
1 

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, 103/15, 99/16 и 113/17), члана 32. став 1. 
тачка 2) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, бр. 129/07, 83/14-др. Закон и 
101/16 – др. закон), и члана 33. став 1. тачка 2) Статута Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожарев-
ца“, бр. 17/16 - пречишћен текст), а на предлог Градског већа Града Пожаревца, Скупштина Града Пожарев-
ца, на седници одржаној 28. децембра 2017. године, донела је

Одлуку 
о буџету Града Пожаревца за 2018. годину

I

Општи део

Члан 1.
Овом одлуком уређују се приходи и примања, расходи и издаци буџета Града Пожаревца за 2018. годину, 

њено извршавање, 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 2018. годину састоје се од:

А. РАЧУН ПРИХОДА И РАСХОДА Економска 
класификација у динарима

1. Укупни приходи и примања остварени по основу продаје нефи-
нансијске имовине 7 + 8 3.012.943.476

2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине 4 + 5 4.557.951.334
3. Буџетски суфицит/дефицит (7+8) - (4+5) -1.545.007.858

4. Издаци за набавку финансијске имовине (осим за набавку дома-
ћих хартија од вредности) 62 555.344.616

5. Укупан фискални суфицит/дефицит ((7+8) - (4+5)) - 62 -2.100.352.474
Б.  РАЧУН ФИНАНСИРАЊА
1. Примања од задуживања 91 0
2. Примања од продаје финансијске имовине 92 0

3. Издаци за набавку финансијске имовине (осим за набавку дома-
ћих хартија од вредности) 6211 0

4. Издаци за отплату главнице дуга 61 650.000
5. Нето финансирање (91+92) - (61+6211) -650.000

6. Укупан фискални суфицит/дефицит плус нето финансирање (((7+8) - (4+5)) - 62) + 
((91+92)-(6211+61)) -2.101.002.474

В. В. ДОДАТНИ ПРИХОДИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА  63.469.887

ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Година XLIX              Број 15               ПОЖАРЕВАЦ              28. децембар 2017.
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Члан 2.
Приходи и примања, расходи и издаци буџета утврђени су у следећим износима:

Р. бр. ОПИС
Шифра 

економске 
класификације

Износ-укупна 
јавна средства

1 2 3 4

I УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАН-
СИЈСКЕ ИМОВИНЕ 7+8 3.012.943.476,00

1. Порески приходи 71 2.228.690.695,00
1.1. Порез на доходак, добит и капиталне добитке (осим самодоприноса) 711 1.261.613.000,00
1.2. Самодопринос 711180 0,00
1.3. Порез на имовину 713 395.650.000,00
1.4. Остали порески приходи  571.427.695,00
2. Непорески приходи 74 490.184.733,00

2.1 Приходи од имовине 741 193.655.000,00
2.2 Приходи од продаје добара и услуга 742 206.492.478,00
2.3 Новчане казне и одузета имовинска корист 743 19.450.000,00
2.4 Мешовити и неодређени приходи 745 70.587.255,00
2.5 Остали непорески приходи  0,00
3. Донације 731+732 11.918.374,00
4. Трансфери 733 136.441.555,00
5. Меморандумске ставке за рефундацију расхода 770 577.000,00
6. Примања од продаје нефинансијске имовине 8 145.131.119,00

II УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈ-
СКЕ ИМОВИНЕ 4+5 4.557.951.334,00

1. Текући расходи 4 (без 46) 2.403.762.966,00
1.1. Расходи за запослене 41 622.570.394,00
1.2. Коришћење роба и услуга 42 1.234.942.712,00
1.3. Употреба основних средстава 43 0,00
1.4. Отплата камата 44 0,00
1.5. Субвенције 45 140.879.065,00
1.6. Социјална заштита из буџета 47 98.581.000,00
1.7. Остали расходи 48+49 306.789.795,00
2. Трансфери 46 542.441.852,00

2.1.  Трансфери осталим нивоима власти 463 461.352.817,00

2.2. Трансфери организацијама за 
обавезно социјално осигурање 464 18.311.300,00

2.3. Остале дотације и трансфери 465 62.777.735,00
3. Издаци за набавку нефинансијске имовине 5 1.611.746.516,00

III ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И 
ЗАДУЖИВАЊА 9 0,00

1. Задуживање 91 0,00
1.1. Задуживање код домаћих кредитора 911 0,00

2. Примања по основу отплате кредита и продаје финансијске имо-
вине 92 0,00

IV ОТПЛАТА ДУГА И НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 6 555.994.616,00
1. Отплата дуга 61 650.000,00

1.1. Отплата дуга домаћим кредиторима 611 650.000,00
2. Набавка финансијске имовине 62 555.344.616,00

2.1. Набавка домаће финансијске имовине 621 555.344.616,00
V НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА 3 2.101.002.474,00
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Члан 3.
Буџет Града Пожаревца за 2018. годину састоји се од:
1. Прихода и примања у износу од 3.012.943.476,00 динара;
2. Расхода и издатака у износу од 4.557.951.334,00 динара;
3. Буџетског дефицита у износу од 1.545.007.858,00 динара. 
Буџетски дефицит, као разлика између укупног износа прихода и примања остварених по основу прода-

је нефинансијске имовине и укупног износа расхода и издатака за набавку финансијске имовине утврђен је у 
укупном износу од 1.545.007.858,00 динара.

