расељених лица у Србији“ који је предложен од стране Комесаријаза за избеглице.
Комесаријат за избеглице је предложио Град Пожаревац за имплементацију одобреног пројекта,
имајући у виду да је Град Пожаревац усвојио Локални акциони план за унапређење положаја
избеглих и интерно расељених лица за период од 2009.-2012. године и да је као специфични циљ
1, у побољшању услова живота најугроженијих категорија, предвиђена изградња стамбених
објеката, за социјално становање у заштићеним условима са 20 стамбених јединица. До
реализације овог пројекта није дошло, и ако је локална заједница у потпуности испунила своје
обавезе, према Пројекту и припремила локацију са пратећом документацијом и грађевинску
дозволу за објекат. Због ребалансираних средстава, која су била предвиђена буџетом Републике
за реализацију овог Пројекта, исти није реализован.
У 2010. години доноси се Анекс ЛАП за период од 2010. – 2012. године како би се проширили
специфични циљеви и омогућило учешће на конкурсима у додели средстава за активности које
нису биле пртедвиђене ЛАП-ом. Препознате потребе за побољшањем услова живота кроз доделу
пакета грађевинског материјала, као и потреба радног ангажовања због ниске стопе запослености
избеглица и ИРЛ, условили су формирање специфичних циљева у Анексу.
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9. СТРАТЕГИЈА „ЕВРОПА 2020“
Стратегија паметног, одрживог и инклузивног раста (Европа 2020) је документ који се не
односи директно на политику Европске Комисије према Ромима, али који својим значајем
опредељује политике и правна решења у вези са инклузијом Рома у земљама чланицама и
земљама које теже да то постану. Суочена са последицама, Европска комисија је 2010. године
усвојила ову Стратегију „на основу које у условима економске кризе трага за прекретницом ка
новој економији: „Да би наша и будуће генерације могле да наставе да уживају у високом
квалитету здравог живота, подупртим јединственим социјалним моделима Европе, одмах морамо
да деламо. Оно што нам треба јесте стратегија која ће ЕУ претворити у паметну, одрживу и
инклузивну привреду коју одликују висока запосленост, продуктивност и социјална кохезија.
Међу циљевима Агенде су смањивање сиромаштва, пораст броја образованог становништва и
повећање запошљавања. Стратегијом се јасно указује на међусобну везу стратешких циљева:
„повећани нивои образовања повећавају запошљивост, а повећање стопе запослености
смањује сиромаштво“.
Поред Националне стратегије за унапређење положаја Рома 2015.2025., ово је
најзанчајнији стратешки документ на који се ослања „ЛАП за унапређење положаја Рома на
територији града Пожаревца 2016.-2020.године“. Ово је веома важно за планирање укључивање
Рома у нашем друштву јер треба очекивати да ће се у време планираног придруживања Србије у
ЕУ, после 2020. године, смањити потреба на тржишту рада у ЕУ за 12 милиона радних места на
којима раде лица са нижим степеном образовања. Због тога се од држава очекује и то да повећају
отвореност и релевантност образовних система стварањем националних оквира квалификација и
бољим прилагођавањем исхода учења потребама тржишта рада; олакшају улазак младих на
тржиште рада кроз интегрисану акцију, која ће, између осталог, покривати и вођење, саветовање
и приправнички стаж“.
Измене образовних политика нужно прате и одговарајуће политике инклузије у
запошљавању. Поред подстицаја макро мерама којима се омогућава повећање броја запослених,
смањење ризика од сиромаштва за двадесет милиона Европљана, Европска комисија очекује
активности држава којима се обезбеђује инклузивни раст, односно креирање економске политике
коју одликује висока запосленост, економска, социјална и територијална кохезија. Инклузивни
раст подразумева оснаживање људи кроз високо ниво запослености, улагање у вештине, борбу
против сиромаштва и модернизацију тржишта рада, обуке и систем социјалне заштите како би се
помогло људима да предвиде промене и управљају њима и изграде социјалну кохезију. Такође,
битно је да се користи од привредног раста прошире на све делове Уније, укључујући и њене
најудаљеније регије, јачајући тако територијалну кохезију. Треба осигурати приступ и могућности
за све током целог живота
У пракси то ће значити модернизацију, јачање европских политика запошљавања,
образовања и система социјалне заштите повећањем радно активног становништва и смањењем
структурне незапослености, као и промовисање друштвено одговорног пословања у пословној
заједници. Развој система флексигурности и омогућавање људима да стекну нове вештине како би
се прилагодили новим условима и потенцијалним променама занимања је једно од кључних
стратешких приоритета. Огроман труд мора бити уложен у борби против сиромаштва и социјалне
искључености и смањењу неједнакости у здравству како би се осигурало да сви имају корист од
очекиваног раста.
Закон о државној управи гарантује једнаку доступност радних места на тај начин што
прописује да се при запошљавању у државне органе води рачуна о томе да национални састав,
заступљеност полова и број особа са инвалидитетом одслика у највећој могућој мери структуру
становништва
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10. КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ИНКЛУЗИЈУ РОМА

10.1.Управљање Стратегијом и ЛАПом у јединици локалне самоуправе
Једно од најважнијих питања за успех Националне Стартегије инклузије Рома до 2025. je
успостављање модела управљања којим ће се обезбедити спровођење, праћење и кориговање
стратешких мера на државном нивоу и у јединици локалне самоуправе. Ефикасан, рационалан и
економичан модел управљања је услов за остваривање стратешких мера, а уједно и један од
циљева Стратегије.
Реч је о томе да је спровођење мера унапређења положаја Рома неодложно, а да претходном
периоду не само што нису обезбеђени услови у јавној управи за реализацију тог циља већ су и
девастирани почетни организациони облици управљања Стратегијом.
Управљање Стратегијом је могуће на више начина и сваки од њих утемељење има у управном и
правном систему Републике Србије. Најрационалнији модел је онај који својом структуром,
финкционалношћу и организацијом гарантује ефикасно управљање Стратегијом, обезбеђује
спровођење стратешких мера у локалним самоуправама, успоставља начин праћења резултата
стратешких мера и флексибилне измене мера које не доносе резултате.
Стратегија се остварује у локалној самоуправи. Искуства указују на то да је у претходном
периоду успех у вези са унапређењем положаја Рома постигнут у локалним самоуправама у
којима је постојало тело које је о томе водило рачуна, а да већина локалних самоуправа није
предузимала активности у вези са интеграцијом Рома и остваривањем циљева претходног
стратешког документа и акционих планова.
Због тога се изменама и допунама Закона о локалној самоуправи, којим су предвиђене обавезе
локалне самоуправе у вези са остваривањем и заштитом људских права и унапређењем положаја
лица која су у „суштински неједнаком положају са осталим грађанима“12, установљава обавеза
јединице локалне самоуправе да установи Канцеларију за инклузију Рома. Законом се прописује
то да се у јединици локалне самоуправе Канцеларија за инклузију Рома установљава на
образложен предлог тела који на државном нивоу управља Старатегијом и Националног савета
ромске националне мањине. Образложени предлог за установљавање Канцеларије за инклузију
Рома у ЈЛС се доноси на основу анализе потреба и положаја грађана ромске националности у
локалним самоуправама. Анализа се ради на основу података прикупљених на начин који утврди
тело које се стара о управљању и спровођењу Стратегије. Канцеларију за инклузију Рома
заједнички може установити и више локалних самоуправа уколико је то рационално и
економично.
Законом се прописује да Канцеларијом за инклузију Рома у ЈЛС координира стручно лице
запослен у локалној самоуправи, а да предност за обављање овог посла имају стручњаци ромске
националности. При Канцеларији се оснива Тим људи за спровођење инклузије Рома који је по
потреби проширен и решењем надлежног органа ЈЛС именују се представници локалне
самоуправе и представници Центра за социјални рад, Дома здравља, Филијале Националне
службе за запошљавање, предшколских установа и школа и других органа, организација и
установа од значаја за спровођење инклузије Рома у локалној заједници. Дужност овог тима је да
припреми локални акциони план, а дужност органа који управља Стратегијом је да им пружи
стручну помоћ током припреме овог документа који усваја Скупштина ЈЛС, а спроводе га
надлежне службе ЈЛС и органи пред којима грађани ромске националности остварују права.
Основ за доношење решења је став 1. члана 78. Закона о локалној самоуправи којим је прописано
да органи Републике, територијалне аутономије и органи јединица локалне самоуправе, ради
остваривања својих права и дужности, међусобно сарађују у складу с Уставом, законом и другим
прописом.
12

Члан 20. тачке 32 и 29 Закона о локалној самоуправи.
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Канцеларија за инклузију Рома у ЈЛС прати остваривање усвојених мера и о томе
извештава Скупштину ЈЛС и тело које на државном нивоу управља Стратегијом. Локална
самоуправа у којој је установљена Канцеларија за инклузију Рома припрема на крају сваке године
анализу остваривања инклузивних мера и усваја акциони план за следећу годину.
Финансирање инклузивних мера у локалној самоуправи се делом остварује из буџета локалне
самоуправе, али из Фонда за подршку инклузији Рома у локалној самоуправи који се установљава
на државном нивоу. Средства из Фонда се додељују локалним самоуправама које поднесу
пројекте у вези са остваривањем стратешких мера, успоставиле су Канцеларију за инклузију Рома
и локални Тим за подршку и које су усвојиле локални акциони план. Уз пројекат локалне
смоуправе образлажу оправданост захтева и прилажу доказе о предузетим мерама на основу
којих се обезбеђује спровођење мере која се финасира из средстава Фонда.
Уставом Републике Србије (члан 77) и Законом о заштити права и слобода националних
мањина (члан 22) гарантована је пропорционална заступљеност националних мањина и њихово
запошљавање у јавној управи и осталим државним предузећима и установама.

10.2.Фонд за подршку инклузији Рома у локалним самоуправама
Оснивањем Фонда за подршку инклузији Рома у локалним самоуправама обезбедило би
се ефикасно, равномерно, рационално, транспарентно, одговорно финансирање мера инклузије у
локалним самоуправама које предложе јасне, мерљиве, стартешким циљевима прилагођене,
програме инклузивних јавних политика.
Кроз средства из Буџета Републике Србије обезбеђују се средства намењена остваривању
права грађана ромске националности када их остварују под условима који су доступни свим
грађанима. Реч је о средствима намењеним за обавезно образовање, ученички стандард,
здравствено осигурање, материјално обезбеђење породице, финасијску подршку породици са
децом, преквалификацију у вези са остваривањем права на рад и друго. У неким случајевима из
државног буџета се издвајају и друга средства неопходна за примену афирмативних мера у
образовању, запошљавању, за социјално становање и друго.
Успех стратешких мера инклузије Рома до 2025. године зависи и од финансијских
средстава. Нарочито је важно да се обезбеде средства за остваривање стратешких мера у
локалним самоуправама са што већим процентом реализације ЛАП-а, а с обзиром на спор
привредни раст не може се очекивати да ће се она обезбедити ни у Буџету РС, нити у буџетима
јединица локалне самоуправе. Због тога се оснива Фонд за подршку инклузији Рома у локалним
самоуправама који треба да помогне ЈЛС да се финансирају стратешки пројекти. Преко Фонда
држава обезбеђује транспарентно управљање средствима намењеним инклузији Рома. Средства
се делом обезбеђују из Буџета ЛС, Буџета Републике Србије, а делом из предприступних фондова
ЕУ и других међународних организација.
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11.ОСНОВНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ И ТРЕНУТНИ ПОЛОЖАЈ РОМСКЕ ПОПУЛАЦИЈЕ
НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ

Градска општина Костолац је у саставу Града Пожаревца од 2009. године, када је добила
статус градске општине. На основу података пописа становништва према националној
припадности из 2011. године, број припадника ромске популације на територији ГО Костолац је
2.659 становника, што у односу на број укупног становништва од 13.637, износи 19,5%. Према
проценама и бази података ромских невладиних организација, као и здравствене медијаторке,
Роми у Костолцу чине чак четвртину укупног броја становништва (3.500-4.000 Рома). Од 1999.
године, 68 породица, односно 427 особа, је у Костолац избегло са простора Косова и Метохије.
Тренутна слика о броју Рома који живе на територији ГО Костолац није могућа из разлога јер је
један број њих уточиште затражио у некој од земаља западне Европе (тражиоци азила).
СТАНОВАЊЕ
На територији ГО Костолац, највећи број Рома живи у три ромска насеља (Канал, Дидино
Село, и Колиште). У Старом Костолцу, у Колективном центру је смештено око 20 породица (102
особе), углавном интерно расељених лица. У ни једном насељу инфраструктура није комплетна. За
поједине делове насеља се може рећи да су нехигијенска, обзиром да не постоји урбанистичког и
инфраструктурног решења, те су без изграђене водоводне и канализационе мреже. Углавном
нема асфалтне покривке, а уколико је у појединим деловима насеља и има, трошна је и оронула,
веома често и прекопана због накнадних прикључења на водоводну, канализациону и
топлификациону мрежу.
У Колективном центру у Старом Костолцу, у зградама које су власништво Термоелектране
и Копова Костолац, а које су изграђене крајем 19-ог века, од стране индустријалца Ђорђа Вајферта,
као и у такозваном насељу Циглана, живи 18 породица ИРЛ, и две домицилне породице. Зграде
су, по оцени свих комисија које су током година посећивале становнике, оцењене као ризичне за
становање. Руиниране су и оронуле, зидови су напукли, кровови прокишњавају, водоводне
мреже нема, а електроинсталација је стара и несигурна.
Вишегенерацијско сиромаштво, веома ниски приходи и слаба запосленост, додатна су
препрека Ромима и Ромкињама да самостално раде на унапређењу услова у којима станују, а
непостојање основне инфраструктуре негативно утиче на здравље свих чланова домаћинства,
посебно деце.
ОБРАЗОВАЊЕ
Када је у питању укључивање у образовни систем, Роми у Костолцу се суочавају са
обесхрабрујућим низом баријера. Због сиромаштва ромских породица, образовање није
економско приуштиво свима. Проблеми и препреке са којима се ромска деца суочавају су бројни:
од недостатка основних средстава за живот и неадекватних стамбених услова, преко недостатка
прибора за школу и уџбеника, недовољног познавања српског језика, тешког савладавања
наставног градива, недостатка подршке и помоћи у учењу код куће па до дискриминације, како од
стране других ученика тако и од стране појединих наставника. Родитељи су и сами углавном
слабог образовања, често и неписмени, без запослења, већином у борби за пуко преживљавање,
услед чега су најчешће недовољно мотивисани за школовање своје деце.
Код мањег броја Рома проблем приликом школовања представља и традиционални начин
живота (рана удаја и женидба, очување невиности, сезонски послови...). Начин живота,
интересовања и социјална култура Рома нису увек компатибилни у односу на садржаје у школи, а
додатно отежавајућа околност је и недовољно познавање српског језика, тако да ова стратегија
треба да предвиди и програме који ће бити прилагођени потребама ученика из различитих
културних миљеа.
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Испадање из образовног система је је у великој мери израженије код ученика ромске
националности, а најчешће се појављује на преласку из нижих у више разреде. Такође, велики
број ромских ученика услед одласка у иностранство, напушта образовни систем, у који се по
повратку ретко поново укључују.
ЛАП би требао да предвиди активности којима би се спроводиле кампање уписа ромске
деце у све нивое образовног система, финансијску подршку ученицима из социјално угрожених
категорија становништва, као и активности које би утицале на одржавање континуитета у
образовању ромских ученика и постизању бољег школског успеха. Посебну пажњу би требало
посветити активностима којима се подстиче рани развој деце (односно учење у периоду од 3 до
5,5 година), као и да предвиди укључивање ромских родитеља у органе одлучивања у школи.
ЗАПОШЉАВАЊЕ
Портерова дефиниција економске кулуре је везана за „веровања, ставове и вредности које
носе економске активности појединца, организација и других институција“. Полазна тачка за
разматрање екномске културе Рома требала би да буде у једном од темељних принципа ромског
културног идентитета (Романипе) који гласи: „важније је бити но имати“.Такво веровање донекле
даје објашњење за вековну позицију Рома.Систем вредности који произилази из таквог става у
многоме се разликује од система вредности других народа. Духовно и човечно над материјалним
јесте матрица по којој се ми Роми васпитавамо. То траје вековима и ту цену сами плаћамо.С
обзиром да највећи део ромске популације живи на нивоу око егзистенцијалног минимума, што је
директан резултат економских активности и послова којима се баве, логичан правац истраживања
положаја Рома на тржишту рада као и узрока овог стања јесте истраживање економске
културе.Утврђивање културних карактеристика ромске заједнице, везаних за економске
активности, даје двоструке резултате: са једне стране можемо утврдити који културни елементи
негативно утичу на социо-економски положај Рома, а са друге, који елементи (посебно они који
негативно утичу на економски просперитет) ромске културе имају узроке у „спољним“ факторима,
односно окружењу.
Једна од најчешћих предрасуда о Ромима тиче се њиховог односа према раду. Најчешће се
тврди да су за свој лош материјални положај Роми сами криви јер су лењи, неодговорни и немају
радну културу. Поред тога што су на лошем гласу кад се говори о радним навикама, послови које
Роми обављају су најчешће најмање цењени у друштву. Штавише, највећи број тих послова, као
што су: сакупљање секундарних сировина, разни сезонски физички послови, или најамни рад, није
институцијално признат и не захтева никакве квалификације. Радећи послове, које готово нико
осим њих и неких мањих маргиналних група неће да ради, Роми се не налазе у позицији да
поправе слику о себи у погледу радних навика.
Стратешким мерама настојало се да се отклоне узроци сиромаштва и дискриминације са
којима се суочава већина грађана ромске националности у Костолцу. Додатним мерама у јавним
политикама којима је уређено образовање, запошљавање, становање, здравствена и социјална
заштита и осигурање требало је створити нормативне и институционалне услове за фактичко
унапређење њиховог друштвеног положаја.
Механизми за унапређивање положаја Рома на локалном нивоу:
1. Координатори за ромска питања
2. Педагошки асистенти
3. Здравствене медијаторке
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12. ЦИЉЕВИ ЛАП-а

12.1. Општи циљ
Општи циљ је дефинисан су у односу на кључна подручја живота у којима је важно
осигурати укључивање припадника ромске заједнице у решавању њихових проблема.
Општи циљ ЛАП-а је смањење сиромаштва ромске популације кроз сузбијање
дискриминације усмерене на појединце и ромску заједницу, повећати запошљавање ромске
заједнице на тржишту рада и њихово веће запошљавање и осигурати припадницима ромске
заједнице равноправно учествовање у друштвеном, културном и јавном животу уз очување
властите културе и традиције.

12.2. Специфични циљеви
1. Повећати партнерство ромских и неромских удружења грађана у решавању
свакодневних проблема Рома на територији града Пожаревца
2. Утврдити групе помоћи и самопомоћи
3. Повећати сензибилисаност и услове за родну равноправност
4. Створити боље и реалне услове за укљученост деце у предшколско васпитање као и
лични развој припадника свих генерација
5. Повећати усвајање принципа грађанског друштва, грађанске свести и личне и
социјалне одговорности као елемената функционалне социјализације
6. Промена свести о личним потребама, могућностима и праву на родну равноправност
Ромкиња
7. Заштита Ромкиња од насиља и родне дискриминације
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13. АРАНЖМАНИ ЗА ПРИМЕНУ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА

Аранжмани за примену ЛAП-а у Граду Пожаревцу обухватају локалне структуре и различите мере
и процедуре које ће осигурати његово успешно спровођење.У оквиру локалних структура,
разликује се:



Структуре за управљање процесом ЛАП и
Структуре које су оперативне и примењују ЛАП

Структуру за управљање процесом ЛАП након његовог усвајања, представљаће Одељење за
друштвене делатности, Канцеларија за ЛЕР, чланови радне групе задужени за израду ЛАП, Ромска
регионална канцеларија Националног Савета ромске националне мањине и представници других
заинтересованих страна ( све до оснивања Канцеларије за инклузију Рома) , са следећим
задацима:
Именује локалне тимове за управљање пројектима који настају као резултат
операционализације Локалног плана;
Обезбеђује приступ и прикупљање свих података и информација у електронској форми
од сваког актера учесника у процесу унапређења положаја Рома у локалној заједници;
Одржава контакте са свим учесницима у реализацији Локалног плана;
Управља процесом праћења ( мониторинга ) и оцењивања успешности (евалуација)
Локалног плана;
Одржава контакте са јавношћу и доносиоцима одлука у локалној самоуправи
Оперативну структуру за примену овог Локалног акционог плана чиниће институције,
организације и тимови формирани у циљу непосредне реализације плана и пројекта развијених
на основу локалног плана. У складу са Локалним акционим планом, биће реализована подела
улога и одговорности међу различитим актерима у локалној заједници-партнерима у реализацији.
Сваки актер ће у складу са принципом јавности и транспарентности рада водити одговарајућу
евиденцију и документацију и припремати периодичне извештаје о раду. Извештаји ће бити
полазна основа за праћење и оцењивање успешности рада.

Оперативна структура за примену Локалног плана има следеће задатке и одговорности:
 Реализација Локалног акционог плана;
 Непосредна комуникација са корисницима/цама услуга које се обезбеђују
Локалним планом
 Редовно достављање извештаја Савету за социјалну политику и ромској
регионалној канцеларији о свим активностима на спровођењу Локалног плана;
 Учешће у евентуалним обукама за унапређење стручности и компетенције за
спровођење задатака Локалног плана;
 Унапређење процеса примене Локалног плана у складу са сугестијама и
препорукама управљачке структуре.
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Управљачка и оперативна структура ће развити план и механизме међусобне
комуникације , пратиће успешност размене информација и ефикасност комуникације у односу на
очекиване резултате примене Локалног плана. План комуникације управљачке и оперативне
структуре уредиће време и начине размене информација и предузимања одговарајућих акција.
Детаљне годишње планове за наредни период, након 2015.год. припремаће чланови
радне групе задужени за израду ЛАП-а уз активне консултације са оперативним структурама и
ромским удружењима. По потреби, ће формирати и одговарајуће радне тимове. Годишње
планове ће усвајати градско веће града Пожаревца.
Механизми праћења, оцењивања успешности примене Локалног плана и доношења
евентуалних корективних мера биће дефинисани Планом праћења и оцењивања успешности
(планом мониторинга и евалуације ).

13.1. Праћење и оцена успешности (мониторинг и евалуација )







1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.


Циљ праћења и оцене успешности ( мониторинга и евалуације ) ЛАП-а је да се
систематично прикупљају подаци,прати и надгледа процес примене и процењује успех
ЛАП-а ради предлагања евентуалних измена у активностима на основу налаза и оцена.
Временски оквир: Мониторинг ( као систематски процес прикупљања података и праћење
активности на реализацији ЛАП-а ) спроводи се континуирано и дугорочно за период
2016.-2020.
Евулација ( као анализа података доношења оцене о успешности) вршиће се периодично –
једном годишње и подносиће извештај Скупштини Града Пожаревца и градском већу
Града Пожаревца..Финална евалуација обавиће се на крају 2020. године.
Предмет мониторинга и евалуације:Мониторинг и евалуација укључују целовито
сагледавање испуњења активности – задатака и циљева.
Кључни индикатори утицаја за праћење и оцењивање успешности примене Локалног
плана ће бити следеће:
Број нових услуга-локалних мера /програма за Роме;
Обухват ромске националне мањине новим услугама и мерама;
Структура корисника/ца услуга и мера/програма;
Ниво укључености различитих актера у пружање услуга ромској националној мањини у
локалној заједници;
Обим финансијских средстава издвојених за услуге ромске националне мањине;
Структура финансијских средстава издвојених за услуге ромске националне мањине(буџет
локалне самоуправе,донаторска средства,други извори);
Процесни индикатори су дефинисани у склопу табеле Локалног акционог плана.

Методе и технике мониторинга и евалуације: За успешно обављање мониторинга и
евалуације користиће се стандардни сет алата међу којима су :Евидентирање корисника,
интервју са корисницима (упитници, разговори, анкете), анкете, извештавање, лично
присутвовање локацијама где се пројекат и активности спроводе и др. Тим за мониторинг
и евалуацију чине представници/це-стручна лица из локалних институција и организације
које се непосредно или посредно баве питањима ромске националне мањине као и
представници/це корисничких група овог Локалног плана. Тим за израду ЛАП-а ће својим
Планом рада дефинисати начин организовања мониторинга и евалуације Локалног плана.
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Радна група за израду овог документа предложиће именовање- Тима за праћење и
извештавање реализације ЛАП-а, задужене за праћење реализације и извештавање о
постигнутим резултатима у свакој наведеној области за сваку буџетску годину као и завршни
извештај по истеку периода за који се документ усваја. Извештај ће у процедури усвајања
разматрати: Одељење за друштвене делатности, Канцеларија за ЛЕР, Национални Савет Рома
Србије, члан градског већа задужен за НВО и удружења одборници града Пожаревца и градске
општине Костолац.
По усвајању годишњих извештаја о реализацији Акционог плана, Радна група ће реализовати
годишњу јавну презентацију постигнутих резултата за ширу јавност како би активности и резултати
на унапређењу положаја ромске популације на територији града Пожаревца били видљиви и
доступни свим заинтересованим странама.
Радна група ће након усвајања документа настојати да обезбеди континуирано и координирано
праћење реализације свих предвиђених мера, активности и програма.
Тим за извештавање и праћење реализације ЛАП-а је координационо тело које је бити спона са
свим релевантним социјалним партнерима и заинтересованим актерима у споровођењу
мера/активности/акција као и прикупљати и обједињавати податке потребне за праћење и
извештавање наведених мера/активности/акција по областима и припремати годишње извештаје.
Обзиром на недостатак у усклађеност података који су били потребни за припрему Акционог
плана у свим областима, наведено координационо тело за праћење и извештавање реализације
АП треба, у партнерству са свим актерима у свим фазама рада посебно посветити пажњу
прикупљању и анализи података. То је потребно учинити у првом тромесечју после усвајања
Акционог плана, како би индикаторе и резултате било могуће евидентирати, пратити и поредити.
У сврху процене резултата, обухвата и ефеката мера дефинисаних у АП предвиђена је спољна
професионална и независна евалуација користећи партиципативне методе, квалитативну и
квантитативну анализу уз активну укљученост представника ромске заједнице, Радне групе,
Националног савета за националне мањине, социјалних партнера и др. на захтев независног
евалуатора.
Годишњи, по потреби и чешћи, извештаји Тима за праћење и извештавање достављају се
Градоначелнику, градском већу Града Пожаревца, председнику градске општине Костолац. Они
представљају полазне основе за креирање нових активности на општини и посебно формулисање
приоритетних пројектних задатака за следећи јавни позив за финансирање пројеката цивилног
сектора или аплицирање ЛС Пожаревац за средства из других извора.

13.2. Медија план- план комуникације и видљивости
Служба за информисање/протокола ЛС Пожаревац као и именовани појединци запослени
у Одељељима и Службама града Пожаревца и градске општине Костолац, а посебно корисници
средстава, располажу знањем и професионализмом који је чини значајним партнером у
представљању јавности свих активности, догађаја и елемената овог ЛАП-а према роковима који ће
периодично бити достављани од стране Тима за праћење и извештавање. Ресурси ове службе у
смислу добре и професионалне сарадње са свим значајним медијима на територији целог града
биће у функцији благовременог и квалитетног обавештавања и корисника и шире јавности у свим
фазама реализације овог документа. То се односи на извештавање, праћење, спровођење
кампања, подизања нивоа свести грађана чиме ће све активности и резултати бити видљиви и
доступни заинтересованим странама и шире јавности.
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13.3. Буџет за рализацију ЛАП-а
Детаљан годишњи буџет за сваку годину примене Локалног плана биће урађен на основу
разрађених годишњих планова за ту годину, а на основу предложених приоритетних пројеката.
Финансијска средства за реализацију мера и активности предвиђених овим стратешком
документом обезбедиће првенствено на основу расписаних позива од стране надлежних
институција на нивоу града Пожаревца и градске општине Костолац, нивоу Републике Србије,
домаћих и међународних невладиних организација, ИПА Фондова, програма прекограничне
сарадње, Адријатик програма, програма које расписују Амбасаде страних земаља које имају своје
представнике у Републици Србији и на учешћу на осталим компетативним међународним
конкурсима / позивима, од донатора, укључујући и приватни сектор као и од међународних
партнера и фондова. Уколико пројекти са којима аплицирамо на основу расписаних позива од
стране горе наведених институција, буду прихваћени за финансирање, град Пожаревац ће
обезбедити суфинасирање у складу са правилима Конкурса.
Поштујући околности и важност социјалне и друштвене инклузије ромске националне
мањине као и приоритет Републике Србије у вези придруживања Европској Унији као и у вези са
10 основних начела које Република Србија треба да испуни на свом путу за придруживање
Европској Унији (на 7-мом месту је друштвено-социјална инклузија ромске националне мањине),
Радна група је, НА ОСНОВУ АКТИВНОСТИ предложила буџет за реализацију ЛАП-а у 2016.години.
( у износу од 3.000.000 динара на основу програма и пројеката невладиних организација и
удружења). Усмеравање ових средстава, у складу са принципима приоритетног располагања
средствима, биће усмерена на оснаживање појединаца и породица, о чему ће одлучивати
постојећа тела Скупштине Града Пожаревца задужена за развој друштвених делатности и
друштвене бриге за појединце који се не налазе у равноправном положају са осталим
становништвом. Средства у 2016.години биће додељена у складу са законском процедуром
суфинансирања активности удружења грађана, а који се реализује преко члана градског већа
града Пожаревца у ресору НВО и удружења, Скуштине градске општине Костолац и надлежне
комисије ЛС Пожаревац за избор пројеката и програма- и то 2.000.000,00 динара за реализацију
овог стратешког документа на територији града Пожаревца (без ГС Костолац), а 1.000.000,00
динара за реализацију приоритених пројеката на територији градске општине Костолац –
Иницијатива Координатора за ромска питања ГО Костолац и Већа ГО Костолац, обзиром да у
Костолцу живи велики проценат Рома, је да ГО Костолац буде носиоц одређених активности које
су за њену територију специфични, као и да зарад реализовања тих активности затражи већи
трансфер финансијских средстава у буџету од Града Пожаревца за реализацију свих предвиђених
активности.Обавеза је да се до 01.12.2015.године достави затев за средства из буџета града
Пожаревца за наредну годину за спровођење програма и пројеката из ЛАПа. За ове активности
биће задужено Одељење за друштвене делатности градске управе града Пожаревца.
Чланом 14.Статута градске општине Костолац предвиђени су послови које врши ГО
Костолац међу којима није предвиђено доношење ЛАП-а за мањинска питања. Будући да нема
правног пснова да градска општина самостално доноси ЛАП за мањинске заједнице, без измене
Статута, а у циљу озбиљног и свеобухватног решавања проблема ромске националне мањине на
територији градске општине Костолац и њене инклузије у све сфере друштвених односа, Веће
градске општине Костолац у оквиру својих овлашења затражило је од Градског већа града
Пожаревца и градоначелника града Пожаревца, да се реализација усвојених планова и активности
из ЛАП-а за унапређење положаја ромске националне мањине на територији града Пожаревца,
повери градској општини Костолац и Канцеларији за ромска питања која функционише у оквиру
градске општине Костолац и да се у ту сврху из ЛАП-а за Роме обезбеди већи трансфер потребних
средстава за реализацију свих активности који су дефинисани овим Локалним акционим планом.
Градско веће града Пожаревца накнадно ће издвојити средства за реализацију пројеката и
програма на редовном годишњем конкурсу за финансирање програма и пројеката удружења и
НВО за сваку следећу годину респективно и дефинисати приоритетну област и средства намењена
за пројекте заштите и промоције људских и мањинских права.
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Носилац активности и
одговорности

2016.-2020.

Предвиђен
рок за
реализацију

Обезбедити већи обухват ромске деце програмима предшколских програма у трајању од најмање једне
године

Индикатори
Партнери
Извори
резултата (извори
финансирања
Активности
и вредност за
праћење)
Информисање родитеља Град Пожаревац
Број
деце Центар за социјални рад, МПРС
о обавези укључивања Градска
оштина укључене у ППП у ПУ „Љубица Вребалов“, Град
Пожаревац
деце путем кампања у Костолац
односу на број здравствене

14.1.1. МЕРА

просечне оцене
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СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉЕВИ:
1. Повећати припремљеност ромске деце за школу кроз отклањање препрека (подршка родитеља,језичка баријера,сиромаштво –недостатак одеће,
обуће, ужине) за упис ромске деце у вртић и повећати број ромске деце укључене у предшколске програме предшколског у минималном трајању
једне године.
2. Обезбедити доступне скраћене програме учења српског језика и писма и основног функционисања грађанског друштва у корелацији са
функционалном социјализацијом Рома.
3. Смањити разлику између броја уписане ромске деце и младих и броја и оних који су завршили основну и средњу школу .
4. Обезбедити подршку у процесу учења са циљем постизања боље просечне оцене ромске деце и младих у току и на завршетку школовања.
5. Подстицати већи обухват и завршност високог образовања ромских ученика оба пола.
6. Осигурати бесплатно образовање одраслих Рома оба пола кроз програме- друга и трећа шанса, стручно оспособљавање за прво занимање
7. Обезбедити функционално информисање о грађанским правима и обавезама,надлежностима институција, садржајима који су од користи за
квалитет свакодневног живота појединаца и породица припадника ромске популације,обезбедити подршку у учењу са циљем постизања боље

ЦИЉ: Повећати укљученост и успешан завршетак предшколског,основног, средњошколског и факултетског образовања припадника ромске
националне мањине, интензивирати функционално описмењавање одраслих Рома.

14.1.- ОБРАЗОВАЊЕ - Образовање и информисање

14. ЦИЉЕВИ, МЕРЕ И АКТИВНОСТИ ПО ПРИОРИТЕТНИМ ОБЛАСТИМА – АКЦИОНИ ПЛАН
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МПРС
МДУЛС
ПУ „Љубица Вребалов“,
здравствене
медијаторке,педагошки
асистенти, медији, ромске
НВО,Ромски координатори

и
2016.-2020.

Град Пожаревац
Градска
оштина
Костолац
ПУ „Љубица Вребалов“
РНВО,
Национални
Савет Рома, Ромски
координатори

Носилац активности и
одговорности

Индикатори
резултата (извори
и вредност за
праћење)
Број јавних наступа
Број
одржаних
трибина
Број родитеља који
су присуствовали
трибинама
Број ромске деце
укључене у ПУ у
односу
на
претходне године
Број ромске деце
укључене у ПУ у
односу
на
МПРС
Град
Пожаревац, Градска

ПУ „Љубица Вребалов“
Ромске НВО
Медији
Национални савет ромске
националне
мањине
(НСРНМ)

Партнери

МПРС
Град
Пожаревац

МПРС
Град
Пожаревац
Градска
општина
Костолац
Домаћи
међународни
донатори

Извори
финансирања

и

2016.– 2020.

2016.– 2020.

Предвиђен
рок за
реализацију

Обезбедити већи обухват ромске деце узраста 3 - 5,5 година у Предшколској уставнови „Љубица Вребалов“
Пожаревац

-Формално
постојање ромских
асистената
-Процена ПУ за
потребама
ангажовања ПА

Градска
општина
Костолац
Домаћи
међународни
донатори
МПРС
Домаћи и
међународни
донатори

57

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Мотивација родитеља – ПУ „Љубица Вребалов“
трибине и лични позиви, Ромске
НВО,
Национални
Савет
посете

Организовање кампање
за подршку програмима
раног развоја и учења код
деце од 3 до 5.5 година

Активности

14.1.2. МЕРА

МПРС

просветној ПУ „Љубица Вребалов“ регистроване деце медијаторке,педагошки
РНВО,
Национални овог узраста , и у асистенти, медији, ромске
Савет Рома
односу на број НВО,Ромски координатори
деце
укључене
раније

Спровођење поступка
увођења 2 асистената
ромске
националности(РА) у
наставу ППП у Пожаревцу
и Костолцу

ромској и
заједници

24.12.2015.
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Обезбедити средства за
ван наставне активности
ПУ, и програме НВО, у
циљу додатне образовне
подршке

Организовање трибина
за родитеље у школама и
у
циљу
вртићима,
информисања о правима
и обавезама

Активности

14.1.3. МЕРА

општина Костолац ,
Градска
Центар за социјални рад општина
Звездара,РНВО,НСРНМ
Костолац
Домаћи
међународни
донатори
и

Град Пожаревац
Број деце која похађају
Градска
оштина додатне програме
Костолац, ПУ „Љубица
Вребалов“ РНВО
Национални Савет Рома

МПРС, Град
Пожаревац, Градска
општина Костолац ,
Центар за социјални
рад. РНВО, НСРНМ,
Ромски координатори

МПРС
2016.– 2020.
Град Пожаревац
Градска
општина
Костолац
Домаћи
и
међународни
донатори

Обезбедити доступне скраћене програме учења српског језика и писма и основног функционисања грађанског
друштва у корелацији са функционалном социјализацијом Рома
Носилац активности и
Индикатори резултата
Партнери
Извори
Предвиђен
одговорности
(извори и вредност за
финансирања
рок за
реализацију
праћење)
Град Пожаревац
Број Рома/киња који МПРС, Град
МПРС
2016.– 2020.
Градска
оштина присуствују трибинама
Пожаревац, Градска
Град Пожаревац
Костолац, ПУ „Љубица Праћење
редовности општина Костолац ,
Градска
Вребалов“ РНВО
деце у школама
Центар за социјални општина
запослених рад. РНВО, НСРНМ, Костолац
Национални Савет Рома Број
родитеља
и
Ромски координатори Домаћи
међународни
донатори

Рома,
Ромски претходне године
координатори
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МПРС

Носилац активности и
одговорности

Установити
додатне
програме за припрему
ученика за полагање
матурског испита после
осмог разреда, који
почиње у Јануару сваке
године
као
облика
неформалног
образовања
Установити
бесплатне
програме –
информатика,
глума,
спортске
активности,
креативне
радионице
Број деце оба пола која
похађају ове радионице
Број
јавних
презентација/наступа
Школска постигнућа ове

Предвиђен
рок за
реализацију
2016.-2020.
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РНВО, Национални савет
ромске националне
мањине

Ромске НВО и Мрежа Број дечака и девојчица
волонтера
који
похађају
ове
програме
Број дечака и девојчица
који су уписали средње
/четворогодишње школе

МПРС
Домаћи и
међународни
донатори

Извори
финансирања

МПРС
2016.-2020.
Град
Пожаревац
Градска
општина
Костолац
и
Домаћи
међународни
донатори
Ромске НВО
МПРС
2016.-2020.
Мрежа волонтера
Град
Пожаревац
Градска
општина
Костолац
и
Домаћи
међународни
донатори
Ромске НВО, Мрежа МПРС
2016.-2020.
волонтера, НСРНМ
Град
Пожаревац
Градска
општина

МПРС
медијаторке,педагошк
и асистенти, медији,
ромске НВО,Ромски
координатори

Партнери

Број ромске деце која Ромске НВО
присуствују
допунској Мрежа волонтера
настави - водити рачуна
о броју дечака и
девојчица
Школска
постигнућа
деце у осносу на
претходни период

Индикатори резултата
(извори и вредност за
праћење)
-Формално постојање
педагошких асистената

Помоћ и подршка ромској деци и младима током школовања

Основне школе
Организовање
и Педагошки асистенти
обезбеђивање додатне МПРС,РНВО
помоћи у учењу оним
ученицима који показују
лошије резултате у
наставним активностима
за поједине предмете.

Спровођење поступка
увођења 2 педагошка
асистената у Пожаревцу
и Костолцу у наставу ОШ

Активности

14.1.4. МЕРА
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Град
Пожаревац, Градска
општина Костолац
Школе , РНВО,
Педагошки асистенти

Град
Број деце оба пола која Ромске НВО, Мрежа
Пожаревац
су добила ову врсту волонтера,
НСРНМ,
Го Костолац
подршке
Ромски координатори
Школе , РНВО,
Национални савет
ромске националне
мањине,Црвени крст
Центар за социјални рад
(ЦСР), Основне и средње
школе, МПРС,
НЗС
РНВО,Јавна
и
приватна предузећа

деце

2016.-2020.

2016.-2020.

МПРС
2016.-2020.
Град
Пожаревац
Градска
општина
Костолац
и
Домаћи
међународни
донатори

Костолац
и
Домаћи
међународни
донатори

Број деце оба пола која Ромске НВО, Мрежа МПРС
су укуључена у ово тело волонтера,
НСРНМ, Град
Ромски координатори Пожаревац
Градска
општина
Костолац,
Домаћи и
међународни
донатори
Увођење
предмета МПРС, Национални савет Број
ученика
који Ромске НВО, НСРНМ, МПРС
„Ромски
језик
са Рома,
похађају предмет РЈЕНК Ромски координатори, Град
елементима националне МПНТР, , РНВО, ПА,
ПА
Пожаревац

(сликање,
вајање,
и
новинарство)
организовање
јавних
презентација/наступа
дечијих радова и осталих
програма неформалног
образовања) –
Обезбедити бесплатно
за децу/младе из
породица корисника
социјалне помоћи:
а) Боравак деце у
целодневним
програмима
б) Ужину деци
в) Уџбенике и школски
прибор
г) Опрему за физичко
образовање
д) Ваншколске
активности
ђ) Превоз
Већа
подршка
и
мотивисање
за
укључивање
ромских
ученика и ученица у
у
ђачке
парлменте
основним школама.
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Носилац активности и
одговорности

МПРС
Град Пожаревац,
Градска општина
Костолац,НСРНМ
Школе,НСРНМ, РНВО

Професионална
ОШ, Средње школе, ШУ,
оријентација
ромских РНВО, ПА, Ромски
ученика, и информисање координатор
о
примени
мера
афирмативне акције

Пружање
подршке
програму стипендирања
средњошколаца
и
студената

Градска
општина
Костолац,

Министарство
просвете
НСРНМ,
удружења
грађана, Ромске НВО,
Мрежа
волонтера,
Ромски координатори

Партнери

-Број ученика присутних
на
радионицама
Професионална
оријентација
-Број ученика уписаних
помоћу
примене
афирмативне акције

Министарство
просвете
НСРНМ, РНВО, Ромски
координатори, ПА

-Број деце оба пола која Министарство
су добила стипендија
просвете
НСРНМ,
удружења
грађана, Ромске НВО,
Мрежа
волонтера,
Ромски координатори

Индикатори резултата
(извори и вредност за
праћење)
-Број деце оба пола који
похађају ове програме
-Број деце оба пола која
су
уписала
средње
трогодишње школе
-Број деце оба пола која
су
уписала
средње
четворогодишње школе
МПРС
Град
Пожаревац
Градска
општина
Костолац,Домаћ
ии
међународни
донатори
МПРС
Град
Пожаревац
Градска
општина
Костолац,
Домаћи и
међународни
донатори
МПРС
Град
Пожаревац
Градска
општина
Костолац,
Домаћи и

Извори
финансирања

Повећати број младих Рома/киња укључених у средњошколско и факултетско образовање

Ромски координатор

Установити допунске и МПРС, Основне школе
додатне програме за Средње школе, НСРНМ,
припрему за ученика за РНВО
полагање
пријеминих
испита за средње школе
и факултете

Активности

14.1.5. МЕРА

културе“ у ОШ

2016.-2020.

2016.-2020.

Предвиђен
рок за
реализацију
2016.-2020.
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2016.-2020.

Предвиђен
рок за
реализацију
2016.-2020.

Носилац активности и
одговорности

Индикатори резултата
(извори и почетна
вредност за праћење)

Партнери

Извори
финансирања

Предвиђен
рок за
реализацију
62
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Активности

Индикатори резултата
Партнери
Извори
(извори и вредност за
финансирања
праћење)
-евидентирани
успех Министарство
МПРС
студената
просвете,
Ромски Град
координатори
Пожаревац.
Градска
општина
Костолац,
Домаћи и
међународни
донатори
.НСРНМ
-број студената ромске НСРНМ,
удружења МПРС
националности који се грађана, Ромске НВО, Град
прикључио иницијативи Мрежа
Пожаревац.
волонтера,Ромски
Градска
координатори
општина
Костолац,
Домаћи и
међународни
донатори
.НСРНМ

Осигурати бесплатно образовање одраслих Рома оба пола, друга и трећа шанса, стручно оспособљавање за
прво занимање

Ментори,НСРНМ
Школе, МПРС
Град Пожаревац
Градска општина
Костолац,НСРНМ, РНВО

Активирање студената у
у
НВО-има
или
волонтерском сервису
како би дали допринос у
области
образовања
ромске деце

14.1.7. МЕРА

Ментори,НСРНМ
Школе, МПРС
Град Пожаревац
Градска општина
Костолац ,НСРНМ, РНВО

Носилац активности и
одговорности

Подстицати већи обухват и завршност високог образовања ромских ученика оба пола

Праћење студената који
су добили стипендије
(редовност похађања,
школских
достигнућа,
континуитет у раду,
у
укљученост
неформално
образовање
и
неформалне програме)

Активности

14.1.6. МЕРА

међународни
донатори
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Министарство за рад и
запошљавање
Ромске НВО
НСРНМ

2016.-2020.

2016.-2020.

Обезбедити функцинално информисање о грађанским правима и обавезама,надлежностима институција,
14.1.8. МЕРА
садржајима који су од користи за квалитет свакодневног живота појединаца и породица припадника ромске
популације
Носилац активности и
Индикатори резултата
Партнери
Извори
Предвиђен
Активности
одговорности
(извори и вредност за
финансирања
рок за
реализацију
праћење)
Организовање
Град Пожаревац
-Број
организованих Центар за социјални МПРС
2016.-2020.
информативнх кампања Градска општина
трибина
рад
Град
на ову тему
Костолац, Ромске НВО, -Број Рома/киња који су Дом
здравља Пожаревац
НСРНМ
присуствовали
(амбуланте)
Градска
трибинама
Школе, ПУ, Ромске општина
НВО,
НСРНМ, Костолац,

Организовање трибина у
циљу
информисања
одраслих
Рома
о
могућностима
за
оспособљавање за прво
занимање

Број
бесплатних
програма
Број Рома/киња који су
похађали и завршили
неки од програма
Број Рома/киња који су
се
запослили
захваљујући завршеном
програму

МПРС
Град
Пожаревац
Градска
општина
Костолац,
Домаћи и
међународни
донатори
.НСРНМ
Град Пожаревац
Број
организованих Министарство за рад и МПРС
Градска општина
трибина
запошљавање, Ромске Град
Костолац. Центар за Број Рома/киња који су НВО
Пожаревац
социјални рад, НЗС, присуствовали
Медијаторке
Градска
Ромски координатори
трибинама
Асистенти
општина
НСРНМ
Костолац.
Домаћи и
међународни
донатори
.НСРНМ

Формирање програма Агенција
за
бесплатних обука за запошљавање
прво занимање
Центар за социјални рад
Град Пожаревац,
Градска општина
Костолац, НСЗ
Пожаревац, Ромски
координатори
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Одлука о формирању ЦСР,ДЗ,ОШ,здраствени
тела/комисије
медијатори,

Град Пожаревац, ГО
Костолац, ШУ
Пожаревац,
ОШ,СШ,РНВО,ПА,ромски
координатор

Формирати тело у ЛС
које ће се бавити
праћењем
и
унапређењем услова у
образовању ученика из
маргинализованих група
становништва.

Град Пожаревац
Градска општина
Костолац, Ромске НВО,
НСРНМ,ромски
координатори и
ромски педагошки
асистенти.

-Број родитеља ромске
националности
који
учествују у раду Савета
родитеља и школских
одбора

Подршка
у
већем Школска управа града
укључивању
ромских Пожаревца, школе и
родитеља у органе школски савети, РНВО,
одлучивања
при НСРНМ.
школама
/
савети
родитеља.

Израда инфо материјала Град Пожаревац
-Број
и дистрибуција
Градска општина
материјала
Костолац, Ромске НВО,
НСРНМ

Електронски
и
штампани
медији
Ромски координатори
подељених Центар за социјални
рад
Дом
здравља
(амбуланте)
Школе,ПУ,Ромске НВО,
НСРНМ, Електронски и
штампани
медији,
Ромски координатори

Домаћи и
међународни
донатори
МПРС
Град
Пожаревац
Градска
општина
Костолац.
Домаћи и
међународни
донатори
МПРС
Град
Пожаревац
Градска
општина
Костолац.
Домаћи и
међународни
донатори
МПРС
Град
Пожаревац
Градска
општина
Костолац.
2016-2020.

2016.-2020.

2016.-2020.
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МПРС
Град

МПРС
Град
Пожаревац
Градска
општина
Костолац,
Домаћи и
међународни
донатори
.НСРНМ

Извори
финансирања

2016.-2020.

Предвиђен
рок за
реализацију
2016.-2020.
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-Број
додељених МПС, Град
сертификата
Пожаревац,

Број наставника
примењују

Партнери

МПС, Град
Пожаревац,
Градска општина
Костолац, Домаћи и
међународни
донатори .НСРНМ
Предшколска установа,
ОП, СШ, Донатори,
који НСРНМ, РНВО,Ромски
координатори

Индикатори резултата
(извори и вредност за
праћење)
МПС,
Број
васпитача
и
Предшколска установа, наставника
који
су
ОП, СШ, Донатори, прошли обуку
НСРНМ, РНВО
Процена васпитача и
наставника о квалитету
обуке

Носилац активности и
одговорности

ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТНОГ ОБРАЗОВАЊА- Обезбеђивање и усавршавање кадра који ради са ромском децом

Обука постојећег
васпитачког и наставног
кадра ( ПУ,ОШ, СШ)
а) за имплементацију
специфичних
образовних програма
усклађених са
образовним потребама
ромске деце,
б) за израду нових,
в) за усавршавање
постојећих образовних
програма,
г) за примену
интерактивних метода
подучавања/учења,
д) за индивидуализацију
образовног процеса
ђ) за сарадњу са
породицом и ромском
заједницом
ж) за сарадњу са
ромским асистентом
з)Упознавање
просветног кадра са
културом и традицијом
Рома
Сертификовати (за: ПУ, МПС,
ОШ, СШ) васпитаче и Предшколска установа,

Активности

14.1.9. МЕРА
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МЕРА

Промовисање политике
у
инклузије
Рома
образовање у просветној

Информисање
и
сензитивисање
шире
друштвене заједнице за
образовне
потребе
Рома-медијске кампање,
ТВ емисије, брошуре (за:
ПУ, ОШ,СШ,ВШ.)

Активности

14.1.10.

РАЗЛИЧИТОСТИ

И

РАЗВИЈАЊЕ

МУЛТИКУЛТУРАЛНИХ

МПРС
Град
Пожаревац

МПРС
Град
Пожаревац
Градска
општина
Костолац,
Домаћи и
међународни
донатори
.НСРНМ

Извори
финансирања

-Развијање

Пожаревац
Градска
општина
Костолац,
Домаћи и
међународни
донатори
.НСРНМ

ВРЕДНОСТИ

Градска општина
Костолац, Домаћи и
међународни
донатори .НСРНМ
Предшколска установа,
ОП, СШ, Донатори,
НСРНМ, РНВО,Ромски
координатори

професионалне јавности и шире заједнице за образовне потребе Рома
Носилац активности и
Индикатори резултата
Партнери
одговорности
(извори и вредност за
праћење)
МПС,
Смањена
етничка МПС, Град
Предшколска установа, дистанца према Ромима Пожаревац,
ОП, СШ, Донатори,
Градска општина
НСРНМ, РНВО, Ромски
Костолац, Домаћи и
међународни
координатори
донатори .НСРНМ
Предшколска установа,
ОП, СШ, Донатори,
НСРНМ,
РНВО
и
Електронски
штампани медији
МПС,
Већа прихваћеност
МПС, Град
Предшколска установа,
Пожаревац,
ОП, СШ, Донатори, (мањи отпори) инклузије Градска општина

УВАЖАВАЊЕ

наставнике обучене за ОП, СШ, Донатори, Критеријуми
и
рад за ромском децом НСРНМ, РНВО
процедуре
као и установе које
-Спроведени поступци
и
идентификације
постижу
најбоље
резултате у раду
награђивања
-ТВ емисије и чланци
а) спровести процедуру
сертификације преко
овлашћених институција
б) Спровести процедуру
сваке године
в) ТВ емисије и
новински чланци о
награђеним установама

2016.-2020.

Предвиђен
рок за
реализацију
2016.-2020.

осетљивости
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јавности
–
округли НСРНМ, РНВО, Ромски од стране просветног Костолац, Домаћи и
столови, конференције, координатори
кадра
међународни
семинари,брошур, (за:
донатори .НСРНМ
ПУ, ОШ,СШ,ВШ.)
Предшколска установа,
ОП, СШ, Донатори,
НСРНМ,
РНВО
и
Електронски
штампани медији

Градска
општина
Костолац,
Домаћи и
међународни
донатори
.НСРНМ
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за Број Рома који су
завршили АТП-1 обуку и
обуку у Клубу за
тражење посла; број
Рома који активно
тражи посао; број Рома
који се запослио шест
месеци након завршене
обуке
Број Рома који су
завршили мотивационе-

Град Пожаревац,
Градска општина

Град Пожаревац,
Градска општина
Костолац, Канцеларија
за младе, ромска
удружења

Министарство
просвете, науке и
технолошког развоја,
Град Пожаревац,
Градска општина
Костолац, РНВО

Партнери

201.-2020.
Планирање и
праћење се
врши на
годишњем
нивоу

Буџет Републике 2016.-2020.
Србије ,Домаћи Планирање и

Буџет Републике
Србије,Домаћи
и међународни
донатори

Предвиђен
рок за
реализацију
Буџет Републике 2016.-2020.
Србије ,Домаћи Планирање и
и међународни праћење се
врши на
донатори
годишњем
нивоу

Извори
финансирања
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Укључивање Рома у НСЗ,Ромски
мотивационекоординатори,РРАБП

Укључивање Рома у НСЗ, Канцеларије
обуке
за
активно младе,РРАБП
тражење посла АТП-1 и
Клуб за тражење посла
(за
Роме
са
минимумом IV ССС)

Активности

Носилац активности и
одговорности

Јачање компетенција радно способних Рома оба пола потребних за активно укључивање на тржиште рада

Индикатори резултата
(извори и вредност за
праћење)
Мотивисање
и НСЗ, Универзитети и Број Рома укључених у
укључивање Рома у школе
за
основно програм ФООО; број
образовање
одраслих, Рома који је завршио
програм
функционалног
Ромски коориднатори
програм ФООО
основног образовања
одраслих (ФООО)

14.2.1. МЕРА

СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉЕВИ:
1. Повећање броја запослених припадника ромске националне мањине, посебно младих Рома и Ромкиња.
2. Повећати стопу самозапошљавања припадника ромске националне мањине.
3. Јачати капацитет Националне службе за запошљавање у реализацији програма подршке намењене Ромима у запошљавању и
промовисање добрих примера запошљавања

ОПШТИ ЦИЉ: Повећати конкурентност ромске националне мањине на тржишту рада и њихово веће запошљавање.

14.2.-ЗАПОШЉАВАЊЕ - Економско оснаживање, обука, запошљавање и самозапошљавање
Страна 182 - Број 13
24.12.2015.

Град Пожаревац,
Градска општина
Костолац, ромска
удружења, послодавци

Костолац, ромска
удружења

Буџет Републике
Србије ,Домаћи
и међународни
донатори

и међународни
донатори

2015.-2020.
Планирање и
праћење се
врши на
годишњем
нивоу

праћење се
врши на
годишњем
нивоу

Буџет Републике 2016.-2020.
Србије. МРЗБСП, Планирање и
Домаћи и
праћење се

Осмишљавање прилагођених мера и програма подршке у запошљавању у складу са Националном стратегијом
запошљавања теже запошљивих категорија незапосленог становништва
Носилац активности и
Индикатори резултата
Партнери
Извори
Предвиђен
одговорности
(извори и вредност за
финансирања
рок за
реализацију
праћење)
НСЗ,РРАБП
Број
захтева
за Град Пожаревац,
Буџет Републике 2016.-2020.
субвенцијама
Градска општина
Србије, МРЗБСП, Планирање и
запошљавање
Рома; Костолац, ромска
праћење се
врши на
износ
одобрених удружења
годишњем
субвенција
за
запошљавање Рома;
нивоу)
број запослених Рома

активационе тренинге
за лица за ниским
нивоом квалификација;
број Рома који активно
тражи посао; број Рома
који се запослио шест
месеци након завршене
обуке
Број Рома укључених у
програме
додатног
образовања и обуке;
број Рома који су
завршили
програме
додатног образовања и
обуке; број Рома који се
запослио шест месеци
након завршене обуке
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Пружање
подршке НСЗ,
Центри
за Број корисника новчане Град Пожаревац,
реализацији програма социјални рад,Ромски социјалне
помоћи Градска општина
за кориснике новчане коориднатори
укључених
у Костолац, послодавци,

Пружање
подршке
реализацији програма
субвенција
за
запошљавање за теже
запошљивих лица

Активности

14.2.2. МЕРА

Укључивање Рома у НСЗ,Ромски
програме
додатног координатори,РРАБП
образовања и обуке

активационе тренинге
за лица са ниским
нивоом квалификација

24.12.2015.
Број 13 - Страна 183

Одлуке о одобравању
средстава
јединици
локалне самоуправе за
учешће у финансирању
програма или мера АПЗ
предвиђених локалним
акционим
плановима
запошљавања
из
републичког
буџета;
износ
одобрених
средстава

Учешће у релизацији
програма и мера АПЗ
предвиђеним локалним
акционим плановима
и
запошљавања
коришћењем
бесповратних средстава

НСЗ, Ромски
коориднатори Град
Пожаревац,
Градска општина
Костолац, ромска
удружења

новокреиране
субвенције
за
запошљавање
Број одобрених јавних
радова; број укључених
Рома; број запослених
Рома

социјалне помоћи у
виду нових субвенција
за запошљавање
Реализација програма Град Пожаревац,
јавних радова
Градска општина
Костолац НСЗ

Град Пожаревац,
Градска општина
Костолац, ромска
удружења

Град Пожаревац,
Градска општина
Костолац, Удружења
грађана

ромска удружења

врши на
годишњем
нивоу)
Буџет Републике 2016.-2020.
Србије, Град
Планирање и
Пожаревац,
праћење се
врши на
Градска
годишњем
општина
Костолац,
нивоу)
МРЗБСП,
Буџет Републике 2016.-2020.
Србије ,
Планирање и
МРЗБСП, Град
праћење се
Пожаревац,
врши на
Градска
годишњем
општина
нивоу
Костолац,
Домаћи и
међународни
донатори,финан
сијски допринос
апликаната

међународни
донатори,
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Подстицати
запошљавање теже
запошљивих лица
коришћењем
субвенција за
запошљавање и
бесповратним
средствима

Информисање
послодаваца о
остваривању олакшица
и могућностима
запошљавања теже
запошљивих лица

Пружање подршке
посредовање у
запошљавању, са
посебним фокусом на
категорије теже
запошљивих лица

Активности

14.2.3. МЕРА

МРЗБСП,НСЗ, Град
Пожаревац,
Градска општина
Костолац, ромска
удружења

НСЗ, Град Пожаревац,
Градска општина
Костолац, ромска
удружења

НСЗ, Град Пожаревац,
Градска општина
Костолац, ромска
удружења

Носилац активности и
одговорности

Индикатори резултата
(извори и вредност за
праћење)
Број пријава потреба за
запошљавањем за лица
ромске националности;
број упућених лица
ромске националности
по пријавама потреба за
запошљавањем; број
запослених лица
Број обилазака
послодаваца на тему
олакшица за
запошљавање теже
запошљивих лица; број
пријава потреба за
запошљавањем за лица
ромске националности;
број упућених лица
ромске националности
по пријавама потреба за
запошљавањем; број
запослених лица
Број захтева за
остваривање субвенција
за запошљавање лица
ромске националности;
износ одобрених
субвенција; број
запослених Рома
МРЗБСП , послодавци,
Привредна комора
Србије,
Град Пожаревац,
Градска општина
Костолац, РНВО

МРЗБСП , послодавци,
Привредна комора
Србије,
Град Пожаревац,
Градска општина
Костолац, ромска
удружења

НСЗ, агенције за
запошљавање Град
Пожаревац,
Градска општина
Костолац, ромска
удружења,
послодавци

Партнери

Буџет Републике
Србије МРЗБСП,
Домаћи и
међународни
донатори,
финансијски
допринос
апликаната

Буџет Републике
Србије МРЗБСП,
Домаћи и
међународни
донатори,
финансијски
допринос
апликаната
Буџет Републике
Србије МРЗБСП,
Домаћи и
међународни
донатори,
финансијски
допринос
апликаната

Извори
финансирања

2016.-2020.
Планирање и
праћење се
врши на
годишњем
нивоу

2016.-2020.
Планирање и
праћење се
врши на
годишњем
нивоу

Предвиђен
рок за
реализацију
2016.-2020.
Планирање и
праћење се
врши на
годишњем
нивоу

Сензибилизација послодаваца за запошљавање припадника ромске националне мањине
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Активности

Носилац активности и
одговорности

Подстицање самозапошљавања

Индикатори резултата
Партнери
Извори
Предвиђен
(извори и вредност за
финансирања
рок за
реализацију
праћење)
Пружање
подршке Национална
служба -број
одржаних Ромски координатори, НЗС, Буџет
2016.-2020.
организовању
запошљавања, РРАБП
едукација
РНВО
Републике
едукација о значају
-број запослених Рома
Србије МРЗБСП,
и
Домаћи и
запошљавања
могућностима
међународни
самозапошљавања
донатори,
финансијски
допринос
апликаната
послодавци, ПКС,
Град
Пожаревац,
Градска
општина
Костолац, РНВО
Менторскa подршкa у Удружење грађана са Број
активираних НСЗ, РВНО, Град
НЗС, Буџет
2016.-2020.
активирању удружења искуством у социјалном правних субјеката, број Пожаревац,
Републике
грађана,
самосталне предузетништву, РРАБП запослених лица
Градска општина
Србије МРЗБСП,
занатске/услужне
Костолац
Ромски Домаћи и
међународни
радње
координатори
донатори,
финансијски
допринос
апликаната
послодавци, ПКС,
Град
Пожаревац,
Градска

14.2.4. МЕРА
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Активности

Носилац активности и
одговорности

Индикатори резултата
(извори и вредност за
праћење)

Партнери

НСЗ, РВНО, Град
Пожаревац,
Градска општина
Костолац Ромски
координатори

Запошљавање и отварање малих и средњих предузећа

- 5.000 Рома годишње
информисано о новим
могућностима новог
запослења
- Број умрежених
ромских и осталих НВО и
број мрежа
- Формирана база
података о слободним
радним местима
-број укључених јавних и
приватних предузећа у
заједничку кампању
-број писаних чланака у
медијима, тв и радио
прилози, веб
презентације
- постојање извештаја
урађених за приоритетну
област
-Истраживање положаја
Рома на тржишту рада
Унапредити
у
информисање
и
штампаним
електронским медијима.

Извори
финансирања

Предвиђен
рок за
реализацију
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14.2.5. МЕРА

РНВО
Ромски координатор

Ромска регионална
канцеларија НСРНМ

Приступ
НЗС Пожаревац
о РРАБП
информацијама
и Град Пожаревац
запошљавању
Градска општина
постојећим
могућностима
Костолац
Ромска регионална
економског
канцеларија НСРНМ
оснаживања за Роме
Релевантне НВО
Повратне информације
од приватних предузећа
преко упитника

општина
Костолац, РНВО
НЗС, Буџет
2016.-2020.
Републике
Србије МРЗБСП,
Домаћи и
међународни
донатори,
финансијски
допринос
апликаната
послодавци, ПКС,
Град
Пожаревац,
Градска
општина
Костолац, РНВО

24.12.2015.
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МРЗБСП
МПРС
Национална служба за
заопошљавање (НСЗ)
Град Пожаревац
Градска општина
Костолац
Ромска регионална
канцеларија НСРНМ
РНВО
МРЗБСП
МПРС
Национална служба за
заопошљавање (НСЗ)
Град Пожаревац
Градска општина
Костолац
Ромска регионална

Обука Рома
ангажованих у старим
ромским занимањима

Подрска у отварању
МСП, задруга за
запошаљавање, радњи,
ортачких удружења и
осталих облика
предузетничког
удруживања

МРЗБСП
МПРС
Национална служба за
заопошљавање (НСЗ)
Град Пожаревац
Градска општина
Костолац
Ромска регионална
канцеларија НСРНМ
РНВО

Тренинг у области
покретања властитог
бизниса, развоја
пословног плана,
конкурисања код
банака за кредите и
зајмове

Број Рома који су
завршили
преквалификациију,
доквалификацију и
додатну квалификацију у
циљу стицања нових
знања
-100 Рома укључено у

-20 Рома покренуло
властити бизнис на
годишњем нивоу
-Број Рома који су
завршили
преквалификациију,
доквалификацију и
додатну квалификацију у
циљу стицања нових
знања
Број и врста
реализованих едукација
-Број радно ангажованих
Рома који раде у
штампаним и
електронским медијима
-Број ревитализованих
старих ромских
занимања
-% Рома радникпоновно
запослених Рома након
завршене обуке у
занимањима које
тренутно захтева
тржиште рада

НЗС, МРЗБСП,
2016.-2020.
Домаћи и
међународни
донатори,
финансијски
допринос
апликаната
послодавци, ПКС,
Град
Пожаревац,
Градска
општина
Костолац, РНВО

НЗС, МРЗБСП,
2016.-2020.
Домаћи и
међународни
донатори,
финансијски
допринос
апликаната
послодавци, ПКС,
Град Пожаревац,
ГОКостолац,НВО
НСЗ, РВНО, Град
НЗС, МРЗБСП,
2016.-2020.
Пожаревац,
Домаћи и
Градска општина
међународни
Костолац
Ромски донатори,
допринос
координатори, РРАБП
апликаната
послодавци, ПКС,
Град

НСЗ, РВНО, Град
Пожаревац,
Градска општина
Костолац
Ромски
координатори, РРАБП

НСЗ, РВНО, Град
Пожаревац,
Градска општина
Костолац
Ромски
координатори, РРАБП
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Уступање руинираних и
напуштених објеката у
власништву Града
Пожаревца или ГО
Костолац ромским
удружењима и/или
предузећима у циљу
запшљавања тешко
упошљивих категорија
становништва

Формирање бизнис
инкубатора –
грађевински радови и
опремање објекта
бизнис инкубатора (БИ).

Едукација за ромске
медијске раднике

Град Пожаревац,
ГО Костолац, РНВО

МРЗБСП
МПРС
Национална служба за
заопошљавање (НСЗ)
Град Пожаревац
Градска општина
Костолац,РНВО

МРЗБСП
МПРС
Национална служба за
заопошљавање (НСЗ)
Град Пожаревац
Градска општина
Костолац
РНВО

канцеларија НСРНМ
РНВО

-Број уступљених
објеката
-Број запослних лица
-Број новоотворених
предузећа
-Број лица која су
скинута са евиденције
НСЗ Пожаревац
-%увећања вредности
датих објеката
реконструкцијом

Број и врста
реализованих едукација
Број отварених МСП у
овиру бизнис
инкубатора, број људи
запошњено у оквиру
бизнис инкубатора.

задругу – 100 сакупљача
секундарних сировина
-50 Рома укључено у
пољопривредне задруге
Број и врста
реализованих едукација
Број радно ангажованих
Рома који раде у
штампаним и
електронским медијима

Пожаревац,
Градска
општина
Костолац, РНВО
НСЗ, РВНО, Град
НЗС, МРЗБСП,
2016.-2020.
Пожаревац,
Домаћи и
Градска општина
међународни
Костолац
Ромски донатори,доприн
ос апликаната
координатори, РРАБП
послодавци, ПКС,
Град
Пожаревац,
ГО Костолац,
РНВО
НСЗ, РВНО, Град
НЗС, МРЗБСП,
2016.-2020.
Пожаревац,
Домаћи и
Градска општина
међународни
Костолац
Ромски донатори,
послодавци, ПКС,
координатори, РРАБП
Град
Пожаревац,
ГО Костолац,
РНВО
МРЗБСП, НЗС
МРЗБСП, Домаћи 2016.-2020.
и међународни
Пожаревац, ромски
координатори,
донатори,
послодавци, ПКС,
донатори
Град
Пожаревац,
ГО Костолац,
РНВО
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Формирање
Канцеларије за
инклузију Рома
(обезбеђивање
средстава за рад
Канцеларије за ромска
питања у ГО Костолац)

Ангажовање уз
накнаду/волонтер за 2
радна места ромског
координатора у ЛС
Пожаревцу и градској
општини Костолац

Активности

14.2.6. МЕРА

Процес инклузије Рома на локалном нивоу са посебним нагласком на запошљавање у ЛС Пожаревац,
државним локалним институцијама, службама и предузећима
Носилац активности и
Индикатори резултата
Партнери
Извори
Предвиђен
одговорности
(извори и вредност за
финансирања
рок за
реализацију
праћење)
Град Пожаревац,
-Формално постојање и
МДУЛС,КЉМП,
Град
2016.-2017.
Градска општина
систематизовано радно
Министарство правде, Пожаревац,
-или до
Костолац, МДУЛС,НЗС
место ромских
Уставни суд, НСРНМ, Градска
укидања
координатора у ЛС
Заштитник
грађана, општина
забране
Пожаревцу и градској
РНВО
Костолац
запошљавањ
а у јавним
општини Костолац
институцијам
а
Град Пожаревац,
Формирана
МДУЛС,КЉМП,
Град
2016.-2017.
Градска општина
Канцеларија за
Министарство правде, Пожаревац,
-или до
Костолац, МДУЛС,НЗС
инклузију Рома/киња и
Уставни суд, НСРНМ, Градска
укидања
РНВО,
Заштитник општина
забране
систематизована 3
радна места
грађана,
Костолац
запошљавањ
-Спроведене
а у јавним
афирмативне акције
институцијам
а
према Закону
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Индикатори резултата
(извори и вредност за
праћење)

Едукација у насељима о Град Пожаревац,
-10 одржаних едукација
социјално
ризичним Градска општина
-обухват од најмање 200
понашањима
Костолац, Дом здравља младих (14-18 година)
Пожаревац и Костолац,
РНВО

Активности

Носилац активности и
одговорности

Ромски координатори
у ЛС Пожаревац и
Костолац,
ромски
здраствени
медијатори
РНВО,
Медији, Завод за јавно
здравље Пожаревац,
Волонтери

Партнери

2016.-2020.

Предвиђен рок за
реализацију
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Домаћ
и
и
међун
ародни
донато

Град
Пожар
евац,
Градск
општи
на
Костол
ац,

Извор
и
финан
сирањ
а

ОПШТИ ЦИЉ: Обезбедити већи обухват и доступност здравствених услуга
СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉЕВИ:
- Побољшати информисаност и сазнања о ризичним понашањима: коришћењу алкохола и психоактивних супстанци, малолетничке
трудноће,сексуални односи
- Унапредити информисаност ромске популације о правима и принципима основне здравствене заштите и здравственог понашања
- Унапредити доступност здравствених услуга
- Унапредити животно окружење у ромској заједници (Побољшати услове становања (у смислу снабдевености водом за пиће, санитарних уређаја и
чувања домаћих животиња...)
Побољшати информисаност и сазнања о ризичним понашањима: коришћењу алкохола и психоактивних супстанци,
14.3.1. МЕРА
малолетничке трудноће, сексуални односи

14.3. Здравствена заштита
24.12.2015.
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Град Пожаревац,
-10 одржаних едукација
Градска општина
-обухват од најмање 200
Костолац, Дом здравља младих (14-18 година)
Пожаревац и Костолац,
РНВО

Ромски координатори
у ЛС Пожаревац и
Костолац,
ромски
здраствени
медијатори
РНВО,
Медији, Завод за јавно
здравље Пожаревац,
Волонтери

Поршка организовању Дом здравља Пожаревац - 5 акција тестирања
Ромски координатори
број
обухваћених у ЛС Пожаревац и
акције тестирања у и Костолац, РНВО
насељима
становника насеља
Костолац,
ромски
здраствени
медијатори
РНВО,
Медији, Завод за јавно
здравље Пожаревац

Едукација у насељима о
ризичним понашањима
за здравље појединца
и породица

Домаћ
и
и
међун
ародни

Град
Пожар
евац,
ГС
Костол
ац,

Домаћ
и
и
међун
ародни
донато
ри, МЗ
РС

ри,
Минис
траств
о
здрав
ља РС,
Град
Пожар
евац,
Градск
општи
на
Костол
ац,

2016.-2020.

2016.-2020.
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Носилац активности и

Индикатори резултата
(извори и вредност за

Партнери

Извори

79

Предвиђен
рок за

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Активности

редовни
месечни
састанци и пријем
појединаца којима је
потребан преглед

Ромски координатори
у ЛС Пожаревац и
Костолац,
ромски
здраствени
медијатори
РНВО,
Медији, Завод за јавно
здравље Пожаревац,
Волонтери
Домаћ
и
и
међун
ародни
донато
ри, МЗ
РС
Подела
корисног Дом здравља Пожаревац -број
реализованих Ромски координатори Град
2016.-2020.
материјала
за и Костолац, РНВО
акција (5 планирано у ЛС Пожаревац и Пожар
здравствену заштиту
годишње)
Костолац,
ромски евац,
-обухват најмање 500 здраствени
ГС
медијатори
РНВО, Костол
појединаца
Медији, Завод за јавно ац,
здравље Пожаревац, Домаћ
и
и
Волонтери
међун
ародни
донато
ри, МЗ
РС
Унапредити
доступност
здравствених
услуга
14.3.2. МЕРА

Континуирани
рад Дом здравља Пожаревац здравствених тимова у и Костолац, РНВО
насељима

донато
ри, МЗ
РС
Град
2016.-2020.
Пожар
евац,
ГС
Костол
ац,

24.12.2015.
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Израда
локалних
програма везаних за
репродуктивно
здравље и здравље
жена

Организовати годишње
акције пријављивања
непријављене ромске
у
матичне
деце
евиденције грађана и
отварања здравствених
легитимација

Подела
инфо
материјала
из
различитих
области
здравствене заштите

-број
реализованих
акција (10 планирано
годишње)
-обухват најмање 200
појединаца

праћење)

Ромски координатори
у ЛС Пожаревац и
Костолац,
ромски
здраствени
медијатори
РНВО,
Медији, Завод за јавно
здравље Пожаревац,
Волонтери
Дом здравља Пожаревац -број
подељеног Ромски координатори
и Костолац, РНВО
материјала
(флајера, у ЛС Пожаревац и
лифлета)
Костолац,
ромски
-број лица пријављених здраствени
медијатори
РНВО,
за преглед
Медији, Завод за јавно
здравље Пожаревац,
Волонтери
Дом здравља Пожаревац Пораст броја пријављене Ромски координатори
и Костолац, РНВО
у ЛС Пожаревац и
ромске деце у матичне
евиденције грађана и
Костолац,
ромски
здраствени
већи обухват деце
примарном
медијатори
РНВО,
здравственом заштитом Медији, Завод за јавно
здравље Пожаревац,
Волонтери
Дом здравља Пожаревац Проценат спроведене
Ромски координатори
и Костолац, РНВО
у ЛС Пожаревац и
имунизације и
здравствене заштите код Костолац,
ромски
деце
здраствени
медијатори
РНВО,
Медији, Завод за јавно
здравље Пожаревац,
Волонтери

Едукација о значају Дом здравља Пожаревац
здравствених едукација и Костолац, РНВО
и основне здравствене
заштите

одговорности
2016.-2020.

Град Пожаревац,
ГС Костолац,
Домаћи и
међународни
донатори, МЗ РС

Град Пожаревац,
ГС Костолац,
Домаћи и
међународни
донатори, МЗ РС,

2016-2020.

2016-2020.
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реализацију

Град Пожаревац,
2016-2020.
ГС Костолац,
Домаћи
и
међународни
донатори,МЗ РС,

Град Пожаревац,
ГС Костолац,
Домаћи и
међународни
донатори, МЗ РС

финансирања
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Град Пожаревац,
ГО Костолац,
Домаћи и
међународни
донатори, МЗ РС

Град Пожаревац,
ГО Костолац,
Домаћи и
међународни
донатори, МЗ РС

Ромски координатори
у ЛС Пожаревац и
Костолац,
ромски
здраствени медијатори
РНВО, Медији, Завод
за јавно здравље
Пожаревац, Волонтери

Град Пожаревац,
ГО Костолац,
Домаћи и
међународни
донатори, МЗ РС

Извори
финансирања

Ромски координатори
у ЛС Пожаревац и
Костолац,
ромски
здраствени медијатори
РНВО, Медији, Завод
за јавно здравље
Пожаревац, Волонтери

Партнери

Дом здравља Пожаревац Урађена активна база
и Костолац
података
(социјална
карта)
о
ромској
популацији у општини
и
број
Пожаревац
попуњених упитника
Број израђених упитника
за процену здравственог
стања Ромске
популације
Здраствено
Дом здравља Пожаревац % обрађених података о
истраживање са циљем и Костолац
здравственом стању и
дефинисања
израда програма за
његово унапређење
и
морбидилитета
Урађена анализа о
морталитета.
тренутном
свеобухватном здрав

Индикатори резултата
(извори и вредност за
праћење)
Ромски координатори
у ЛС Пожаревац и
Костолац,
ромски
здраствени медијатори
РНВО, Медији, Завод
за јавно здравље
Пожаревац

Носилац активности и
одговорности

Осигурати доступност здравствених услуга у ромским заједницама/насељима за посебно осетљиве
категорије(жене, децу и младе, старије и особе с инвалидитетом)

Дом здравља Пожаревац -број
обављених
и Костолац
прегледа
-број
предписаних
терапија, датих савета

Унапредити
рад
патронажне
службе
Дома
задравља
Пожаревац и Костолац
и ромских здраствених
медијатора
кроз
увођење
„мобилних
тимова“
Сачинити
јединствен
упитник о социјалном и
здравственом статусу
(социјална
карта)
ромских породица на
територији
града
Пожаревца и спровести
га на терену

Активности

14.3.3. МЕРА

2016.-2020.

2016.-2020.

2016.-2020.
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Предвиђен
рок за
реализацију
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-број
подељених
материјала
-број
обављених
лекарских прегледа

Израда
инфо Дом здравља Пожаревац
и Костолац, Град
материјала
(флајера,плаката)
Пожаревац, РНВО
ГО Костолац

Дом здравља Пожаревац
и Костолац, Град
Пожаревац, РНВО
ГО Костолац

-Број пројеката и подаци
по завршетку пројеката
-Број и проценат
популације Рома,
укључених у
превентивне програме

Ромски координатори
у ЛС Пожаревац и
Костолац,
ромски
здраствени медијатори
РНВО, Медији, Завод
за јавно здравље
Пожаревац, Волонтери
Упознавање
Дом здравља Пожаревац -број
реализованих Ромски координатори
и Костолац, Град
у ЛС Пожаревац и
медицинских радника
кампања
са културом и
-број учесника
Пожаревац, РНВО
Костолац,
ромски
ГО Костолац,
здраствени медијатори
-број прилога
специфичним
проблемима
Национални Савет Рома
РНВО, Медији, Завод
ромске популације у
за јавно здравље

Пројекти
промоције
и
јавног
здравља
њихова
имплементација

Кампање
основне
заштите

Партнери

Ромски координатори
у ЛС Пожаревац и
Костолац,
ромски
здраствени медијатори
РНВО, Медији, Завод
за јавно здравље
Пожаревац, Волонтери
о значају Дом здравља Пожаревац -број
реализованих Ромски координатори
у ЛС Пожаревац и
здравствене и Костолац, Град
кампања
-број учесника
Пожаревац, РНВО
Костолац,
ромски
ГО Костолац
-број
медијиских здраствени медијатори
РНВО, Медији, Завод
прилога
за јавно здравље
Пожаревац, Волонтери

Активности

Индикатори резултата
(извори и вредност за
праћење)

Предвиђен
рок за
реализацију
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Град Пожаревац, 2016.-2020.
ГО Костолац,
Домаћи
и
међународни
донатори, МЗ РС

Град Пожаревац, 2016.-2020.
ГО Костолац,
Домаћи
и
међународни
донатори, МЗ РС

Град Пожаревац, 2016.-2020.
ГО Костолац,
Домаћи
и
међународни
донатори, МЗ РС

Град Пожаревац, 2016.-2020.
ГО Костолац,
Домаћи
и
међународни
донатори, МЗ РС

Извори
финансирања

Унапредити информираност ромске популације о правима и обавезама из области здравствене заштите

Носилац активности и
одговорности

14.3.4. МЕРА

Страна 196 - Број 13
24.12.2015.
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Број 13 - Страна 197

циљу смањења појаве
дискриминације

Пожаревац, Волонтери
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Успоставити развијене и прихватљиве програме одрживе социјализације ромске популације/ социјално прихватљивог понашања, одговорног
родитељства и др.

-

Број деце укључене у
ППП у односу на број
регистроване деце овог
узраста , и у односу на
број деце укључене

Обезбеђивање одеће, Град Пожаревац,
обуће и неопходног ГО Костолац, ЦЗР
Пожаревац
прибора

Индикатори резултата
(извори и праћење)
Број деце укључене у
ППП у односу на број
регистроване деце овог
узраста , и у односу на
број деце укључене
раније

Носилац активности и
одговорности

Информисање
Град Пожаревац,
родитеља о обавези ГО Костолац, ЦЗР
укњучивања деце путем Пожаревац
кампања

Активности

Ромски координатори
при ЛС Пожаревац и
ГО
Костолац,
здравствене
медијаторке,п
едагошки асистенти
Медији,РНВО,
Волонтери
Ромски координатори
при ЛС Пожаревац и
ГО
Костолац,
здравствене
медијаторке,педагошк

Партнери

Превиђен
рок за
реализацију

Град Пожаревац, 2016. -2020
ГО Костолац,
Домаћи
и
међународни
донатори

Град Пожаревац, 2016.-2020
ГО Костолац,
Домаћи
и
међународни
донатори

Извори
финансирања

Побољшати информисаност и сазнања ромске популације о бенефитима социјализације, посебно деце и
младих појединца и младих брачних парова/родитеља

Унапредити информисаност ромске популације о правима и принципима основне социјалне заштите

-

14.4.1. МЕРА

Побољшати информисаност и сазнања ромске популације о бенефитима социјализације, посебно деце и младих појединца и младих брачних
парова/родитеља

-

СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉЕВИ:

ОПШТИ ЦИЉ: Обезбедити већи обухват и доступност социјалних услуга и програма социјализације

14.4.- Социјална заштита и социјализација (социјално укључивање, превенција насиља, безбедност)
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-15
едукација
у
насељима током сваке
године , број корисника
едукације , спровођење
о
анкете
информисаности
појединаца
и
утврђивање
степена
корисности спроведених
едукација и радионица
Формално
постојање Ромски координатори
испоставе ЦЗР
при ЛС Пожаревац и
Број систематизованих ГО Костолац,

Едукација о значају Град Пожаревац,
и ГО Костолац, ЦЗР
партнерских
породичних односа и Пожаревац
солидарности

Град Пожаревац, 2016.-2020.
ГО Костолац,
Министарство за

Град Пожаревац, 2016.-2020.
ГО Костолац,
Домаћи
и
међународни
донатори

Град Пожаревац, 2016.-2020
ГО Костолац,
Домаћи
и
међународни
донатори

Град Пожаревац, 2016.-2020
ГО Костолац,
Домаћи
и
међународни
донатори
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Формирање испоставе Град Пожаревац,
Центра за социјални ГО Костолац, ЦЗР
рад у Костолцу
Пожаревац,

Број
асистената
укуључених у ПУ на
територији
града
Пожаревца

Иницијатива
за Град Пожаревац,
укључивање асистената ГО Костолац, ЦЗР
Пожаревац
у ПУ где их нема

Министарство
просвете,
Школска
управа
Пожаревац,
Ромски координатори
при ЛС Пожаревац и
ГО
Костолац,
здравствене
медијаторке,педагошк
и асистенти, Медији,
РНВО,
Ромски координатори
при ЛС Пожаревац и
ГО Костолац,
здравствене
медијаторке,педагошк
и асистенти, Медији,
РНВО,

Постигнућа деце на Васпитачи ПУ
тестирању за упис у први Педагошки асистенти у
вртићима ако их има
разред
Ромске НВО
Мрежа волонтера

и асистенти, Медији,
РНВО,Донатори,
Црвени
крст
Пожаревац, Волонтери

Обезбедити
бољу Град Пожаревац,
припремљеност деце за ГО Костолац, ЦЗР
полазак у школу
Пожаревац

раније

24.12.2015.
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Мотивација родитеља –
трибине и лични позиви
и посете у ромским
насељима од стране
представника
„незваничне
ромске
институције“
Формирање Центра за

Организовање кампање
за укључивање деце
(медијска кампања)

Активности

14.4.2. МЕРА

здравствене
медијаторке,педагошк
и асистенти, Медији,
РНВО.

рад,
запошљавање,
борачка
и
социјална
питања.

Обезбедити већи обухват ромске деце узраста 3 – 5,5 година у Предшколску установу „Љубица Вребалов“
Пожаревац
Носилац активности и
Индикатори резултата
Партнери
Извори
Предвиђен
одговорности
(извори и вредност за
финансирања
рок за
реализацију
праћење)
Град Пожаревац,
Број јавних наступа
Град Пожаревац,
Град Пожаревац, 2016.-2020.
ГО Костолац, ПУ
Број одржаних трибина
ГО Костолац, ПУ
ГО Костолац,
„Љубица Вребалов“
Број родитеља који су „Љубица Вребалов“
Домаћи
и
Пожаревац,
присуствовали
Пожаревац, РНВО
међународни
трибинама
Медији, Национални донатори,
савет
ромске Министарство
Број ромске
деце националне мањине просвете
укључене у ПУ у односу (НСРНМ),ЦСР
Пожаревац,
ромски
на претходне године
координатори,
педагошки асистенти,
ромски
здраствени
медијатори
Град Пожаревац,
Број ромске
деце Ромске
НВО,
ПУ Град Пожаревац, 2016.-2020.
ГО Костолац, ПУ
укључене у ПУ у односу „Љубица
Вребалов“ ГО Костолац,
„Љубица Вребалов“
Пожаревац, Центар за Домаћи
и
на претходне године
Пожаревац,
социјални
рад међународни
донатори,
Пожаревац, НСРНМ
Министарство
просвете
Град Пожаревац,
Успостављен Центар за Град Пожаревац,
Домаћи
и 2016.-2020.

Министарство за рад,
радних места
запошљавање, борачка и
социјална питања
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Инфо пулт у насељима

рани развој
Број деце која користи
услуге центра
у
Број
запослених
Центру

ГО
Костолац,
ПУ
„Љубица
Вребалов“
Пожаревац, УНИЦЕФ,
РНВО, НСРНМ

међународни
донатори,
Министарство
просвете

Град Пожаревац,
ГО
Костолац,
Пожаревац

Индикатори резултата
(извори и вредност за
праћење)
-15
едукација
у
насељима током сваке
године
број
корисника
едукације
- спровођење анкете о
информисаности
појединаца
и
утврђивање
степена
корисности
реализованих едукација
и радионица
-број одржаних Инфо
ЦСР пултова у насељима

Носилац активности и
одговорности

Ромски координатори,
ромски
педагошки
асистенти,
ромски
здраствени
медијатори, РНВО

Ромски координатори,
ромски педагошки
асистенти, ромски
здраствени
медијатори, РНВО

Партнери

Превиђен
рок за
реализацију
2016.-2020.

Град Пожаревац, 2016.-2020.
ГО Костолац,
Донатори,
Министарство за
рад,
запошљавање,
и
борачка
социјална
питања-МРЗБСП

Град Пожаревац,
ГО Костолац,
Донатори,
Министарство за
рад,
запошљавање,
и
борачка
социјална
питања-МРЗБСП

Извори
финансирања

Унапредити информисаност ромске популације о правима и принципима основне социјалне заштите

Непосредно/теренско
Град Пожаревац,
и ГО Костолац, ЦСР
информисање
едукација о правима и Пожаревац
услугама из области
социјалне и породичноправне заштите

Активности

14.4.3. МЕРА

рани
развој
и ГО Костолац, ПУ
финансирање и/или
„Љубица Вребалов“
суфинансирање Центра Пожаревац, РНВО,
Удружењеграђана које
се бави темом раног
развоја
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-

Број
подељених
летака
Реализоване анкете
о
степену
информисаности
појединаца

Ромски координатори,
ромски
педагошки
асистенти,
ромски
здраствени
медијатори, РНВО

Ромски координатори,
ромски
педагошки
асистенти,
ромски
здраствени
медијатори, РНВО
Град Пожаревац, 2016.-2020.
ГО Костолац,
Домаћи
и
међународни
донатори,
Министарство за
рад,
запошљавање,
и
борачка
социјална
питања-МРЗБСП

Град Пожаревац, 2016.-2020.
ГО Костолац,
Домаћи
и
међународни
донатори,
МРЗБСП

Носилац активности и
одговорности

Град Пожаревац,
ГО
Костолац,
ЦСР
Пожаревац,
РНВО.
Министарство за рад,
запошљавање, борачка и
социјална
питањаМРЗБСП,НВО

Едукација
о
могућностима,
предностима
и
моделима
социјалног
укључивања појединаца
и формирање група
помоћи и самопомоћи

-15
едукација/радионица у
насељима током сваке
године
број
корисника
едукације
- спровођење анкете о
информисаности

Индикатори резултата
(извори и вредност за
праћење)

Ромски координатори,
ромски
педагошки
асистенти,
ромски
здраствени
медијатори, РНВО

Партнери

Рок
реализације
Град Пожаревац, 2016.-2020.
ГО Костолац,
Домаћи
и
међународни
донатори,
Министарство за
рад,
запошљавање,

Извори
финансирања

Успоставити развијене и прихватљиве програме одрживе социјализације ромске популације/ социјално
прихватљивог понашања, одговорног родитељства и др.

ЦСР

-

-број
мобилних
ЦСР органиованих
посета
насељима
-број поднетих молби и
захтева
мобилним
тимовима на терену

Активности

14.4.4. МЕРА

Израда
приступачног Град Пожаревац,
инфо материјала (за ГО
Костолац,
област
социјалних Пожаревац, РНВО
права) доступног у
насељима,
дому
здравља, општини и др.
јавним местима

Мобилни стручни тим Град Пожаревац,
ЦСР/
Центар
за ГО
Костолац,
социјални
рад
на Пожаревац
точковима,
ромски
координатори
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Едукација
о Град Пожаревац,
елементима одговорног ГО
Костолац,
ЦСР
родитељства
Пожаревац,
РНВО.
Министарство за рад,
запошљавање, борачка и
социјална
питањаМРЗБСП,НВО

Едукација
о Град Пожаревац,
принципима друштвено ГО
Костолац,
ЦСР
дозвољеног понашања Пожаревац,
РНВО.
Министарство за рад,
запошљавање, борачка и
социјална
питањаМРЗБСП,НВО

појединаца
и
утврђивање
степена
корисности
реализованих едукација
и радионица
-формирање 3 групе
помоћи и смаопомоћи
-15
едукација/радионица у
насељима током сваке
године
број
корисника
едукације
- спровођење анкете о
информисаности
појединаца
и
утврђивање
степена
корисности
реализованих едукација
и радионица
-15
едукација/радионица у
насељима током сваке
године
број
корисника
едукације
- спровођење анкете о
информисаности
појединаца
и
утврђивање
степена
корисности
реализованих едукација
и радионица
Ромски координатори,
ромски
педагошки
асистенти,
ромски
здраствени
медијатори, РНВО

Ромски координатори,
ромски
педагошки
асистенти,
ромски
здраствени
медијатори, РНВО

Град Пожаревац, 2016.-2020.
ГО Костолац,
Домаћи
и
међународни
донатори,
Министарство за
рад,
запошљавање,
и
борачка
социјална
питања-МРЗБСП

Град Пожаревац, 2016.-2020.
ГО Костолац,
Домаћи
и
међународни
донатори,
Министарство за
рад,
запошљавање,
и
борачка
социјална
питања-МРЗБСП

борачка
и
социјална
питања-МРЗБСП
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у

Решавање питања власништва и имовинско-правних односа и окончање поступка легализације у ромским
насељима
Носилац активности и
Индикатори резултата
Партнери
Извори
Предвиђен
одговорности
(извори и вредност за
финансирања
рок за
реализацију
праћење)
Град Пожаревац,
-број парцела и правни Одељење
за Град Пожаревац, 2016.-2017.
ГО Костолац, Дирекција
след
уговора
који имовинско-правне
ГО Костолац,
за изградњу града
поседују
Роми – послове и Одељење за Домаћи и
Пожаревца
садашњи
власници- геоинформационе
међународни
корисници
парцеле системе
и донатори.
(циљ: 50 парцела)
Министарство
информатику,
Републички геодетски грађевинарства,
завод (РГЗ), грађани- саобраћаја и
корисници земљишта инфраструктуре и
објеката, МГСИ
РНВО,ромски
координатори
Град Пожаревац,
-број уноса на виртуелну Одељење
за Град Пожаревац, 2017.-2017.
ГО Костолац, Дирекција
мапу – број парцела и имовинско-правне
ГО Костолац,
90
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Унос
података
геоинформациони

Истраживање
о
имовинском стању на
парцелама и објектима
у ромским насељима

Активности

14.5.1. МЕРА

4. Унапредити ситуацију у животном окружењу и просторно уређење ромских насеља.

3. Промена еколошке свести Рома значају и начину бриге о стамбеном и животном простору.

2. Побољшати квалитет становања у постојећим ромским насељима.

1. Легализација постојећих стамбених објеката кроз решавање имовинско-правних односа у постојећим ромским насељима.

СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉЕВИ:

ОПШТИ ЦИЉ: Побољшати квалитет становања припадника ромске националне мањине, просторну и уређеност животне средине

14.5.-Побољшање услова становања – (просторно уређење и заштита животне средине )
Страна 204 - Број 13
24.12.2015.

-20
радионица
предвиђено
-број присутних Рома
(Циљ: 300 учесника)

-број
пројеката
препарцелације (50)
-број захтева за укњижбу
према РГЗ (циљ: 50)

-број
објеката
са
унапређеним условима
становања (циљ: 50)

Град Пожаревац,
ГО Костолац, Дирекција
за изградњу града
Пожаревца

Град Пожаревац,
ГО Костолац, Дирекција
за изградњу града
Пожаревца

Едукација
и
информисање Рома о
начину
укњижбе
сопствене имовине и
њеним
предностима
над
нелегалним
статусом објеката
Препарцелација
и
укњижба парцела на
њихове власнике

Унапређење
услова Град Пожаревац,
становања – доградња, ГО Костолац, Дирекција
адаптација и санација. за изградњу града
Пожаревца, РНВО

уцртаних објеката, као и
метаподатака везаних за
њих (циљ: 50 парцела)
-(Служба за ГИС )

за изградњу града
Пожаревца

систем

Одељење
за
имовинско-правне
послове и Одељење за
ГИС, РГЗ, грађаникорисници земљишта
и објеката, РНВО
.ромски координатори
Одељење
за
имовинско-правне
послове и Одељење за
ГИС, РГЗ, грађаникорисници земљишта
и објеката, РНВО
.ромски координатори
Одељење
за
имовинско-правне
послове и Одељење за
ГИС, РГЗ, грађаникорисници земљишта
и објеката, РНВО
.ромски координатори

послове и Одељење за
ГИС, РГЗ, грађаникорисници земљишта
и објеката, РНВО
.ромски координатори

Град Пожаревац,
ГО Костолац,
Домаћи и
међународни
донатори.
- МГСИ

Домаћи и
међународни
донатори,МГСИ

2017.-2020.

2017.-2018.

Домаћи и
међународни
донатори.
Министарство
грађевинарства,
саобраћаја
и
инфраструктуре МГСИ
Град Пожаревац, 2016.-2020.
ГО Костолац,
Домаћи и
међународни
донатори.
- МГСИ
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15
радионица
предвиђено
-број присутних Рома
(Циљ: 200 учесника)

Град Пожаревац
ГС Костолац, МГСИ
Одељење за
имовинско-правне

МГСИ, УНДП,
Град Пожаревац,
ГО Костолац,
Донатори

2016.-2020.

Решавање системских инфраструктурних и комуналних проблема у ромским насељима и решавање стамбених
проблема Рома/киња
Носилац активности и
Индикатори резултата
Партнери
Извори
Предвиђен
одговорности
(извори и вредност за
финансирања
рок за
реализацију
праћење)
Град Пожаревац
1.
Пресељено
15 Министарство
МГСИ
2016.-2020.
ГС Костолац
ромских
породица грађевинарства,
УНДП, Град
тешког
материјалног саобраћаја и
Пожаревац,
стања
инфраструктуре - МГСИ Донатори
Дирекција за изградњу ЕУ Фондови
града Пожаревца,
Одељење за
имовинско-правне
послове и Одељење за
ГИС, РГЗ,
РВНО.КИРС.,ромски
координатори
Дирекција за изградњу
Решено стамбено
Град Пожаревац
МГСИ
2016.-2020.
града Пожаревца,
питање за 40 ромских
ГС Костолац,
УНДП, Град
Одељење за имовинско- породица (величина
Министарство
Пожаревац,
правне послове, Град
стамбеног објеката до
грађевинарства,
ГО Костолац,
Пожаревац
60м2).
саобраћаја и
Донатори
ГС Костолац
инфраструктуре - МГСИ ЕУ Фондови
РГЗ, РВНО.КИРС,
Донатори,ромски
координатори

Мере и акције у циљу
трајне интеграције
(решавање стамбеног
питања) Рома у
Пожаревцу и Костолцу.
Изградња
мањих
приземних објеката за
20 породица (ИРЛ) и 20
мањих
приземних
објеката за домицилно
становништво ромске
националности
из
Пожаревца и Костолца
Едукација
и Дирекција за изградњу
информисање Рома о града Пожаревца, РНВО
предностима
системских комуналних

Мере и акције у циљу
пресељења
заинтересованих Рома у
сеоска
подручја
(куповина
празних
сеоских домаћинстава)

Активности

14.5.2. МЕРА
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Дирекција за изградњу
града Пожаревца,
Одељење за имовинскоправне послове

Изградња
инфраструктурне мреже
– улице, водовод,
канализација, електромрежа до нивоа у коме
се налази суседство и
плаћање прикључака на
комуналну
инфраструктуру (за
активност 3 у мери
14.5.2.)
Дефинисати локације
на којима се налазе
ромске махале које
треба легализовати и
донети Акт о
легализацији ромских
насеља

Дирекција за изградњу
града Пожаревца,
Одељење за имовинскоправне послове

Дирекција за изградњу
града Пожаревца,
Одељење за имовинскоправне послове

Израда одговарајуће
урбанистичко-пројектне
документације за
активност 3 у мери
14.5.2.

Град Пожаревац
ГС Костолац, МГСИ
Одељење за
имовинско-правне
послове и Одељење за
ГИС, РГЗ,
РВНО.КИРС.,ромски
координатори.

Град Пожаревац
ГС Костолац, МГСИ
Одељење за
имовинско-правне
послове и Одељење за
ГИС, РГЗ,
РВНО.КИРС.,ромски
координатори.

МГСИ, УНДП,
Град Пожаревац,
ГО Костолац,
Донатори
ЕУ Фондови

МГСИ, УНДП,
Град Пожаревац,
ГО Костолац,
Донатори
ЕУ Фондови

МГСИ, УНДП,
Град Пожаревац,
ГО Костолац,
Донатори
ЕУ Фондови

ЕУ Фондови

2016.-2020.

2016.-2020.

2016.-2020.
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Акт о легализацији
ромских насеља у складу
са ГУП-ом

Донета одлука од стране
Скупштине града о
потреби легализације
ромских насеља и донет

Број стамбених објекта
који су доведени до
нивоа који испуњава
техничке услове

Унапређени санитарни
услови у насељима;
насеља и куће повезани
на основну
инфраструктурну мрежу

Израђена урбанистичка
документација

послове и Одељење за
ГИС, РГЗ,
РВНО.КИРС.,ромски
координатори.
Град Пожаревац
ГС Костолац, МГСИ
Одељење за
имовинско-правне
послове и Одељење за
ГИС, РГЗ,
РВНО.КИРС.,ромски
координатори.

24.12.2015.
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Урађени пројекти за
изградњу
путева,
водовода
и
канализације, адаптацију
стамбених
објеката,
зелених површина.

Носилац активности и
одговорности

Град Пожаревац,
Спроведена
Спровођење
ГО
Костолац истраживања и анкете
истраживања и анкета о ,РНВО,ромски
координатори
стамбеним потребама
Рома

Активности

Град Пожаревац
ГС Костолац, МГСИ,
Одељење за
имовинско-правне
послове и Одељење за
ГИС, РГЗ,
РВНО.КИРС.,ромски
координатори.

МГСИ, УНДП,
Град Пожаревац,
ГО Костолац,
Донатори
ЕУ Фондови

Дирекција за изградњу
града Пожаревца, ЈКП
Пожаревац, Завод за
јавно здравље, Дом
здравља, медији и
социјално одговорни
појединци

Дирекција за изградњу
града Пожаревца, ЈКП
Пожаревац, Завод за
јавно здравље, Дом
здравља, медији и
социјално одговорни
појединци

Партнери

Предвиђен
рок за
реализацију
2016.-2020.

2016.-2020.

Министарство
пољопривреде и
заштите животне
средине –
МПЗЖС, Град
Пожаревац,
ГО Костолац,
Домаћи и страни
донатори
МПЗЖС , Град
2016.-2020.
Пожаревац,
ГО Костолац,
Домаћи и страни
донатори

Извори
финансирања

Промена еколошке свести Рома значају и начину бриге о стамбеном и животном простору

Дирекција за изградњу
града Пожаревца,
Одељење за имовинскоправне послове

Индикатори резултата
(извори и вредност за
праћење)
Град Пожаревац,
-30
радионица
ГО
Костолац предвиђено
-број присутних Рома
Едукација
и ,РНВО,ромски
(укупан
годишњи
информисање Рома о координатори
значају и предностима
обухват: 500 учесника)
бриге о стамбеном и
животном простору

14.5.3. МЕРА

У насељима која су
предвиђена за
легализацију урадити
пројекте изградње
комуналне
инфраструктуре,
адаптације стамбених
објеката и санирати
дивље депоније. (за
активност 6 у мери
14.5.2.)
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-реализација
20
припремних радионица
-реализација 3 акције у
току године

Дирекција за изградњу
града Пожаревца, ЈКП
Пожаревац, Завод за
јавно здравље, Дом
здравља, медији и
социјално одговорни
појединци

Носилац активности и
одговорности

Партнери

-изградња и опремање ЈКП
Пожаревац,
игралишта са основним медији и социјално
мобилијарима за децу
одговорни појединци,
волонтери
-20
радионица Дирекција за изградњу
предвиђено
града Пожаревца, ЈКП
-број присутних Рома Пожаревац, Завод за
(укупан
годишњи јавно здравље, Дом
обухват: 400 учесника)
здравља, медији и
социјално одговорни
појединци, волотери

Индикатори резултата
(извори и вредност за
праћење)

Град Пожаревац, 2016.-2020.
ГО Костолац,
Домаћи и страни
донатори
Град Пожаревац, 2016.-2020.
ГО Костолац,
Домаћи и страни
донатори

Извори
финансирања

Предвиђен
рок за
реализацију

МПЗЖС , Град
2016.-2020.
Пожаревац,
ГО Костолац,
Домаћи и страни
донатори

Унапредити постојећу ситуацију у животном окружењу и просторно уређење ромских насеља

Град Пожаревац,
Изградња и опремање 3
ГО Костолац, Дирекција
игралишта за децу у
за
изградњу
града
ромским насељима
Пожаревца,
Град Пожаревац,
ГО
Костолац
,РНВО,ромски
Едукација о значају координатори
културе одржавања

Активности

14.5.4. МЕРА

Град Пожаревац,
Реализација
акција ГО
Костолац
чишћења
животне ,РНВО,ромски
средине
и координатори
озелењавања
заједничких површина
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Носилац активности и
одговорности

Организвати
тренинг Град Пожаревац,
чланова Радне групе о ГО Костолац,
праћењу и евалуацији

-број
едукација

Партнери

Основне и средње
школе, ПУ „Љубица
Вребалов“ Пожаревац,
Полицијска управа
Пожаревац, ЦСР, НСЗ
Пожаревац, Дом
здравља Пожаревац,
Дом Културе
Пожаревац, РНВО,
р.координатори,
р.педагошки
асистенти,
р.здраствени
медијатори, Црвени
Крст Пожаревац,
Школска управа
Пожаревац,
Министарства у Влади
РС.
тематских Основне и средње
школе, ПУ „Љубица
Вребалов“ Пожаревац,
Полицијска управа
Пожаревац, ЦСР, НСЗ
Пожаревац, Дом

Индикатори резултата
(извори и вредност за
праћење)
- Број
корисних
података,
база
евиденција,
резултата
истраживања,
примарно искуство
социјалних партнера

План праћења реализације Акционог плана и евалуације

Прикупити и анализирати Град Пожаревац,
податке који недостају у ГО Костолац,
ЛАПу и имплементирати
у
допуњеној
/
их
ажурираној верзији ЛАПа у
2016.години која ће бити у
потпуности у складу са
Националном стратегијом
унапређења
положаја
Рома и Декадом 2

Активности

14.6.1. МЕРА

14.5. План праћења реализације Акционог плана и евалуације
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Предвиђен
рок за
реализацију
2016.-2020.

Град Пожаревац, 2016.-2020.
ГО Костолац,
Домаћи и страни
донатори

Град Пожаревац,
ГО Костолац,
Домаћи и страни
донатори

Извори
финансирања

Страна 210 - Број 13
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
24.12.2015.

и

-годишње
извештаји

Поредити
симетрију Град Пожаревац,
циљева/индикатора
са ГО Костолац,

Град Пожаревац,
ГО Костолац,

2016.-2020.

Град Пожаревац, 2016.-2020.
ГО Костолац,
Домаћи и страни
донатори

97

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

анализе

-годишње анализе и
о
извештаји
реализованим
активностима
и
-квалитативна
квалитативна
анализа
постигнутих резултата

Пратити сваке године Град Пожаревац,
имплементацију
ГО Костолац,
активности (појединачни
мониторинг)
АП,
успешност (резултати који
одговарају
планираним
циљевима)

здравља Пожаревац,
Дом Културе
Пожаревац, РНВО,
р.координатори,
р.педагошки
асистенти,
р.здраствени
медијатори, Црвени
Крст Пожаревац,
Школска управа
Пожаревац,
Министарства у Влади
РС.
Основне и средње
школе, ПУ „Љубица
Вребалов“ Пожаревац,
Полицијска управа
Пожаревац, ЦСР, НСЗ
Пожаревац, Дом
здравља Пожаревац,
Дом Културе
Пожаревац, РНВО,
р.координатори,
р.педагошки
асистенти,
р.здраствени
медијатори, Црвени
Крст Пожаревац,
Школска управа
Пожаревац,
Министарства у Влади
РС.
Основне и средње
школе, ПУ „Љубица
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постигнућима/резултатима
Оцена успешности

Вребалов“ Пожаревац,
Полицијска управа
Пожаревац, ЦСР, НСЗ
Пожаревац, Дом
здравља Пожаревац,
Дом Културе
Пожаревац, РНВО,
р.координатори,
р.педагошки
асистенти,
р.здраствени
медијатори, Црвени
Крст Пожаревац,
Школска управа
Пожаревац,
Министарства у Влади
РС.

Домаћи и страни
донатори
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15. ЗАКЉУЧАК
Уочавајући слабости модела интеграције Рома и државама чланицама Европска комисија
је у априлу 2011. године усвојила Оквир ЕУ за националне стратегије за интеграцију Рома до 2020.
године којим се захтева од држава чланица и држава кандидата да припреме нове или
ревидирају постојеће националне Стратегије за интеграцију Рома како би што ефикасније
одговориле на изазове инклузије Рома у циљу побољшања њиховог положаја. Нова Стрaтeгиja зa
унaпрeђивањe пoлoжaja Рoмa у Рeпублици Србиjи биће усвojeнa до децембра 2015. гoдинe на
период од 10 година, односно до 2025. године. Стратегију ће пратити Акциони план, који ће,
такође, бити усвојен до децембра 2015.
Локални акциони план за унапређење положаја Рома на територији града Пожаревца за
период 2016.-2020.година је израђен на основу три основна стратешка документа уз поштовање
свих осталих Стратегија, Закона и Устава Републике Србије:
 Стратегија „Европа 2020“
 Нацрт Националне стратегије за инклузију Рома до 2025.године
 Оперативни закључци са семинара о социјалном укључивању Рома и Ромкиња у
Републици Србији
Након усвајања Националне стратегије за инклузију Рома до 2025.године као и Акционог
плана за инклузију Рома, радна група која је сачинила овај документ извршиће усклађивање са
Националним стратешким документом.
ЛАП је заснован на принципима инкулзивности, децентрализације, рационализације,
економичности, ефикасности и афирмативних мера. Делотворно остваривање ових принципа
подразумева решавање претходних проблема, односно питања на која стратешки документ из
2011. године није одговорио. Акценат је стављен на запошљавање и на постављање платформе за
стварање инстититуицијалних услова за фактичко унапређење положаја Рома/киња на територији
града Пожаревца као и на постепено повећање заступљености представника ромске националне
мањине у јавној управи на свим нивоима, до постизања одговарајуће/сразмерне структуре
запослених.На овај начин се најдиректније усваја и примењује Закон о запосленима у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе, којим се спроводи начело једнаке доступности
радних места и прописује да се код запошљавања у државним институцијама, службама и
предузећима мора водити рачуна о томе да, поред осталих критеријума, национални састав
одражава, у највећој могућој мери, структуру становништва.
Међу свим акционим плановима треба дати приоритет решавању проблема
запошљавања, што ће умногоме допринети побољшању економско – социјалног положаја Рома.
Спровођење АП за запошљавање треба остваривати кроз доступне механизме Националне
Службе запошљавања, путем већег укључивања Рома у процес образовања, описмењавања и
стручног оспособљавања, као и кроз подстицање самозапошљавања лица која се баве старим
занатима (отварања радњи, партнерских друштава као и мера у вези са предузетништвом: Додела
бесповратних средстава чији су износи довољни за покретање сопственог бизниса, куповина
опреме потребне за реализацију жељене делатности, додела посебних погодности за развијање
породичног бизниса, развој програма за уступања пољопривредног земљишта Ромима који желе
да са баве пољопривредном производњом и/или сточарством.
Што веће укључивање квалификованих Рома у јавне службе и доделу субвенција
послодавцима који запосле квалификоване Роме, одговарајуће програме активних мера на
тржишту рада – обука, преквалификације, а посебан нагласак треба дати психолошкој помоћи и
помоћи при професионалној оријентацији за Роме са посебним потребама.
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Незапослени Роми, који се налазе на евиденцији имају право да учествују на конкурсу за
одобравање средстава за самозапошљавање, односно започињање приватног бизниса, уз
повољне услове и дужи грејс период, да имају приоритет у запошљавању у државним и јавним
установама (на основу одредби чл. 9, став 3 Закона о државним службеницима). У локалној
заједници треба обезбедити представника за унапређење и заштиту положаја Рома. Ромима који
дужи низ година раде у државним предузећима на одређено време, тамо где за то постоје
могућности, треба уручити решења са статусом рада на неодређено време.
Међу најтеже запошљиве на тржишту рада у Србији су Роми, и још изразитије Ромкиње.
Према Првом националном извештају о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва, стопа
незапослености је висока. Још већи проблем су, међутим, ниска стопа запослености и лош
квалитет запослености Рома, будући да доминира такозвана неформална запосленост, која не
подразумева регулисани радни однос уз сво осигурање које пружа. Основни разлози за ове
показатеље леже у неприпремљености и слабом познавању система привређивања, а никако у
недостатку талента, неспособности и незаинтересованости, што се од предрасуда најчешће
испољава, чак и међу институцијама стејкхолдерима, у чијој су надлежности ова питања.
У Националној стратегији запошљавања 2011-2020. посебан акценат је стављен на најтеже
запошљиве и најрањивије групе, међу којима су приоритно Роми/киње. У Националном
Акционом плану запошљавања за 2013. Роми се поново истичу као приоритет за инклузију и
примену мера активне политике запошљавања. Истовремено у пракси, према НСЗ, број
регистрованих незапослених Рома је порастао са 15.867 (међу којима 7637 жена) у 2010. години,
на 20.342 (међу којима 9517 жена) у 2012. новембру 2012. године.
И поред позитивних помака у образовању Рома/киња у последњој деценији, и даље је
укупно њихова образовна структура веома ниска, са значајним локалним разликама. И данас
велики број ромских ученика/ца не успева да заврши обавезно основно образовање, а њихов број
у средњим школама је и даље несразмерно низак. Удео оних који раде сходно свом образовном
профилу се мери у промилима.
Поред свих заједничких фактора најнижег економског статуса ромског становништва, у
домену отежане запошљивости везане за ниски образовни статус, предрасуде и дискриминације,
ромско становништво Браничевског округа вишеструко је социјално и економски угрожено и
рањиво комбинацијом услова живота у руралним срединама, вишечланим породицама, статусом
избеглих и расељених лица и вишеструком дискриминацијом ромских жена. Поред овога,
последњих година уочен је тренд да, због заоштравања економске кризе, Роми све више губе
могућност запошљавања у јавним комуналним предузећима. Секторски посматрано, задржавају
најчешћу оријентацију на индивидуалну и још увек неформалну област прикупљања секундарних
сировина. У области пољопривреде, мањи број Рома, који је био оријентисан на препродају
пољопривредних производа, сада се повећава са покушајима пољопривредне производње.
Додатни услови, који последњих година отежавају економски статус су све израженије
слабљење веза за емиграцијом, све слабија физичка комуникација и скоро потпуни престанак
приватних инвестиција емиграната. Економски положај ромских породица додатно отежава
чињеница да је незнатан број Рома/киња остварио/ла право на пензију, што је у Србији значајна
стратегија преживљавања неромских породица, као и незнатна запосленост ромских жена.
Локалним акционим планом за унапређење положаја Рома постављен je чврст oснoв зa
oдрживo унaпрeђeњe пoлoжaja Рoмa, пoсeбнo у сeктoримa oбрaзoвaњa, запошљавања и
здрaвствa. Сaдa je пoтрeбнo усрeдсрeдити сe нa пoдизaњe стeпeнa дeлoтвoрнoсти усвojeних мeрa
и бoљe их пoвeзaти сa дoступним и будућим извoримa финaнсирaњa, укључуjући и дoнaтoрскa
срeдствa. Веома је важно да стратешка документа Владе и Европске комисије о програмирању
финансијске помоћи садрже мере за унапређење положаја Рома, што подразумева и осигуравање
континуитета ове подршке.
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4. Мирослав Вељковић, координатор за ромска питања у граду Пожаревцу, члан
5. Бајрам Морина, координатор за ромска питања у Градској општини Костолац, члан
6. Рајић Татјана, социолог Центра за социјални рад Пожаревац, члан радне групе
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ЗАКЉУЧАК

На основу члана 41. став 1. Закона о запошљавању
и осигурању за случај незапослености („Службени
гласник РС“, бр. 36/09, 88/10 и 38/15) и члана 32. став
1. тачка 6), а у вези са чланом 66. став 1. и 3. Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр.
129/07 и 83/14 – др. закон), члана 32. став 1. тачка 6)
Статута Града Пожаревца („Службени гласник Града
Пожаревца“, бр. 4/13 – пречишћен текст) и члана 15. став
1. Пословника Скупштине Града Пожаревца („Службени
гласник Града Пожаревца“, бр. 2/08), Скупштина Града
Пожаревца, на седници одржаној 24.12.2015. године,
донела је
10
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1.

УСВАЈА СЕ Локални акциони план запошљавања
Града Пожаревца за 2016. годину, који је саставни
део овог закључка.

2.

Овај закључак објавити у „Службеном гласнику
Града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 24.12.2015. године Број: 01-06-264/11
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бане Спасовић, дипл.правник, с.р.

����������������������������������������������������2016.��������

�
�
�
�
�

�
�
�
�

���������������������������������
����������������
2016.�������
�
�
�
�
�

�

1�

Страна 220 - Број 13

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

24.12.2015.

����������������������������������������������������2016.��������

�

�������:�

�
1.� �����.....................................................................................................................................3�
2.� ��������������.....................................................................................................................3�
2.1.�����������������������������������������������......................................................�3�
2.2.���������������������...................................................................................................�4�
2.3.������������������������............................................................................................���6�
2.4.������������...................................................................................................................��7�
2.5.�����������������–�������������������........................................................................�10�
2.6.���������������–�������������������............................................................................�15�
2.7.�����������������������................................................................................................18�
2.8.�����������������������������������������.............................................................�18�
3.���SWOT���������...................................................................................................................�19�
4.�����������������������������������������������������
������������������������2016.�������.....................................................................................�20�
5.������������������,�������������������������.................................................................�23�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�

2�

24.12.2015.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Број 13 - Страна 221

9. СТРАТЕГИЈА „ЕВРОПА 2020“
10.КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ИНКЛУЗИЈУ РОМА
10.1. Управљање Стратегијом и ЛАПом у јединици локалне самоуправе
10.2. Фонд за подршку инклузији Рома у локалним самоуправама
11.ОСНОВНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ И ТРЕНУТНИ ПОЛОЖАЈ РОМСКЕ ПОПУЛАЦИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ
12. ЦИЉЕВИ ЛАП-а
12.1. Општи циљеви
12.2. Специфични циљеви
13. АРАНЖМАНИ ЗА ПРИМЕНУ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА
13.1. Праћење и оцена успешности (мониторинг и евалуација )
13.2. Медија план - план комуникације и видљивости
13.3. Буџет за реализацију ЛАП-а
14.ЦИЉЕВИ, МЕРЕ И АКТИВНОСТИ ПО ПРИОРИТЕТНИМ ОБЛАСТИМА – АКЦИОНИ ПЛАН
14.1. ОБРАЗОВАЊЕ - Образовање и информисање
14.2. ЗАПОШЉАВАЊЕ - Економско оснаживање, обука, запошљавање и самозапошљавање
14.3. ЗДРАСТВЕНА ЗАШТИТА
14.4. СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА И СОЦИЈАЛИЗАЦИЈА (социјално укључивање, превенција насиља,
безбедност)
14.5. ПОБОЉШАЊЕ УСЛОВА СТАНОВАЊА – (просторно уређење и заштита животне средине )
14.6. ПЛАН ПРАЋЕЊА РЕАЛИЗАЦИЈЕ АКЦИОНОГ ПЛАНА И ЕВАЛУАЦИЈЕ
15. ЗАКЉУЧАК
16. ЛИТЕРАТУРА
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������� �� �������� ����� ������� �� �������� ������ ����������� ��� ��������� ������������� ������� ,�
��������������������:�
�� ��������������������������������������������������������������������������27,56%����
������������������������������������.�
�� ������������������������������������������11%.�
�� �� ������� ���������� ������ ��� ��� ����������� �������� ���.� ����� ������,� ������,�
������,�����������������
�
��������������������������������������������������������:�
�� ��� ������� ��� 2011.������� �� ������ ���������� ,� ��� ��������� ��� 481� ��2� ����� 75.334�
�����������,������������������������������������������156,6������������/��2�
�� �������������������������71,3%����������������������,����28,7%������������������������
;���������� ��� �������� �� ������������ ����������� ������ �� ����,� ���� ���������� ������
������������ ������� ������������ �������� ������ ���������� ������� �� ������ ����� 7700�
����������� �� ������� ������ ���������� ������,� ����� ��� �������� ��� ������� ������ ���� 9,5�
��,��������������������367������������
�� ��� �������� ������ ����������,� 91,3%� ����� ������� ������������.� ������ ��������
������������� ��� ��������� ������ ���������� ����� �:� �������,� �������,� �������,�
������,� �����,� �����������,� ������,� ���������,� ���������,� �����,� ����,� ������,�
����,�������,��������,���������,����������,�������������������.�
�� ������ ������� ��� 2011.� ������� � ��������� �������� ����������� ���������� ��� ����� � 42,75��
�������(41,5����������,�44�����)��
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�� ��������������������9,44�
�� �������������������������������������������14,89�
�� ��� �������� ������ ���������� ������������� � ������ 61.093� ���� ��������������� ����� �����
14.241�
�� �����������������29.909����������������������������������������.�

�

2.3.� ����������������������
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����������������������������������
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������ ��������� ���,� ���������� ������������� ������� 15� �� ����� ������� ������ �������� ��������
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��4,48%���������,���6,57%��������������������
�
�
��� ������� ��������� ��� ������� ������������� ��� 2011.� ������� 2,39%� ������������� ������
���������������������������������,�60,02%��������������������������15������������������,�
��������������������������������������1,5%��������������������������������������������������
��.����������������������������������������������������������������������������������������.�
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������������ ������� ������� �� ������� ��� �������� ����� ��� ���������������� ��� ������ ��
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������������.�
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2.4.� ���������
�
��������� �������� ���������� ����������� �� ������ ,� ������ ��� ������� ������� �� ��� ����������
���������� ������� �� ��������� ��� �������� ����.� ������� ������� ����������� ������ �� ������
��������� 2010.������,� ������ ������������� ������� ����������� ���� ��� 41,2%� �� 2009.� ������,�
37,9%���2010.������,��������������2011.�������������������35,3%.�
����������������������������,���������������������������������������������������������,����
���� 09.09.2013.� ������,� ������������� ��� 684� ����������� ��������,� 2134� ������������,� 229�
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2015.� ����� ����������� ����� (I+� II)(2.016)� ������ ������ ������� ������������� �������
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���������������������7,9%.������������������������������������������������������������57,2%.�
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������� ����%�
��
3.180�
60.1%�

2012�
�����
��.�
����� ����%�
���.�
3.097� 59.7%�

2013�
�����
��.�
����� ����%�
���.�
3.127� 60.6%�

2014�
�����
��.�
����� ����%�
���.�
3.365� 62,6%�

2015�
�����
��.�
����� ����%�
���.�
3.323� 62,2%�

2.107�

39.9%�

2.088�

40.3%�

2.126�

39.4%�

2.015�

37.4%�

2.016�

37.8%�

1928�

36.5%�

1.793�

34.6%�

1904�

35.3%�

1.840�

34.2%�

1.894�

35.5%�

1.228�

23.2%�

1.220�

23.5%�

1222�

23.6%�

1.160�

21.6%�

1.159�

21.7%�

�������12:����������������������������������������������������������������
�����:�����,��������������������

�
�
�����������������������������������������������������������������������������������������
��������� � ������� ����� ��� ��������� �� ������� ��������� �������� ������� �� ��� ����� ��� �������
��������� ���������� �� �������� ������ ������������� ��� 6.8%� ���� ��� ����� � �� ������� ��� �����
2010,������.��������,�����������������������������������������������������������2013.�������.�
�
��������������������������������������������������������������21.9%�����22.7%.�
�
�
�������
�����������%�
III�%�
IV%�
V%�
VI%�
VII%�
��������
2010�
42.8%�
21.9%�
25.4%�
0.4%�
5.6%�
3.9%�
100%�
2011�
39.9%�
22.7%�
26.6%�
0.4%�
5.8%�
4.6%�
100%�
2012�
40.3%�
21.2%�
25.5%�
0.3%�
6.2%�
6.4%�
100%�
2013�
39.4%�
21.3%�
26.3%�
0.4%�
5.7%�
6.8%�
100%�
2014�
37.4%�
21.8%�
27.1%�
0.6%�
6.3%�
6.8%�
100%�
2015�
37.8%�
22.3%�
26.7%�
0.5%�
5.8%�
6.9%�
100%�
�������13:�����������������������������������������������������������������������������
�����:�����,��������������������

�
����� ����������� ������ ���������� ���� ����� ��� ������� �� ������� ��������� �������� �������
��������� ��� ����� ���������� ��� 54,56%� ��� �������� �����.� ���� ��� ��� ������ ���������� ������� ��
�������������������������������������������������.�
�
�

2.6.� ������������
�
�
����������������������,�����������������������������2015,�������������������:�
�

�
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����������������������������������������������������2016.��������

�

�� ����������������������������������������������������������24.125�����������������
������������.��������������16.056�������������������������������������,��������66,5%�
���������������������������.��
�� 41,4%���������������������������������������
�� ���������������������,���������������������������������������������������������������
�������� ������ ����������� �� ������������� ������� ��� ����������� ��� 31,1%� ���� ��� 68,9%�
�����������������������������������,�����������,����������������������������.���������
���������� ����� ������ ��� ������������ ��� ��������� ������������� ��� ����� ���� ��� �������
������������ �� �������� ������������� �� ������ ��� 25%� ���� �� ������������ ,� ����������� ��
����������������������������75%.�

�

�

���������3�–��������������������������

�
��������� ��������� ����� ������� �� ���������� ����������� ������ ���������� ����������� ,�
����� ��� ��� ��� �� ��������� 8� �������� ����������� �� ������ ���������� ���������� 85,7%� ���
�������������������������:�
23,94%������������������������������������,������,�����������������������
3,75%��������������
11,78%�����������������������������������������
14,09%����������������������������
4.97%������������������
8,34%��������������
10,94%������������������������������
7,88%�������������������(�������������������������)������.�������������
�
�����������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������,�����������������������:�

�
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�

������������ �� �������������� ����������� �� ������ ���������� ��� 14,09%� ���� ��� ������
����������������������������(��������13,23%)��
������������ �� �������� ����������� ������������ ���������,� �����,� ������ ��
�������������� � �� ������ ���������� ���23,94%� ���� ��� ������ �������� ������������� ��������
��������16,48%��
������,� ����� ���������� ������������ ������������ ������� ����������� �� ��������
����������������������������������
�

����������������������������������
�
������ ���������� �������� ������������ ������� ��� ����������� ������,� �� ������� ������
2014.������������������������������������������������������������19.534������,���������
���������������15.343,�����������������������������������������������4.191�����.�
�
������.� �� ������������� ������������ ������
�������
�������
��������.�
���������
�� ���.� ���� 31.12.�(���
������.�
����
2015��������.)�
2009�
22.306�
16.293�
6.013�
5.137�
�����23,0%�
2010�
21.930�
16.563�
5.367�
5.052�
�����23,0%�
2011�
22.018�
16.682�
5.336�
5.287�
�����24.0%�
2012�
22.575�
16.334�
6.240�
5.185�
�����23.0%�
2013�
21.505�
16.127�
5.378�
5.397�
25.1%�
2014������
19.534�
15.343�
4.191�
5.380�
27,54%�
2015�����
19.130�
15.739�
3.391�
5.339�
27,90%�
�������14:��������������������������������������������������
*���������������������������������������������������������������������������–�31.10.2015.�����
�����:�������������,��������������������������
�

������ ��������������� ����� ��� ������� �� ����� ������������ ��� ������������� ������� ���
���������������17,43%����������������2014�������.�
��������������������������������������������������������������������������������������
�����������������:���������������������������������������������������������������������
���4,7%��(�������������������2013�����������2015�)��
��������������������������������������������������������������(�����������������2009�
���� ��� ��� ���������� ��� ��� ����� ���� �� ������ ��.2000�2006� )� ��� ��� ������ ����� �������� ���
�������������.�
�������������������������������������������������������������������������������������.�
�����������������������������������������������������������2012.���������������������
���������������������.�
������������������������������������������������������������������2007�2011�������,�
��������� ��� ������� �������� ��� ������������� ,� �������� �� ��������� ������� �� ���.�
���������� ,� �������� ������������� �� ����������� ����� ,� �� ������� ����������� ,�
����������� �� ������� ��������� ,� �� ����� �������� ������������� ��� ������� ������
�������������������������(����������).�
�� ����� ���������� ������������� ������� ��� ���������� ����������� ������ ����������� ����
���������������,���������������������������������������������������������.�

�
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�

�
�

���������:�
��

��
��
��
��
��

��
��

��
��
��
��
��

�
�� �������� ������� 7%� �� 16,3%� �������������� ������������� ����� ��� ���������� ����
����������� ��������� �� ���������� ��� ���� �� �������� �����,� ���� ����� ����� �����������
����������������������������������
������������������������������������������������������������ 29����������.������������
������1.691����5339���������������
������4.����������������������������������������50��������
������2.�������������������������������������������������50��������
�� �������� ������ ������������� ����� ���������� ��� 57,18%� (��� 5339� ������������� 3053� ���
����)�
������ ����� ������� ������������� ��� 29� ������� �� ���� ��������� �� �������� ������
��������������������������31,7%.�(���5339��������������1691������������������29��������
��������)�
�����������������������������������������������������������������60,6%��������������
�����������������.����������������������������������������
�� ���������������� ���������� ������������� ���������������� ��� ����� ��� ���������
��������������������26,3%������������������������������������������������������������
����������������������IV,�VI���VII�����������������������������������������������������
����������.�
���� 12,5%� ������� ������������� ��� ����� ��� ���� �� ���� � �� �� ���������������������������
��������63%�
�����������������������������������������������
���������������������������������������������41,4%��
���������� � ����������� ��� ������������� �� ���������� ���� ���,� �� ���� ���� ��� �� ���� ����
�����������������������������������������������������������������������
����������� ������������ ���������,� �����,� ������ �� �������������� �� ������ ����������
����������23,94%����������������,��������28%����������������������������������������
���������,�����������������������������.�
�

2.7.� ��������������������
�
���� ����������� ������� ����������� �������� ������������� �� ������ ���������� �������������
������ 15� ������� ������������� ��� ��� ������� �� ����������� �� ������������� �� �����������
������������ �������� ��������.� ������� ����������� �� ������� ������ ���������� �������������
�������������2010.��������73,3%�,�2011.��������73,6%,�������2012.���������������������75,4%,�.�
����������� �������� ��������� �� ������� ������������� ����� �� ������ ���������� ��������������
(2010.� ������� ������������ ��� �� ������� ������ ���������� ������������� ������������ ��� 16,8%,�
2011.��������17,6%�������2012.���������������������������17,3%)�.�
�
�

2.8.� ��������������������������������������
�
�
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����������������������������������������������������2016.��������

�
�������� ����� ����������� ������� ������� �� ������� ��� ������� ������.� �� ������ ������,� ������
����� ����� ������ �������������� ������ �� �������� ����� ������������,� �� �� ������ ������� ������
����������� ������� ��� ��������� ������ ������ ��������� ���������� �� ��������������� ���������.�
��������� ��������� �������� ����� ��� ��� ���������� ���������� ������� ������� �� ������� ������
�����.�
�

�
�
������ ���������� ����������� �������� �������� ��������� ������������� ����������,� ��������� ���
������� �� ����,� ����������� �� ��������������� ���� ������ ����������� ����� �������� ��������
��������� ��������,� �������������� �� �������,� ���������,� ������ �� ��������������,� ���������� ��
������� ������� �� ���������� �� ����������.� ����� ����,� ���������� ������� ������������ ������
������������������������������������������������������������.�
�
�

3.� SWOT���������
�
������
���������
�� ����������������������������
�� ���������� ����������� �����������
������������������������������������
�� �����������������������������
�� ����������
���������
�������
���
�� ��������� ���������� ������������� �����
������������
��� ���������� �� ������� ��� ��� ���� �����
�� ���������� ���������� �������������
����� ������� �� �������� ������
�������������
��������������������������
�� �����,� ������� ����������� ��� ���
�� ����������������������������������
��������������������������������������
�� ��������� �� ������������ ���������
�� ������������ �������� �� �������������
��������� ��������� ��� ���������
������������������
������
�� ���������� ������������ ����������
�� ���������������������������������
�������� ������������ ��� ����������
�� ���������� ������� ��� ��������� ����
�������������
������������������������������
�� ������ ����� ������ ����� �� ��������
�� ���������� ��������� ��� ������� ������ ���
���������������
�����
�������
������������������������
������������������
�� ����������� ������ ������� ������������
������������� ����� ��������� �� 45�
�
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�

������,� ���� �� ������ �������
�������������
�� ���������� ������� ������ ��� ������ ���
��������������
�� ���������� �������� �������� ���������
������������

�����������
�������
�� ��������� ���������� ����������� –�
�� ���������������������
���������
���
���������
������
�� ��������������������������������
��������������������
�� ������������ ����� ��� �������� ��� ������
�� ������������������������
����� �������� ��� ����������� ������
�� ����� ������������ ���������������
����������
�����������������������������������
�� ��������������������������
�
�
������������������������������������������������������������������������������������
����������������:�
�� ����������������������������������
�� �������������������������������
�� ������������������������������������
�� ���������� �������� ��� ����������� ����������� �������� �� ���������� (���.� �������
���������)�
�� ���������� ���������� ����������� ��� ������ �������� ���������� ��� ��������� ��
�����������������������������������;�
�� �����������������������������������������������������������������������������
�� �����������������45�����������������������������������������������������.�
�� ��������� ���������� ����������� ������� ��������� ��� ��������� ������ ������������
��������
�� �������������������������������������������������.�
�� ��������������������������������������������
�
�
�
�
�
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����������������������������������������������������2016.��������

�

4.� ��������������������
�
���������������������������������������������������������������������������������������
���������� � �� 2016.� ������.� ���� ����������� �������� ��� �������� ������� ��������� ���������
����������������������������������������2016.�������,���������������������2016.�������.�

������ ���� ����� ������ ���������� ��� 2016.� ������� ��� ������� ������� ������������� ��
������ ���������� ���������� ����������� ������������� ������������ ���������
�����������������������������������������������������������.�
�
�����������������:�
�
1.� ����������� ������������ �� ����������� ����������� ����� ����������� ����� �� ��������
���������������������������������������
2.����������������������������������
�
�� ������� ��������� ������� ��������������� ��� ��������� �� ����,� �� �� ������� ��������� ���
��������������������������������������������������������.�
�

�������� ���� 1:� ����������� ������������ �� ����������� ����������� �����
�����������������������������������������������������������������
�
�������� 1.1:� �������� ������� ����������� ������������� ����� ��� ����������� ������
�����������
�
�������������������,��������������������������������������������,�����������������������
�����������������������������,�����������������������������������������������������������
��������� ������� ��� ����������� ������� ��� ���������� ���� (���.� ���������� �������������
����������� ��������),� ���� �� ���� ����� ��� ������ ���� ���������� ���������� ���� ����������
�����������������������������������������.�������������������,����������������������������
��������������������������������������������������������������������,����������������������
������,�����������������������.�
�� ������� ���� ����,� �������� ������ ������ ���������� ������� ����������� ����� ����� ����������
���������� ��������(����),�������������������������������������(������������������45���50�
���������������,������������������������.)�
����������������������,�������������������������������������������������������������������
�� ������� ����,� ��������� ���������� ������ ������������,� ��� ��� ������� �������� �����������
��������� ������� ������� ����� ��� ��� ������������ ��� ����������� ������ ���������� ��� ��������
����������� ������� ��� �����������,� �������� ������ ��� ������������ ��������� ��� ��� �� ������
2015.��������������������������������:�
1.���������������������������������������������������(��������������������������������������
�������������������,�������������������������,���������������������������������������.)�
2.�����������������������������������������������������������������������������;�
3.� ��������� ������������ �������� ���������������� ���� ���������� ����� ��������
�������������
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�

�
��������1.2:�����������������������������������������������
�
��������������������������������������:�
�� ����������� ����������� ����� ��������� ������������� ������ ��� �������������,� �������
��������������� ���������,� ���������� ������ ��� ��� �������� ��� ����������� ���.� ����� ��������� ���
�������� ��� ��������� �� ������������ �� ����������,� ����������� �� ������� �������� �����������
����������������/�������������������������������������������.�
������������������������������������������������������������.��������������������������
�������� ������ �����������,� ������������ ������ ��� ��������� �����,� ���������� ��
���������������������������������������������������������������������������������������;�
����������������������������������������������.�
�
��������1.3:��������������������/�����������������������
�
�������� �������� ����� ��� �����,� ����� ��� �������� ��� ������� ���������� ������ ����������
2010.������� ���������� �������� ��� ������������� ��������� ��� �������� ��� ���������
������������� ������.� �������� ������������ ��������� ��� ������� ��������� ������� ���
�����������,���������������������������������������������������2016.������������������������
����������:�
1.�����������������������������������������������������
2.� ��������� ������������ /�����������/���������� � �� ���������� �������� � ��� 2015.������.� (�
��������������������������������������������������������������������������������������)�
3.�����������������������������������������������������������������������������
4.� ������������ ��������� ������ ��� �������� ���������������� ������� (� �������� ������� ��
�������������������)�
5.� ��������� �������� �����������/���������������� ������� �� �������� ���������� ��
���������������������.�
�
�
��������1.4:����������������������/����������������������
�
��� ��������� ��������� ����������� ������� �������� ������� ����������� ������� ���������������
��������������������������.�����������������������������������������������������������������
��������������.�����������������������������������������������������,�����������������������
�������� �� �������.� ���� �������� ���� �� ������������ ����������� ��� ���������� ��������� ����,�
����������� ��� ������������� ���������� ������������� ������� ���������� �� ����,� ��������
��������� ��������� ����������� �� ����� ���������� �������� �������� ��� ������:� „����������
�������������� ����� �� ���������� ���������� ��� ��� ���������� ���������� �� ��������� ����� ��
���������.� �������� ������������������������������������������������������������,�����������
����������������������������������������������������������������������.�
�������� ��� ���������� ������ ����� ��� ������� �� �� ������������ ����������� ������������ ��
�����������������,��������������������������������������������������,���������������������
�������� ���� �� �������������� ����� ��� ��������� ������� ��� ������ �������������� (���������� ��
������� ������������� ����� �� ���������� ��������)� �� ������� ��� ����� ���� ��������� ����������
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����������������������������������������������������2016.��������

�
�����������,� ������� ����� �������� �� ���������� ��������������� ����:� ��� ������� ����� �� ���
������� ��������� ����� ���������� ���� �������� �������� ������������ �� �� ����� ���������
��������������������.�
�� ���� ������,� �������� ��������������� ������������� ����,� ��������� �������� �����������
��������������,� �������� �� ������������ ����������� ����������� ��������� ��������� �������
�����������.�
�

������������2:������������������������
�
�������� 2.1:� ����������� ���������� ������ ������ ������������� ��������� ���������
������������������:�
�� �����������������������������������������
�� �����������������������������������
�� ��������������������������������
�� �����������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������
�� ����������������������������������������������������������
�
����������������������������������������������������������������������������������������������
������ ��� �������� ����� ,� ������ ��� ������� �����������,� ���� �� ��������� ����������������� ��
���������������� ������������� ����.� ������� �������� ��� �������� ����� ����� ���������� ��
������������������������������������.�
�������� � ��������� ������� ��� ������������ ,� �������� �������� ��������� ��� ������� �����������
�����������������������������������������������������������������������������������������
��������� ������������� ����������� �������� ��� ���������� ������� �� ����������
����������������������������������.�
�
�
�������� 2.2:� ��������� ������ ��������������� ������������� �� ������������� ���
������������������������������
�
������ �������� ������� ��������� ��������� ������ ��� �����������,� ���� ������ ��� ��������
��������� ��� ���������� ������ ����� ��������������� ������������� �� ������������� ���������,�
�������� �� ������������� ��� ����������� ����������� �����.� ���� �������� ��� �������� �������� ��
������ ������������� ����� ���������� ������ ����������� ������������,� ��� ��� ����� �����������
���������������������:�
1.� ������������� ��������� ��� ��������� ��������� �� ������������� ������������ ��
����������������
2.�����������������������������������������������������������������������������,���������
���������������������,�����������������������������.�
�
�

5.� ��������������,� ����������� ��
������������������������������
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�
�����������,� ������� ����� �������� �� ���������� ��������������� ����:� ��� ������� ����� �� ���
������� ��������� ����� ���������� ���� �������� �������� ������������ �� �� ����� ���������
��������������������.�
�� ���� ������,� �������� ��������������� ������������� ����,� ��������� �������� �����������
��������������,� �������� �� ������������ ����������� ����������� ��������� ��������� �������
�����������.�
�

������������2:������������������������
�
�������� 2.1:� ����������� ���������� ������ ������ ������������� ��������� ���������
������������������:�
�� �����������������������������������������
�� �����������������������������������
�� ��������������������������������
�� �����������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������
�� ����������������������������������������������������������
�
����������������������������������������������������������������������������������������������
������ ��� �������� ����� ,� ������ ��� ������� �����������,� ���� �� ��������� ����������������� ��
���������������� ������������� ����.� ������� �������� ��� �������� ����� ����� ���������� ��
������������������������������������.�
�������� � ��������� ������� ��� ������������ ,� �������� �������� ��������� ��� ������� �����������
�����������������������������������������������������������������������������������������
��������� ������������� ����������� �������� ��� ���������� ������� �� ����������
����������������������������������.�
�
�
�������� 2.2:� ��������� ������ ��������������� ������������� �� ������������� ���
������������������������������
�
������ �������� ������� ��������� ��������� ������ ��� �����������,� ���� ������ ��� ��������
��������� ��� ���������� ������ ����� ��������������� ������������� �� ������������� ���������,�
�������� �� ������������� ��� ����������� ����������� �����.� ���� �������� ��� �������� �������� ��
������ ������������� ����� ���������� ������ ����������� ������������,� ��� ��� ����� �����������
���������������������:�
1.� ������������� ��������� ��� ��������� ��������� �� ������������� ������������ ��
����������������
2.�����������������������������������������������������������������������������,���������
���������������������,�����������������������������.�
�
�

5.� ��������������,� ����������� ��
������������������������������
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����������������������������������������������������2016.��������

�

�
�� ����� ��������������� � ��������� ��������� ������ ��� �����������,� ���� �� ������� �����������
������ �� ������������� �� ����� �������� �������,� ���������� ����������� ���� ��� �����������,�
��������������������������������������������������������������.�����������������������
��� ����������� ���� ��� �����������,� ���������� ��� ��� ��� ��������� ������ �������� ���������� ��
�������� ����� �������������� ����������,� ���������� ������������ ������� �������.�
��������������������������������������������������������,������������������:�
1.� ������������� ��������������� �������� ������� �������� ������� �� �������� ���� ���
�����������;�
3.�������������������������,������������������������������������������������������,���������
������������������������������������������������������������������������������������;�
4.� ������������� ����������� ����������� ������� �� ����� �������������� ��������� ���������
�����������������������;�
5.�����������������������������������������(�������,���������������������������),��������������
�����������������������������������������������������������������������������;�
�
����������������������������������������:�
�
�
�

��������������������
�
��������������������������
�� ������������������������������������������������������������������
�� �����������������������������������������������������������������������������������
����������(��������������������������������)�
�� �������� ��������� �� ��������� �� ����������� ���������� �� ��������������� ���� ���
�����������.�
����������������������������:�
�� �����������������������������������������������������������������
�� ����������������������������������������������������������������������������������
������������������
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Подршка процесу
израде Локалног плана
акције за омладинско
предузетништво

Буџет Града
Међународни и национални
партнери

Дефинисана политика
Усвојен Локални акциони план за омладинско предузетништво Град, НСЗ, НВО,
омладинског
од стране Скупштине града Пожаревца
МОС, КзМ, Савет
предузетништва на
Број учесника у процесу израде ЛАПОП
за младе,
основу реалних потреба и
могућности рада

Буџет Града
Међународни и национални
партнери

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

1.3.1

1.3

НСЗ,Град ,
Удружења грађана

Буџет Града
Међународни и национални
партнери

Буџет Града
Међународни и национални
партнери

Град, НСЗ

Град, ОСИ, НСЗ

Буџет Града
Међународни и национални
партнери

Град, Центар за
социјални рад,
Удружења грађана

Буџет Града
Међународни и национални
партнери

Број ОСИ који су завршили процену радне способности ,
Број обука организованих који су похађали обуке
Број ОСИ који су пријављени на евиденцију НСЗ
Број и структура ОСИ који су се запослили
Број реализованих програма подршке
Број ОСИ обухваћених програмима
Број ОСИ који су се запослили

Број индикатора развијених у бази
Број особа са инвалидитетом обухваћених базом података
Број предузећа, установа који су запослили ОСИ

Буџет Града
Међународни и национални
партнери

Извори финансирања РСД

Град, Јавна
предузећа и
установе, НВО ,
НСЗ

Носиоци и
партнери

НСЗ,Град ,
Удружења грађана

Промоција програма
Повећање запослености
подршке запошљавања ОСИ
ОСИ
Програм подршке запошљавања младих

1.2.2

1.2.3

Квалитативна и
квантитативна база
података омогућава
континуирано праћење
потреба ОСИ
Ојачани капацитети
ОСИ за запошљавање
/самозапошљавање

Израда и редовно
ажурирање базе
података од значаја
за праћење процеса
запошљавања ОСИ
Едукација ОСИ за
активно укључивање на
тржиште рада

1.2.1

1.1.3

1.1.2

Подстицање запошљавања особа са инвалидитетом

Индикатори

1.2

Очекивани резултати

Подршка радном ангажовању незапослених лица из категорије тешко запошљивих
Реализација програма
Побољшан квалитет
Број одобрених и реализованих пројеката јавних радова
Јавних радова на нивоу живота незапослених
Број лица ангажованих на пословима јавних радова
града ( приоритетно
лица
Број и структура носилаца пројекта
у области заштите
Број припадника рањивих група ( ОСИ,избеглице И ИРЛ,
животне средине)
жене, Роми) обухваћени програмом
Успостављени механизми Број обука о социјалном предузетништву
Подршка промоцији
за реализацију
Број и структура учесника обука
и успостављању
концепта социјалног
Број незапослених који су исказали намеру да се запосле у
концепта социјалног
предузетништва на
оквиру социјалног предузећа
предузетништва
локалном нивоу
Финансијски подстицаји Повећан број запослених Број регистрованих привредних субјеката са субвенцијом
самозапошљавању
лица из категорије тешко Структура власника привр.субјек.
тешко запошљивих лица запошљивих
Број привр.субј.који раде и након годину дана по добијању
субвенције

Програми/
пројекти

1.1
1.1.1

Редни
број

Посебни циљ 1: Подстицање запошљавања и социјалног укључивања теже запошљивих лица и посебно осетљивих категорија незапослених лица

ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ
АКЦИОНИ ПЛАН ЗАПОШЉАВАЊА ЗА 2016. ГОДИНУ
Општи циљ : Пораст укупне запослености у граду Пожаревцу постигнут усклађеним активностима релевантних партнера , приоритетно усмереним на запошљавање теже
запошљивих лица
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24.12.2015.

Подршка програмима
који се баве
запошљавањем жена ,
нарочито сеоских жена

Успостављен механизам
за подршку

Циљна група прилагођена
Реализација обука
потребама тржишта
за младе ( посебно
за младе у руралним
подручјима )
Подршка запошљавања Успостављен модел
подршке запошљавања
младих у области
иновација и креативних младих у складу са ЕУ
трендовима
индустрија
Подршка запошљавању Циљна група радници
у циљу смањења утицаја који нису пријављени
сив економије
Програм подршке запошљавању жена
Подршка социјалном
Основана социјална
предузетништва
предузећа

Реализација програма
функционалног
основног образовања
одраслих особа (
ФООО)
Преквалификација и
/или доквалификација
радне снаге према
потребама послодавца

Анализа програма
стипендирања најбољих
ученика и студената од
стране градске управе
Подршка реализацији
програма стручне
праксе
Пројекат стицања
практичних знања за
незапослена лица без
квалификација и лица
која су завршила ФООО
и /или обуке

2.1.3

2.1.5

Унапређење вештине
незапослених лица према
захтевима тржишта
Вештине незапослених
лица прилагођене
потребама тржишта рада

Стипендирање
талентованих ученика и
студената

1. Повећање
запослености
2. Спречавање настанка
технолошког вишка

Број обука
Број обучених лица
Број лица која су се запослила након завршених обука

Број лица који су положили стручни испит
Број лица који су се запослила након положеног стр. испита

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

Радна снага оспособљена Број реализованих програма
за стручну квалификацију Број лица са савршеном обуком

Град, НСЗ.
Образовне
институције,
Град, НСЗ.
Образовне
институције,
привредни субјекти

Град, НСЗ, Савет за
запо. , Градско веће

Град, НСЗ,
Високе и средње
школе, Савет за
запошљавање

Град, НСЗ,
Образовне
институције

Град, НВО, НСЗ,
РРА

Град, НСЗ, Савез за
запошљавање

Град, НСЗ

Град, НСЗ,
РРА Браничево
Подунавље

Буџет Града
Међународни и национални
партнери
Буџет Града
Међународни и национални
партнери

Буџет Града
Међународни и национални
партнери

Буџет Града
Међународни и национални
партнери

Буџет Града
Међународни и национални
партнери

Буџет Града
Међународни и национални
партнери
Буџет Града
Међународни и национални
партнери

Буџет Града
Међународни и национални
партнери

Буџет Града
Међународни и национални
партнери

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

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

2.1.4

2.1.2

Број реализованих програма
Број запослених жена

Број основаних предузећа
Број запослених

Број пријављених радника и тиме осигураних

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

Унапређење квалитета радне снаге реализацијом програма додатног образовања и обука

2.1.1

2.1

Посебни циљ 2: Развој људских ресурса

1.4.2

1.4
1.4.1

1.3.4

1.3.3

1.3.2

24.12.2015.
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Буџет Града
Град, НСЗ, ЛСзЗ,
Локални медији, РП Међународни и национални
Комора, Удружење партнери
предузетника

Информисање
о могућностима
запошљавања/
самозапошљавања преко
локалних медија
Одржавање јавних
манифестација у циљу
бољег усклађивања
понуде и тражње на
тржишту рада
2.2.1

2.2.2

Подигнут ниво
информисаности
о могућностима
запошљавања и
самозапошљавања
Боља усклађеност понуде
и тражње на тржишту
рада

Број и врста одржаних манифестација
Број и структура учесника Сајма образовања
Број и структура учесника Сајма запошљавања
Број и структура Сајма предузетништва

Повећање нивоа информисаности у локалној заједници о могућностима за запошљавање и самозапошљавање
2.2

Број програма на локалним и регионалним медијима
Број одржаних информативних састанака / округлих столова /
трибина

Подизање капацитета
Ојачани капацитети ЛСзЗ Број чланова који су похађали обуке
чланова Локалног савета
Број обука
за запошљавање
2.1.6

НСЗ, Град, ЛСзЗ

Град, НСЗ, Локани
медији, НВО

Буџет Града
Међународни и национални
партнери

Буџет Града
Међународни и национални
партнери

11
На основу члана 17. став 2. Закона о јавним
путевима („Службени гласник Републике Србије“ број
101/05, 123/07, 101/11, 93/12 и 104/13) , члана 15. став
2. Одлуке о улицама, општинским и некатегорисаним
путевима („Службени гласник Града Пожаревца“
број 5/09) и члана 32. став 1. тачка 6) Статута Града
Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“ број
4/13-пречишћен текст), Скупштина Града Пожаревца, на
седници од 24.12.2015. године, доноси
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Одлуку о изменама
одлуке о условима и висини накнаде за коришћење
улица, општинских и некатегорисаних путева на
територији Града Пожаревца
број 4911/2 од 20.10.2015. године
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку о изменама
одлуке о условима и висини накнаде за коришћење улица,
општинских и некатегорисаних путева на територији
Града Пожаревца број 4911/2, коју је донео Надзорни
одбор Јавног предузеће „Дирекција за изградњу Града
Пожаревца“ Пожаревац, на седници од 20.10.2015.
године.
II
Одлука о изменама одлуке о условима и
висини накнаде за коришћење улица, општинских и
некатегорисаних путева на територији Града Пожаревца
број 4911/2 од 20.10.2015. године ступа на снагу осмог
дана од дана добијања сагласности од стране Скупштине
Града Пожаревца и објављивања у „Службеном гласнику
Града Пожаревца“.
III
Ово решење објавити у „Службеном гласнику
Града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 24.12.2015. године Број: 01-06-264/12
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бане Спасовић, дипл. правник

24.12.2015.
12

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Број 13 - Страна 249

Страна 250 - Број 13

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

24.12.2015.

24.12.2015.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Број 13 - Страна 251

Страна 252 - Број 13

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

24.12.2015.

24.12.2015.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Број 13 - Страна 253

Страна 254 - Број 13

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

24.12.2015.

24.12.2015.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Број 13 - Страна 255

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА
Драган Беара, с.р.

Страна 256 - Број 13

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

13

24.12.2015.

РЕШЕЊЕ

Скупштина Града Пожаревца је на седници од
24.12.2015. године, разматрала Програм пословања ЈКП
„Водовод и канализација“ Пожаревац за 2016. годину,
усвојен Одлуком Надзорног одбора предузећа, број 016934/1 од 16. децембра 2015. године, те је на основу члана
50. став 3. Закона о јавним предузећима („Службени
гласник РС“, бр. 119/12, 116/13 - аутентично тумачење
и 44/14 – др. закон) и члана 32. став 1. тачка 9) и 11)
Статута Града Пожаревца („Службени гласник Града
Пожаревца“, бр. 4/13 – пречишћен текст), донела
РЕШЕЊЕ
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Ребаланс 3 Програма
пословања ЈКП „Водовод и канализација“ Пожаревац за
2015. годину, који је усвојен Одлуком Надзорног одбора
предузећа број 01-6851/1 од 10. децембра 2015. године.
II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику
Града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 24.12.2015. године Број: 01-06-264/6
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Даје се сагласност на Финансијски план
директног корисника буџетских средстава „Градско
веће“ за 2016.годину.
У Пожаревцу, 24.12.2015.године Број: 01-06-264/1б
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бане Спасовић, дипл. правник, с.р.
16
На основу члана 32. Статута града Пожаревца
(„Службени гласник града Пожаревца“, бр. 4/13пречишћен текст), Скупштина града Пожаревца, на
седници одржаној 24.12.2015.године, донела је
РЕШЕЊЕ
Даје се сагласност на Финансијски план
директног корисника буџетских средстава „Скупштина
Града“ за 2016. годину.
У Пожаревцу, 24.12.2015. године Број: 01-06-264/1в
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бане Спасовић, дипл. правник, с.р.
14
На основу члана 32. Статута Града Пожаревца
(„Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 4/13пречишћен текст), Скупштина Града Пожаревца, на
седници одржаној 24.12.2015.године, донела је
РЕШЕЊЕ
Даје се сагласност на Финансијски план директног корисника буџетских средстава „Градоначелник“ за
2016.годину.
У Пожаревцу, 24.12.2015.године Број: 01-06-264/1a
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бане Спасовић, дипл. правник, с.р.
17
На основу члана 32. Статута Града Пожаревца
(„Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 4/13пречишћен текст), Скупштина Града Пожаревца, на
седници одржаној 24.12.2015.године, донела је
РЕШЕЊЕ
Даје се сагласност на Финансијски план
директног корисника буџетских средстава „Градско
правобранилаштво“ за 2016. годину.
У Пожаревцу, 24.12.2015.године Број: 01-06-264/1г

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бане Спасовић, дипл. правник,с.р.

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бане Спасовић, дипл. правник, с.р.

15
На основу члана 32. Статута Града Пожаревца
(„Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 4/13пречишћен текст), Скупштина Града Пожаревца, на
седници одржаној 24.12.2015.године, донела је

18
На основу члана 32. Статута Града Пожаревца
(„Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 4/13-

24.12.2015.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

пречишћен текст), Скупштина Града Пожаревца, на
седници одржаној 24.12.2015.године, донела је
РЕШЕЊЕ
Даје се сагласност на Финансијски план
директног корисника буџетских средстава „Градска
управа“ за 2016. годину.
У Пожаревцу, 24.12.2015. године Број: 01-06-264/1д
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бане Спасовић, дипл. правник, с.р.

Број 13 - Страна 257

РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Програм пословања Јавног
предузећа „Топлификација“ Пожаревац за 2016.
годину
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм пословања
ЈП „Топлификација“ Пожаревац за 2016. годину, бр.
9040 од 30. новембра 2015. године, усвојен Одлуком
Надзорног одбора предузећа бр. 9142-2 од 10. децембра
2015. године .
II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику
Града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 24.12.2015. године Број: 01-06-264/5б

19
На основу члана 50. став 2. и 3. Закона о јавним
предузећима („Службени гласник РС“, бр. 119/12, 116/13аутентично тумачење и 44/14-др. закон) и члана 32.
став 1. тачка 11) Статута Града Пожаревца („Службени
гласник Града Пожаревца“, бр. 4/13 – пречишћен текст),
Скупштина Града Пожаревца на седници од 24.12.2015.
године, доноси
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Програм пословања
Јавног предузећа „Дирекција за изградњу града
Пожаревца“ Пожаревац за 2016. годину
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм пословања
Јавног предузећа
„Дирекција за изградњу града
Пожаревца“ Пожаревац за 2016. годину, са Одлуком
Надзорног одбора о усвајању Програма пословања бр.
5937/2б од 11. децембра 2015. године
II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику
Града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 24.12.2015. године Број: 01-06-264/5a
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бане Спасовић, дипл. правник,с.р.
20
На основу члана 50. став 2. и 3. Закона о јавним
предузећима („Службени гласник РС“, бр. 119/12, 116/13аутентично тумачење и 44/14-др. закон) и члана 32.
став 1. тачка 11) Статута Града Пожаревца („Службени
гласник Града Пожаревца“, бр. 4/13 – пречишћен текст),
Скупштина Града Пожаревца на седници од 24.12.2015.
године, доноси

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бане Спасовић, дипл. правник, с.р.
21
Скупштина Града Пожаревца је на седници од
24.12.2015. године, разматрала Програм пословања ЈКП
„Водовод и канализација“ Пожаревац за 2016. годину,
усвојен Одлуком Надзорног одбора предузећа, број 016934/1 од 16. децембра 2015. године, те је на основу члана
50. став 3. Закона о јавним предузећима („Службени
гласник РС“, бр. 119/12, 116/13 - аутентично тумачење
и 44/14 – др. закон) и члана 32. став 1. тачка 9) и 11)
Статута Града Пожаревца („Службени гласник Града
Пожаревца“, бр. 4/13 – пречишћен текст), донела
РЕШЕЊЕ
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм пословања
ЈКП „Водовод и канализација“ Пожаревац за 2016. годину,
који је усвојен Одлуком Надзорног одбора предузећа 016934/1 од 16. децембра 2015. године
II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику
Града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 24.12.2015. године Број: 01-06-264/5в
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бане Спасовић, дипл. правник, с.р.

Страна 258 - Број 13

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

22

24.12.2015.

У Пожаревцу, 24.12.2015. године Број: 01-06-264/5д

На основу члана 50. став 2. и 3. Закона о јавним
предузећима („Службени гласник РС“, бр. 119/12, 116/13аутентично тумачење и 44/14-др. закон) и члана 32.
став 1. тачка 11) Статута Града Пожаревца („Службени
гласник Града Пожаревца“, бр. 4/13 – пречишћен текст),
Скупштина Града Пожаревца на седници од 24.12.2015.
године, доноси
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Програм пословања
Јавног комуналног предузећа „Комуналне службе“
Пожаревац за 2016. годину
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм пословања
Јавног комуналног предузећа „Комуналне службе“
Пожаревац за 2016. годину, бр. 01-5844/1 од 07. децембра
2015. године, који је усвојен Одлуком Надзорног одбора
предузећа бр. 01-5798/2 од 08. децембра 2015. године
II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику
Града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 24.12.2015. године Број: 01-06-264/5г
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бане Спасовић, дипл. правник, с.р.

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бане Спасовић, дипл. правник, с.р.
24
На основу члана 50. став 2. и 3. Закона о јавним
предузећима („Службени гласник РС“, бр. 119/12, 116/13аутентично тумачење и 44/14-др. закон) и члана 32.
став 1. тачка 11) Статута Града Пожаревца („Службени
гласник Града Пожаревца“, бр. 4/13 – пречишћен текст),
Скупштина Града Пожаревца на седници од 24.12.2015.
године, доноси
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Програм пословања ЈП
„Љубичево“ из Пожаревца за 2016. годину
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм пословања
ЈП „Љубичево“ из Пожаревца за 2016. годину бр. 623
од 09. децембра 2015 године, који је усвојен Одлуком
Надзорног одбора предузећа, бр. 625/4 од 10. децембра
2015. године.
II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику
Града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 24.12.2015. године Број: 01-06-264/5ђ

23
На основу члана 50. став 2. и 3. Закона о јавним
предузећима („Службени гласник РС“, бр. 119/12, 116/13аутентично тумачење и 44/14-др. закон) и члана 32.
став 1. тачка 11) Статута Града Пожаревца („Службени
гласник Града Пожаревца“, бр. 4/13 – пречишћен текст),
Скупштина Града Пожаревца на седници од 24.12.2015.
године, доноси
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Програм пословања Јавног
комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Пожаревац
за 2016. годину
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програма
пословања Јавног комуналног предузећа „Паркинг
сервис“ Пожаревац за 2016. годину бр. 2347 од 04.
децембра 2015. године, са Одлуком Надзорног одбора
предузећа бр. 2348 од 04. децембра 2015. године
II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику
Града Пожаревца“.

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бане Спасовић, дипл. правник, с.р.
25
На основу члана 130. став 3. и 139. став 1.
Закона о здравственој заштити („Службени гласник“,
бр. 107/05, 72/09, 88/10, 99/10 и 57/11), члана 32. став
1. тачка 9) Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник РС“, бр. 129/07 и 83/14 - др. закон), члана 5.
Одлуке о оснивању и преузимању оснивачких права
над Апотекарском установом „Пожаревац“ Пожаревац
(“Службени гласник Града Пожаревца”, бр. 3/09 пречишћен текст) и члана 32. тачка 10) Статута Града
Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр.
4/13 - пречишћен текст), Скупштина Града Пожаревца,
на седници од 24.12.2015. године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу чланице и именовању члана Надзорног
одбора установе Апотека Пожаревац у Пожаревцу

24.12.2015.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

I
Разрешава се дужности чланице Надзорног одбора
установе Апотека Пожаревац у Пожаревцу:
1. Ташић Јевросима из Пожаревца, ул. Мишарска
бр. 1.
II
Именује се за члана Надзорног одбора установе
Апотека Пожаревац у Пожаревцу:
1. Станојевић Драган из Пожаревца, ул. Нушићева
бр. 8.
III
Мандат новоименованог члана Надзорног
одбора установе Апотека Пожаревац у Пожаревцу траје
до истека мандата Надзорног одбора.
IV
Ово решење објавити у “Службеном гласнику
Града Пожаревца”.
У Пожаревцу, 24.12.2015. године

Број: 01-06-264/13a

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бане Спасовић, дипл. правник, с.р.
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На основу члана 53. став 2, члана 54. став
1, 2, 3. и члана 55. став 3. тачка 4) и став 4. Закона о
основама система образовања и васпитања (“Службени
гласник РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15- аутентично
тумачење и 68/15) и члана 32. тачка 10) Статута Града
Пожаревца (“Службени гласник Града Пожаревца”, бр.
4/13 - пречишћен текст), Скупштина Града Пожаревца,
на седници одржаној 24.12.2015. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о разрешењу члана и именовању чланице Школског
одбора Политехничке школе у Пожаревцу
I
Разрешава се дужности члана Школског одбора
Политехничке школе у Пожаревцу:
1. Бановић Александар из Пожаревца, ул.
Страхињића Бана бр. 1, као представник
родитеља, пре истека мандата, због
престанка основа по којем је именован.
II
Именује се за чланицу Школског одбора
Политехничке школе у Пожаревцу:
1. Сотиров Бонка из Пожаревца, ул. Дунавска
бр. 213, као представница родитеља.
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III
Мандат новоименоване чланице Школског
одбора Политехничке школе у Пожаревцу траје до истека
мандата Школског одбора.
IV
Ово решење је коначно.
V
Ово решење објавити у “Службеном гласнику
Града Пожаревца”.
Образложење
Чланом 53. Закона о основама система
образовања и васпитања предвиђено је да је орган
управљања у школи Школски одбор.
Чланом 54. Закона о основама система образовања
и васпитања предвиђено је да орган управљања има девет
чланова, укључујући и председника.
Такође, овим чланом предвиђено је да чланове
органа управљања установе именује и разрешава
скупштина јединице локалне самоуправе, а председника
бирају чланови већином гласова од укупног броја чланова
органа управљања.
Орган управљања установе чине по три
представника запослених, родитеља и јединице локалне
самоуправе.
Чланове органа управљања из реда запослених
предлаже васпитно-образовано, односно наставничко
веће, а из реда родитеља - савет родитеља, тајним
изјашњавањем.
Такође чланом 54. предвиђено је да за члана
органа управљања не може да буде предложено ни
именовано лице у случајевима прописаним наведеним
чланом.
Чланом 55. Закона о основама система образовања
и васпитања предвиђено је да мандат органа управљања
траје четири године, а скупштина јединице локалне
самоуправе може да разреши и пре истека мандата,
поједине чланове укључујући и председника или орган
управљања установе.
Дописом број 01-06-230/1 од 29.10.2015. године
ПолитехничкашколауПожаревцу обавестила је Скупштину
града Пожаревца, Комисију за избор и именовања, да је
члану школског одбора из реда представника родитеља,
Александар Бановић из Пожаревца, ул. Страхињића Бана
бр. 1, истекао мандат због завршетка школовања детета
те је Савет родитеља предложио као кандидаткињу Бонку
Сотиров из Пожаревца, ул. Дунавска бр. 213.
На основу rope наведеног Комисија за избор и
именовања налази да су испуњени услови за разрешење и
именовање члана Школског одбора Политехничке школе
у Пожаревцу, те предлаже Скупштини града Пожаревца
да донесе решења како је предложено.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:
Против овог решења може се поднети тужба Вишем суду
у Пожаревцу у року од 15 дана од дана пријема истог.
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У Пожаревцу, 24.12.2015. године Број: 01-06-264/13б
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бане Спасовић, дипл. правник, с.р.
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На основу члана 53. став 2, члана 54. став 1, 2, 3
и 11. и члана 55. став 1. и 3. Закона о основама система
образовања и васпитања (“Службени гласник РС”, бр.
72/09, 52/11, 55/13, 35/15 - аутентично тумачење и 68/15) и
члана 32. тачка 10. Статута Града Пожаревца (“Службени
гласник Града Пожаревца”, бр. 4/13 - пречишћен текст).
Скупштина Града Пожаревца, на седници
одржаној 24.12.2015. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о разрешењу члана и именовању чланице Школског
одбора Школе за основно и средње музичко
образовање ,,Стеван Мокрањац“ у Пожаревцу
I
Разрешава се дужности члана Школског одбора
Школе за основно и средње музичко образовање ,,Стеван
Мокрањац“ у Пожаревцу:
1. Милошевић Ивица из Пожаревца, ул.
Београдска бр. 64, као представник локалне
самоуправе, пре истека мандата, због поднете
оставке.
II
Именује се за чланицу Школског одбора Школе
за основно и средње музичко образовање ,,Стеван
Мокрањац“ у Пожаревцу:
1. Динић Александра из Пожаревца, ул.
Далматинска 4/8, као представница локалне
самоуправе.
III
Мандат новоименоване чланице Школског
одбора Школе за основно и средње музичко образовање
,,Стеван Мокрањац“ у Пожаревцу траје до истека мандата
Школског одбора.
IV
Ово решење је коначно.
V
Ово решење објавити у “Службеном гласнику
Града Пожаревца”.
Образложење
Чланом 53. Закона о основама система
образовања и васпитања предвиђено је да је орган
управљања у школи Школски одбор.

24.12.2015.

Чланом 54. Закона о основама система образовања и васпитања предвиђено је да орган управљања има
девет чланова, укључујући и председника.
Такође, овим чланом предвиђено је да чланове
органа управљања установе именује и разрешава
Скупштина јединице локалне самоуправе, а председника
бирају чланови већином гласова од укупног броја чланова
органа управљања.
Орган управљања установе чине по три
представника запослених, родитеља и јединице локалне
самоуправе.
Чланове органа управљања из реда запослених
предлаже Васпитно образовано, односно Наставничко
веће, а из реда родитеља -Савет родитеља, тајним
изјашњавањем.
Чланом 54. предвиђено је да за члана органа
управљања не може да буде предложено ни именовано
лице у случајевима прописаним наведеним чланом.
Чланом 55. Закона о основама система
образовања и васпитања предвиђено је да мандат органа
управљања траје 4 године, а Скупштина јединице
локалне самоуправе може да разреши и пре истека
мандата поједине чланове, укључујући и председника,
или орган управљања установе.
Дописом број 01-06-261/2015 од 11.12.2015.
године Милошевић Ивица из Пожаревца, ул. Београдска
бр. 64, као представник локалне самоуправе у Школском
одбору Школе за основно и средње музичко образовање
,,Стеван Мокрањац“ у Пожаревцу, позивајући се на
Закон о агенцији за борбу против корупције (,,Службени
гласник РС“, бр. 97/08, 53/10, 66/11 - одлука УС, 67/13
- одлука УС, 112/13 - аутентично тумачење и 8/2015одлука УС), поднео је Скупштини Града Пожаревца,
Комисији за избор и именовањa, оставку. Као разлог
подношења оставке навео је то што тренутно обавља
функцију члана Градског већа Града Пожаревца. Од
стране овлашћеног предлагача за представника локалне
самоуправе у Школском одбору Школе за основно
и средње музичко образовање ,,Стеван Мокрањац“
у Пожаревцу предложена је Динић Александра из
Пожаревца, ул. Далматинска 4/8.
На основу гope наведеног Комисија за избор и
именовања налази да су испуњени услови за разрешење
и именовање чланa Школског одбора Школе за основно
и средње музичко образовање ,,Стеван Мокрањац“ у
Пожаревцу, те предлаже Скупштини Града Пожаревца
да донесе решење како је предложено.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог
решења може се поднети тужба Вишем суду у Пожаревцу
у року од 15 дана од дана пријема истог.
У Пожаревцу, 24.12.2015. године Број: 01-06-264/13в
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бане Спасовић, дипл. правник, с.р.

24.12.2015.
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На основу члана 32, 40. и 51. Статута Града
Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр.
4/13 - пречишћен текст), Скупштина Града Пожаревца,
на седници од 24.12.2015. године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу и именовању члана Комисије за
мандатно-имунитетска питања Скупштине Града
Пожаревца
I
Разрешава се дужности члана Комисије за
мандатно-имунитетска питања Скупштине Града
Пожаревца:
1. Таталовић Мића, одборник из Лучице, ул. 15.
октобра бр. 43.
II
Именује се за члана Комисије за мандатноимунитетска питања Скупштине Града Пожаревца:
1. Миловановић Душан из Пожаревца, ул.
Браничевска бр. 15/14.
III
Ово решење објавити у “Службеном гласнику
Града Пожаревца”.
У Пожаревцу, 24.12.2015. године Број: 01-06-264/13г
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бане Спасовић, дипл. правник, с.р
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На основу члана 32, 40. и 51. Статута Града
Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр.
4/13 - пречишћен текст), Скупштина Града Пожаревца,
на седници од 24.12.2015. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању члана Савета за
привреду и финансије Скупштине Града Пожаревца
I
Разрешава се дужности члана Савета за привреду
и финансије Скупштине Града Пожаревца:
1. Јанковић Славиша из Пожаревца, ул.
Првомајска бр. 10.
II
Именује се за члана Савета за привреду и
финансије Скупштине Града Пожаревца:
1. Арсић Новица из Кличевца, ул. Миленка
Стојковића 40.
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III
Ово решење објавити у „Службеном гласнику
Града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 24.12.2015. године Број: 01-06-264/13д
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бане Спасовић, дипл. правник, с.р.
30
На члана 32, 40. и 51. Статута града Пожаревца
(„Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 4/13 пречишћен текст), Скупштина Града Пожаревца, на
седници од 24.12.2015. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о престанку дужности и именовању члана Комисије
за стамбена питања Скупштине Града Пожaревца
I
Престаје дужност члана Комисије за стамбена
питања Скупштине Града Пожаревца, због смрти:
1. Марковић Драгиши из Драговца.
II
Именујe се за члана Комисије за стамбена
питања Скупштине Града Пожаревца:
1. Станковић Стефан из Пожаревца, ул. Ускочка
бр. 9.
III
Ово решење објавити у “Службеном гласнику
Града Пожаревца”.
У Пожаревцу, 24.12.2015. године Број: 01-06-264/13ђ
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бане Спасовић, дипл. правник, с.р.
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ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПOЖАРЕВЦА
1

У Пожаревцу, 14. децембра 2015. године
Број: 01-06-260/2015-6-1)

Градско веће Града Пожаревца на основу члана
46. тачка 7) Закона о локалној самоуправи (“Службени
гласник РС”, бр.129/07 и 83/14), члана 91. тачка 12.
Статута Града Пожаревца (“Службени гласник Града
Пожаревца”, бр.4/13 - пречишћен текст), у складу са
чланом 21. Одлуке о организацији Градске управе
(“Службени гласник Града Пожаревца”, бр.4/13) и члана
26. Пословника о раду Градског већа Града Пожаревца
(„Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 1/15 и 7/15),
на седници одржаној дана 14. децембра 2015. године,
донело је

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ШЕФИЦА ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ
ГРАДОНАЧЕЛНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА
Соња Траиловић, дипл.економиста, с.р.
СТРУЧНА САРАДНИЦА ОДСЕКА
ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ
ГРАДОНАЧЛЕНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА
Сузана Булајић, дипл. правник, с.р.

РЕШЕЊЕ

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Миомир Илић, дипл. инж. шумарства, с.р.

1. Разрешава се Бојан Кузмановић, дипл. правник, из
Пожаревца, функције начелника Градске управе Града
Пожаревца закључно са даном 20.12.2015. године.

Доставити:
- Бојану Кузмановићу
- шефу Одсека за скупштинске послове

2. Ово решење објавити у “Службеном гласнику Града
Пожаревца.”
Образложење
Бојан Кузмановић, начелник Градске управе
Града Пожаревца, обратио се Градском већу Града
Пожаревца, писменим захтевом број 01-112-173 од
04.12.2015. године, за разрешење функције начелника
Градске управе Града Пожаревца. Захтев за разрешење
је образложио чињеницом да је решењем Владе
Републике Србије постављен за заменика државног
правобраниоца.
Члан 21. став 1) Одлуке о организацији
Градске управе (“Службени гласник Града Пожаревца”,
бр.4/2013), предвиђа да начелнику Градске управе
престаје мандат пре истека времена на које је постављен
разрешењем, на лични захтев.
Процена финансијских средстава потребних за
спровођење решења.
Процењујући финансијске ефекте решења
на буџет Града Пожаревца утврђено је да спровођење
овог решења не изискује посебна средства нити има
финансијског ефекта на буџет Града Пожаревца.
Имајући у виду наведено, Градско веће Града
Пожаревца је Закључком број 01-06-260/2015-6 од
14.12.2015. године прихватило захтев Бојана Кузмановић,
па је на основу члана 46. тачка 7) Закона о локалној
самоуправи (“Службени гласник РС”, бр.129/07 и 83/14) и
члана 91. тачка 12. Статута Града Пожаревца (“Службени
гласник Града Пожаревца”, бр.4/13 -пречишћен текст
) и члана 26. Пословника о раду Градског већа Града
Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр.
1/15 и 7/15), донело одлуку као у диспозитиву решења.

2
Градско веће Града Пожаревца на седници одржаној
дана 14. децембра 2015. године, разматрало је захтев
Школе за основно и средње музичко образовање
„Стеван Мокрањац“ Пожаревац број 03-40-1688/2015 од
6.11.2015. године, за одобрење додатних финансијских
средствана име исплате јубиларне награде запосленој,
са мишљењем Одељења за финансије и јавне набавке од
26.11.2015. године, па је на основу члана 91. Статута
Града Пожаревца (“Службени гласник Града Пожаревца”,
бр. 4/13 - пречишћен текст), члана 26. Пословника
о раду Градског већа Града Пожаревца („Службени
гласник Града Пожаревца“, бр. 1/15 и 7/15) и члана 9.
и 15. Одлуке о буџету Града Пожаревца за 2015. годину
(„Службени гласник Града Пожаревца“, бр.13/14, 3/15 и
9/15), донело
Р Е Ш Е Њ Е
о употреби средстава текуће буџетске резерве
I
ПРИХВАТА СЕ захтев Школе за основно
и средње музичко образовање „Стеван Мокрањац“
Пожаревац, број 03-40-1688/2015 од 06.11.2015. године,
са мишљењем Одељења за финансије и јавне набавке
Градске управе града Пожаревца од 26.11.2015. године,
за издвајање додатних финансијских средстава и
одобравају се средства у износу од 100.557,00 динара,
на име исплате јубиларне награде запосленој радници
Новак Биљани за 30 година радног стажа.
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II
Средства из тачке I овог Решења обезбедити
из средства предвиђених Одлуком о буџету Града
Пожаревца за 2015. годину („Службени гласник Града
Пожаревца“ бр.13/14, 3/15 и 9/15), са Раздела 4 – Градска
управа, Глава 1 - Градска управа, Програм 15 –Локална
самоуправа, Програмска класификација 0602-0001,
ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских
општина, Функција 130 – Опште јавне услуге, Позиција
90, Економска класификација 49912 – Текућа резерва, и
иста распоредити у оквиру Раздела 4 – Градска управа,
Глава 11 – Средње школе, Програм 10 – СРЕДЊЕ
ОБРАЗОВАЊЕ, Програмска класификација 20030001, ПА: Функционисање средњих школа, Функција
920 – Средње образовање, Позиција 304, Економска
класификација 4631 – Текући трансфери осталим
нивоима власти (У оквиру Финансијског плана Музичке
школе „Стеван Мокрањац“ Пожаревац за 2015. годину, на
Економску класификацију 4161 – Јубиларне награде).
III
Средства из тачке I овог Решења исплатити са
Раздела 4 – Градска управа, Глава 11 – Средње школе,
Програм 10 – СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ, Програмска
класификација 2003-0001, ПА: Функционисање средњих
школа, Функција 920 – Средње образовање, Позиција
304, Економска класификација 4631 – Текући трансфери
осталим нивоима власти (У оквиру Финансијског плана
Школе за основно и средње музичко образовање „Стеван
Мокрањац“ Пожаревац за 2015. годину, на Економску
класификацију 4161 – Јубиларне награде).
За реализацију Решења задужује се Одељење за
финансије и јавне набавке
IV
Ово Решење објавити у „Службеном гласнику
Града Пожаревца“
У Пожаревцу, 14. децембра 2015. године
број: 01-06-260/2015-28
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ШЕФИЦА ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ
ГРАДОНАЧЕЛНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА
Соња Траиловић, дипл.економиста, с.р.
СТРУЧНА САРАДНИЦА ОДСЕКА
ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ
ГРАДОНАЧЛЕНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА
Сузана Булајић, дипл. правник, с.р.
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Миомир Илић, дипл. инж. шумарства, с.р.

1.
2.
3.
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Милану Дабићу, начелнику Одељења за финансије и
јавне набавке
Зорану Марићу, директору Музичке школе „Стеван
Мокрањац“ Пожаревац
Шефу одсека за скупштинске послове

3
Градско веће Града Пожаревца на седници
одржаној дана , 14. децембра 2015. године, разматрало
је захтев Пољопривредне школе са домом ученика
„Соња Маринковић“ Пожаревац број 03-40-1664/2015 од
03.11.2015. године, за одобрење додатних финансијских
средства на име исплате солидарне помоћи запосленој,
са мишљењем Одељења за финансије и јавне набавке од
27.11.2015. године, па је на основу члана 91. Статута
града Пожаревца (“Службени гласник Града Пожаревца”,
бр. 4/13 - пречишћен текст), члана 26. Пословника
о раду Градског већа Града Пожаревца („Службени
гласник Града Пожаревца“, бр. 1/15 и 7/15) и члана 9.
и 15. Одлуке о буџету Града Пожаревца за 2015. годину
(„Службени гласник Града Пожаревца“, бр.13/14, 3/15 и
9/15), донело
Р Е Ш Е Њ Е
о употреби средстава текуће буџетске резерве
I
ПРИХВАТА СЕ захтев Пољопривредне школе
са домом ученика „Соња Маринковић“ Пожаревац, број
03-40-1664/2015 од 03.11.2015. године, са мишљењем
Одељења за финансије и јавне набавке Градске управе
Града Пожаревца од 27.11.2015. године, за издвајање
додатних финансијских средстава и одобравају се
средства у износу од 63.212,00 динара на име исплате
солидарне помоћи радници Марини Митић, односно
накнаде по основу солидарности због боловања дужег
од три месеца у континуитету.
II
Средства из тачке I овог Решења обезбедити
из средства предвиђених Одлуком о буџету Града
Пожаревца за 2015. годину („Службени гласник Града
Пожаревца“ бр.13/14 и 3/15), са Раздела 4 – Градска
управа, Глава 1 - Градска управа, Програм 15 –Локална
самоуправа, Програмска класификација 0602-0001,
ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских
општина, Функција 130 – Опште јавне услуге, Позиција
90, Економска класификација 49912 – Текућа резерва, и
иста распоредити у оквиру Раздела 4 – Градска управа,
Глава 11 – Средње школе, Програм 10 – СРЕДЊЕ
ОБРАЗОВАЊЕ, Програмска класификација 20030001, ПА: Функционисање средњих школа, Функција
920 – Средње образовање, Позиција 304, Економска
класификација 4631 – Текући трансфери осталим нивоима
власти (У оквиру Финансијског плана Пољопривредне
школе „Соња Маринковић“ Пожаревац за 2015. годину,
на Економску класификацију 4144 - Помоћ у лечењу
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запосленог или чланова уже породице и друге помоћи
запосленом).
III
Средства из тачке I овог Решења исплатити са
Раздела 4 – Градска управа, Глава 11 – Средње школе,
Програм 10 – СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ, Програмска
класификација 2003-0001, ПА: Функционисање средњих
школа, Функција 920 – Средње образовање, Позиција
304, Економска класификација 4631 – Текући трансфери
осталим нивоима власти (У оквиру Финансијског
плана Пољопривредне школе са домом ученика „Соња
Маринковић“ Пожаревац за 2015. годину, на Економску
класификацију 4144 - Помоћ у лечењу запосленог или
чланова уже породице и друге помоћи запосленом).
За реализацију Решења задужује се Одељење за
финансије и јавне набавке.
IV
Ово Решење објавити у „Службеном гласнику
Града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 14. децембра 2015. године
Број: 01-06-260/2015-29
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ШЕФИЦА ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ
ГРАДОНАЧЕЛНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА
Соња Траиловић, дипл.економиста, с.р.
СТРУЧНА САРАДНИЦА ОДСЕКА
ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ
ГРАДОНАЧЛЕНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА
Сузана Булајић, дипл. правник, с.р.
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Миомир Илић, дипл. инж. шумарства, с.р.
Доставити:
1. Милану Дабићу, начелнику Одељења за финансије и
јавне набавке
2. Видоју Вукашиновићу, директору Пољопривредне
школе са домом ученика „Соња Маринковић“
Пожаревац
3. Шеф Одсека за скупштинске послове
4
Градско веће Града Пожаревца на седници одржаној
дана 14. децембра 2015. године, разматрало је захтев
ОШ „Свети Сава“ Пожаревац број 01-40-1642/2015 од
28.10.2015. године, за одобрење додатних финансијских
средства, са мишљењем Одељења за финансије и јавне
набавке од 27.11.2015. године, па је на основу члана
91. Статута Града Пожаревца (“Службени гласник
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Града Пожаревца”, бр. 4/13 - пречишћен текст), члана
26. Пословника о раду Градског већа Града Пожаревца
(„Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 1/15 и 7/15) и
члана 9. и 15. Одлуке о буџету Града Пожаревца за 2015.
годину („Службени гласник Града Пожаревца“, бр.13/14,
3/15 и 9/15), донело
Р Е Ш Е Њ Е
о употреби средстава текуће буџетске резерве
I
ПРИХВАТА СЕ захтев ОШ „Свети Сава“
Пожаревац, број 01-40-1642/2015 од 28.10.2015. године,
са мишљењем Одељења за финансије и јавне набавке
Градске управе Града Пожаревца од 27.11.2015. године,
за издвајање додатних финансијских средстава и
одобравају се средства у износу од 36.000,00 динара на
име санације громобранске инсталације у истуреном
одељењу у Ћириковцу.
II
Средства из тачке I овог Решења обезбедити
из средства предвиђених Одлуком о буџету Града
Пожаревца за 2015. годину („Службени гласник
Града Пожаревца“, бр.13/14, 3/15 и 9/15), са Раздела 4
– Градска управа, Глава 1 - Градска управа, Програм
15 –Локална самоуправа, Програмска класификација
0602-0001, ПА: Функционисање локалне самоуправе
и градских општина, Функција 130 – Опште јавне
услуге, Позиција 90, Економска класификација 49912
– Текућа резерва, и иста распоредити у оквиру Раздела
4 – Градска управа, Глава 10 – Основне школе, Програм
9 – Основно образовање, Програмска класификација
2002-0001 ПА: Функционисање основних школа,
Функција 912-Основно образовање, Позиција 303/1,
Економска класификација 4632-Капитални трансфери
осталим нивоима (У оквиру Финансијског плана ОШ
„Свети Сава“ Пожаревац за 2015. годину, на Економску
класификацију 5113 – Капитално одржавање зграда и об
јеката).
III
Средства из тачке I овог Решења исплатити
са Раздела 4 – Градска управа, Глава 10 – Основне
школе, Програм 9 – Основно образовање, Програмска
класификација 2002-0001 ПА: Функционисање основних
школа, Функција 912-Основно образовање, Позиција
303/1, Економска класификација 4632-Капитални
трансфери осталим нивоима (У оквиру Финансијског
плана ОШ „Свети Сава“ Пожаревац за 2015. годину, на
Економску класификацију 5113 – Капитално одржавање
зграда и објеката).
За реализацију Решења задужује се Одељење за
финансије и јавне набавке
IV
Ово Решење објавити у „Службеном гласнику
Града Пожаревца“

24.12.2015.
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У Пожаревцу, 14. децембра 2015. године
број: 01-06-260/2015-30
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ШЕФИЦА ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ
ГРАДОНАЧЕЛНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА
Соња Траиловић, дипл.економиста, с.р.
СТРУЧНА САРАДНИЦА ОДСЕКА
ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ
ГРАДОНАЧЛЕНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА
Сузана Булајић, дипл. правник, с.р.
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Миомир Илић, дипл. инж. шумарства, с.р.
Доставити:
1. Милану Дабићу, начелнику Одељења за финансије и
јавне набавке
2. Маргарети Секуловић, директорки ОШ „Свети Сава“
Пожаревац
5
Градско веће Града Пожаревца на седници одржаној
дана 14. децембра 2015. године, разматрало је захтев ОШ
„Божидар Димитријевић Козица“ Брадарац број 01-401740/2015 од 20.11.2015. године, за одобрење додатних
финансијских средства, са мишљењем Одељења за
финансије и јавне набавке од 27.11.2015. године, па је на
основу члана 91. Статута Града Пожаревца (“Службени
гласник Града Пожаревца”, бр. 4/13 - пречишћен текст),
члана 26. Пословника о раду Градског већа Града
Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“,
бр. 1/15 и 7/15) и члана 9. и 15. Одлуке о буџету Града
Пожаревца за 2015. годину („Службени гласник Града
Пожаревца“, бр. 13/14, 3/15 и 9/15), донело
Р Е Ш Е Њ Е
о употреби средстава текуће буџетске резерве
I
ПРИХВАТА СЕ захтев ОШ „Божидар
Димитријевић Козица“ Брадарац, број 01-40-1740/2015 од
20.11.2015. године, са мишљењем Одељења за финансије
и јавне набавке Градске управе Града Пожаревца од
27.11.2015. године, за издвајање додатних финансијских
средстава и одобравају се средства у износу од 40.000,00
динара на име постављања ограде у истуреном одељењу
у Берању.
II
Средства из тачке I овог Решења обезбедити
из средства предвиђених Одлуком о буџету Града
Пожаревца за 2015. годину („Службени гласник
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Града Пожаревца“ бр. 13/14, 3/15 и 9/15), са Раздела 4
– Градска управа, Глава 1 - Градска управа, Програм
15 –Локална самоуправа, Програмска класификација
0602-0001, ПА: Функционисање локалне самоуправе
и градских општина, Функција 130 – Опште јавне
услуге, Позиција 90, Економска класификација 49912
– Текућа резерва, и иста распоредити у оквиру Раздела 4
– Градска управа, Глава 10 – Основне школе, Програм 9
– Основно образовање, Програмска класификација 20020001 ПА: Функционисање основних школа, Функција
912-Основно образовање, Позиција 303, Економска
класификација 4631-Текући трансфери осталим
нивоима (У оквиру Финансијског плана ОШ „Божидар
Димитријевић Козица“ Брадарац за 2015. годину, на
Економску класификацију 4251 – Текуће поправке и
одржавање зграда).
III
Средства из тачке I овог Решења исплатити
са Раздела 4 – Градска управа, Глава 10 – Основне
школе, Програм 9 – Основно образовање, Програмска
класификација 2002-0001 ПА: Функционисање основних
школа, Функција 912-Основно образовање, Позиција
303, Економска класификација 4631-Текући трансфери
осталим нивоима (У оквиру Финансијског плана ОШ
„Божидар Димитријевић Козица“ Брадарац за 2015.
годину, на Економску класификацију 4251 – Текуће
поправке и одржавање зграда).
За реализацију Решења задужује се Одељење за
финансије и јавне набавке
IV
Ово Решење објавити у „Службеном гласнику
Града Пожаревца“
У Пожаревцу, 14. децембра 2015. године
број: 01-06-260/2015-31
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ШЕФИЦА ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ
ГРАДОНАЧЕЛНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА
Соња Траиловић, дипл.економиста, с.р.
СТРУЧНА САРАДНИЦА ОДСЕКА
ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ
ГРАДОНАЧЛЕНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА
Сузана Булајић, дипл. правник, с.р.
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Миомир Илић, дипл. инж. шумарства, с.р.
Доставити:
1. Милану Дабићу, начелнику Одељења за финансије и
јавне набавке
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2. Сањи Крстић-Обрадовић, директорки ОШ „Божидар
Димитријевић Козица“ Брадарац

електричну енергију (У оквиру Финансијског плана МЗ
„Брадарац“ за 2015. годину)

6

IV
За реализацију Решења задужује се Одељење
за финансије и јавне набавке;

Градско веће Града Пожаревца на седници
одржаној дана 14. децембра 2015. године, разматрало
је захтев МЗ „Брадарац“ број 03-40-1656/2015 од 2.
новембра 2015. године , за одобрење додатних средстава,
са мишљењем Одељења за финансије и јавне набавке од
18.11.2015. године, па је на основу члана 91. Статута
Града Пожаревца (“Службени гласник Града Пожаревца”,
бр. 4/13 - пречишћен текст), члана 26. Пословника о раду
Градског већа Града Пожаревца („Службени гласник
Града Пожаревца“ бр. 1/15 и 7/15) и члана 9 и 15 Одлуке
о буџету Града Пожаревца за 2015. годину („Службени
гласник Града Пожаревца“, бр. 13/14, 3/15 и 9/15),
донело

V
Ово Решење објавити у „Службеном гласнику
Града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 14. децембра 2015. године
број: 01-06-260/2015-32
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ШЕФИЦА ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ
ГРАДОНАЧЕЛНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА
Соња Траиловић, дипл.економиста, с.р.

Р Е Ш Е Њ Е
о употреби средстава текуће буџетске резерве
I
ДЕЛИМИЧНО СЕ ПРИХВАТА захтев МЗ
„Брадарац“ број 03-40-1656/2015 од 02.11.2015.год., са
мишљењем Одељења за финансије и јавне набавке од
18.11.2015.године, за издвајање додатних финансијских
средстава и одобравају се средства у износу од 20.000,00
динара на име сталних трошкова, односно за плаћање
трошкова за електричну енергију до краја текуће 2015.
године.

СТРУЧНА САРАДНИЦА ОДСЕКА
ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ
ГРАДОНАЧЛЕНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА
Сузана Булајић, дипл. правник, с.р.

II
Средства из тачке I овог Решења обезбедити
из средстава предвиђених Одлуком о буџету града
Пожаревца за 2015. годину („Службени гласник града
Пожаревца“, бр.13/14 ,3/15 и 9/15) са Раздела 4.- Градска
управа, Глава 1 - Градска управа, Програм 15 – Локална
самоуправа, ПА – 0602-0001 Функционисање локалне
самоуправе и градских општина, Функција 130. - Опште
јавне услуге, Позиција 90, Економска класификација
49912 – Текућа буџетска резерва и иста распоредити
у оквиру Раздела 4 – Градска управа, Глава 4. – Месне
заједнице, ПА – 0602-0002- Месне заједнице Функција
160 – Опште јавне услуге које нису класификоване на
другом месту, Позиција 114, Економска класификација
421-Стални трошкови; 4212- Енергетске услуге ; 421211Услуге за електричну енергију (У оквиру Финансијског
плана МЗ „Брадарац“ за 2015. годину)

Доставити:
1. Милану Дабићу, Начелнику Одељења за финансије
и јавне набавке
2. МЗ „Брадарац“

III
Средства из тачке I овог Решења исплатити са
Раздела 4 – Градска управа, Глава 4. – Месне заједнице,
ПА – 0602-0002- Месне заједнице Функција 160 – Опште
јавне услуге које нису класификоване на другом месту,
Позиција 114, Економска класификација 421-Стални
трошкови; 4212- Енергетске услуге ; 421211- Услуге за

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Миомир Илић, дипл. инж. шумарства, с.р.

7
Градско веће Града Пожаревца на седници
одржаној дана 14. децембра 2015. године, разматрало
је захтев месне заједнице „Ћириковац“ број 03-401813/2015 од 04.12.2015.године за одобрење додатних
средстава у износу од 50.000,00 динара за деблокаду
рачуна, са мишљењем Одељења за финансије и јавне
набавке од 04.12.2015. године, па је на основу члана
91. Статута Града Пожаревца (“Службени гласник
Града Пожаревца”, бр. 4/13 - пречишћен текст), члана
26. Пословника о раду Градског већа Града Пожаревца
(„Службени гласник Града Пожаревца“ бр. 1/15 и 7/15) и
члана 9 и 15 Одлуке о буџету Града Пожаревца за 2015.
годину („Службени гласник Града Пожаревца“, бр.13/14,
3/15 и 9/15), донело
Р Е Ш Е Њ Е
о употреби средстава текуће буџетске резерве

24.12.2015.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

I
ПРИХВАТА СЕ
захтев месне заједнице
„Ћириковац“ број 03-40-1813/2015 од 04.12.2015.
године за издвајање додатних финансијских средстава и
одобравају се средства у износу од 50.000,00 динара за
деблокаду рачуна месне заједнице „Ћириковац“.
II
Средства из тачке I овог Решења обезбедити
из средстава предвиђених Одлуком о буџету Града
Пожаревца за 2015. годину(„Службени гласник Града
Пожаревца“, бр. 13/14 ,3/15 и 9/15) са Раздела 4.- Градска
управа, Глава 1 - Градска управа, Програм 15 – Локална
самоуправа, ПА – 0602-0001 Функционисање локалне
самоуправе и градских општина, Функција 130. - Опште
јавне услуге, Позиција 90, Економска класификација
49912 – Текућа буџетска резерва и иста распоредити
у оквиру Раздела 4 – Градска управа, Глава 4. – Месне
заједнице, ПА – 0602-0002- Месне заједнице Функција
160 – Опште јавне услуге које нису класификоване на
другом месту, Позиција 121, Економска класификација
483- Новчане казне и пенали по решењу судова; 4831Новчане казне и пенали по решењу судова ; 483111Новчане казне и пенали по решењу судова. (У оквиру
Финансијског плана МЗ „Ћириковац“ за 2015. годину)
III
Средства из тачке I овог Решења исплатити са
Раздела 4 – Градска управа, Глава 4. – Месне заједнице,
ПА – 0602-0002- Месне заједнице Функција 160 – Опште
јавне услуге које нису класификоване на другом месту,
Позиција 121, Економска класификација 483- Новчане
казне и пенали по решењу судова; 4831- Новчане казне
и пенали по решењу судова ; 483111- Новчане казне и
пенали по решењу судова. (У оквиру Финансијског плана
МЗ „Ћириковац“ за 2015. годину)
IV
За реализацију Решења задужује се Одељење
за финансије и јавне набавке.
V
Ово Решење објавити у „Службеном гласнику
Града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 14. децембра 2015. године
број: 01-06-260/2015-33
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
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ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Миомир Илић, дипл. инж. шумарства, с.р.
Доставити:
1. Милану Дабићу, Начелнику Одељења за финансије и
јавне набавке
2. МЗ „Ћириковац“
8
Градско веће Града Пожаревца, на седници
одржаној дана 22. децембра 2015. године разматрало је
изјашњење Одељења за урбанизам и грађевинске послове
Градске управе Града Пожаревца број 04-службено
о 21.децембра 2015. године, у вези са чланом 8. став
3. Закона о озакоњењу објеката („Службени галасник
РС“, бр.96/15), те на основу члана 91. Статута Града
Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“,
бр.4/13-пречишћен текст) и члана 26. Пословника о раду
Градског већа Града Пожаревца(„Службени гласник
Града Пожаревца“, бр.1/15 и 7/15), донело
ОДЛУКУ
Члан 1.
У поступку озакоњења објеката по одредбама
Закона о озакоњењу објеката („Службени Гласник
РС“, бр. 96/15), примењиваће се максимална спратност
објеката утврђена важећим планским документима.
Члан 2.
Ова одлука се објављује у „Службеном гласнику
Града Пожаревца“.
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења.
У Пожаревцу, 22. децембра 2015. године
Број:01-06-269/2015-2
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ШЕФИЦА ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ
ГРАДОНАЧЕЛНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА
Соња Траиловић, дипл.економиста, с.р.

ШЕФИЦА ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ
ГРАДОНАЧЕЛНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА
Соња Траиловић, дипл.економиста, с.р.

СТРУЧНА САРАДНИЦА ОДСЕКА
ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ
ГРАДОНАЧЛЕНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА
Сузана Булајић, дипл. правник, с.р.

СТРУЧНА САРАДНИЦА ОДСЕКА
ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ
ГРАДОНАЧЛЕНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА
Сузана Булајић, дипл. правник, с.р.

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Миомир Илић, дипл. инж. шумарства, с.р.
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Доставити:
- Начелнику Одељења за урбанизам и грађевинске
послове.
9
Градско веће Града Пожаревца на седници
одржаној дана 22.децембра 2015. године, разматрало
је захтев Градског штаба за ванредне ситуације на
територији Града Пожаревца за обезбеђење средстава
за трошкове који су настали током ванредне ситуације
број 01-315-I/2015 од 17.12.2015. године, са изјашњењем
Одељења за финансије и јавне набавке од 21.децембра
2015.године , па је на основу члана 91. Статута Града
Пожаревца (“Службени гласникГрада Пожаревца”, бр.
4/13 - пречишћен текст), члана 26. Пословника о раду
Градског већа Града Пожаревца („Службени гласник
Града Пожаревца“, бр. 1/15 и 7/15) и члана 9. и 15. Одлуке
о буџету Града Пожаревца за 2015. годину („Службени
гласник Града Пожаревца“ 13/14, 3/15 и 9/15), донело
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве
I
ПРИХВАТА СЕ захтев Градског штаба за
ванредне ситуације на територији Града Пожаревца
број 01-315-I/2015 од 17.12.2015. године за обезбеђење
средстава за трошкове који су настали током ванредне
ситуације у укупном износу од 553.421,00 динара.
II
Средства из тачке I. овог Решења обезбедити
из средстава предвиђених Одлуком о буџету Града
Пожаревца за 2015. годину („Службени гласник Града
Пожаревца“ 13/14,3/15 и 9/15), са Раздела 4 – Градска
управа, Глава 1 - Градска управа, Програм 15 –Локална
самоуправа, Програмска класификација 0602-0001,
ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских
општина, Функција 130 – Опште јавне услуге, Позиција
90, Економска класификација 49912 – Текућа резерва
и распоредити у оквиру Раздела 1 – Градоначелник
и Градско веће, Глава 1, Програм 15 ––Локална
самоуправа, Програмска класификација 0602-0001
ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских
општина, Функција 110—Извршни и законодавни органи,
финансијски и фискални послови и спољни послови
-на позицију 6, Економску класификацију 423Услуге по уговору у износу од 352.175,00 динара,
-на позицију 6/1, економску класификацију 424Специјализоване услуге у износу од 153.126,00 динара,
-на позицију 6/2, економску класификацију 425Текуће поправке и одржавање у износу од 48.120,00
динара.
III
Средства из тачке I и II . овог Решења распоредити
у финансијском плану Градоначелник и Градско веће

24.12.2015.

Града Пожаревца за 2015. годину у оквиру економских
класификација:
423621-Угоститељске услуге у износу од
9.975,00 динара
423911-Остале опште услуге у износу од
342.200,00 динара
424331-Услуге јавног здравља-инспекција и
анализа у износу од 143.443,00 динара и
424911-Остале специјализоване услуге у износу
од 9.683,00 динара
425211-Механичке поправке у износу од
48.120,00 динара.
IV
Средства из тачке I . и II. овог Решења исплатити
са Раздела 1 – Градоначелник и Градско веће, Глава
1, Програм 15 ––Локална самоуправа, Програмска
класификација 0602-0001 ПА: Функционисање локалне
самоуправе и градских општина, Функција 110—
Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални
послови и спољни послови
-на позицију 6, Економску класификацију 423Услуге по уговору у износу од 352.175,00 динара,
-на позицију 6/1, економску класификацију 424Специјализоване услуге у износу од 153.126,00 динара,
-на позицију 6/2, економску класификацију 425Текуће поправке и одржавање у износу од 48.120,00
динара.
V
Задужује се Одељење за финансије и јавне
набавке Градске управе Града Пожаревца да у складу са
овим Решењем изврши измене у Одлуци о буџету Града
Пожаревца за 2015. годину као и у Финансијском плану
Градoначелник и Градско веће Града Пожаревца за 2015.
годину.
VI
Ово Решење објавити у „Службеном гласнику
Града Пожаревца“
У Пожаревцу, 22. децембра 2015. године
Број: 01-06-269/2015-6-1)
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ШЕФИЦА ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ
ГРАДОНАЧЕЛНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА
Соња Траиловић, дипл.економиста, с.р.
СТРУЧНА САРАДНИЦА ОДСЕКА
ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ
ГРАДОНАЧЛЕНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА
Сузана Булајић, дипл. правник, с.р.

24.12.2015.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Миомир Илић, дипл. инж. шумарства, с.р.

Доставити:
1. Градском штабу за ванредне ситуације на територији
Града Пожаревца
2. Милану Дабићу, начелнику Одељења за финансије и
јавне набавке
3. Шефу Одсека за скупштинске послове
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