Финансирање утврђеног буџетског дефицита, обезбедиће се из неутрошених средстава из претходних 
година.

Члан 4.
Град Пожаревац очекује у 2018. години средства из развојне помоћи Европске уније у износу од 232.119,70 

евра, односно 28.318.603,00 динара, уз обавезу обезбеђивања средстава за суфинансирање у износу од 40.962,30 
евра односно 5.000.000,00 динара и предфинансирање у износу од 210.000,00 евра односно 25.200.000,00 дина-
ра, за следеће пројекте:

Пројекат и корисник 
пројекта

Укупна вредност у еврима за 
цео период

Средства ЕУ у 2018. 
години

Средства за 
суфинансирање и 

предфинансирање у 
2018. години у РСДСредства ЕУР Средства за 

суфинансирање У ЕУР У РСД

„Култура без граница“
Корисник пројекта: 
Град Пожаревац

232.119,70 40.962,30 232.119,70 28.318.603,00

Суфинансирање: 
5.000.000,00

Предфинансирање: 
25.200.000,00

УКУПНО:
30.200.000,00

Члан 5.
Планирани капитални издаци буџетских корисника за 2018, 2019. и 2020. годину исказују се у следећем 

прегледу:
у дин (заокружено на 000)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Индустријска зона - улица Нова 1 2015 2018 22.554 3.420 14.358 6.966 7.391 0 0 0

2 Индустријска зона - улица Нова 2 2015 2018 9.522 36 10.886 18 10.868 0 0 0

3 Индустријска зона - улица Нова 3 2015 2018 6.759 36 7.783 18 7.765 0 0 0

4 Индустријска зона - улица Илије 
Гојковића 2015 2018 20.280 36 23.340 18 23.322 0 0 0

5 Асфалтирање улице „Нова 1“ 2017 2018 18.989 0 19.000 0 19.000 0 0 0

6 Реконструкција Водоизворишта у 
Летњиковцу 2016 2018 6.986 5.326 1.673 343 1.330 0 0 0

7

Санација, адаптација и ревитали-
зација фасаде зграде здања Старог 
Начелства у Пожаревцу -Сепарат 
Фаза 1. Централни брод објекта

2017 2018 23.488 0 27.588 1.677 25.911 0 0 0
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8 Радови на спортској хали у Пожа-
ревцу 2018 2018 21.500 0 21.500 0 21.500 0 0 0

9 Еколошки дом - санација кровног 
покривача 2017 2018 4.677 0 5.250 0 5.250 0 0 0

10 Уређење улице Даворјанке Пауно-
вић у Пожаревцу 2017 2017 10.780 0 11.002 10.780 38 0 0 0

11
Шумадијска са израдом тротоара 
са обе стране улице-инвестицио-
ног одржавања асфалтирање 

2016 2017 29.516 22.732 7.267 6.751 95 0 0 0

12

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

2017 2017 6.126 0 6.170 1.838 4.332 0 0 0

13

Рехабилитација, обнављање, заме-
на и ојачавање дотрајалог коловоза 
и тротоара у улици Југовићевој (од 
Булевара до пруге) у МЗ „Булевар“ 

2017 2017 18.835 0 18.884 11.877 7.007 0 0 0

14

Радови на ојачавању коловозне 
конструкције-асфалтирање ули-
це Хајдучке дужине 332 м у МЗ 

„Чачалица“

2017 2018 7.974 0 7.974 0 7.974 0 0 0

15

Рехабилитација, обнављање, заме-
на и ојачавање дотрајале подло-
ге тротоара са леве стране у улици 
Лоле Рибара од Шумадијске улице 
до Партизанске улице у МЗ „Васа 
Пелагић“ 

2017 2017 6.659 0 6.766 6.494 272 0 0 0

16

Рехабилитација, обнављање, заме-
на и ојачавање дотрајале подло-
ге поплочавањем тротоара у ули-
ци Боже Димитријевића до улице 

„Ђуре Јакшића“ у Костолцу

2017 2018 5.020 0 5.020 0 5.020 0 0 0

17
Партерно уређење јавне површине 
испред стадиона, ОШ „Јован Цви-
јић“ и Дома омладине у Костолцу

2017 2017 29.961 0 30.000 25.112 4.888 0 0 0

18

Чеде Васовића -радови на ојачава-
њу коловозне конструкције-асфал-
тирање улице- поплочавање трото-
ара - лева страна - МЗ Горња Мала

2017 2017 16.488 0 16.600 14.671 1.929 0 0 0

19 Израда ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ 
РЕГУЛАЦИЈЕ 2016 2018 30.720 12.288 18.512 0 18.512 0 0 0
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20
Вишегодишњи засади-Програм 
пошумљавања на терену Г. О. 
Костолац

2015 2017 5.149 5.056 2.516 92 3.717 0 0 0

21 Индустријска зона - изградња 
фекалне канализације 1. фаза 2013 2018 12.607 12.306 9.693 0 9.693 0 0 0

22 Индустријска зона - изградња 
кишне канализације 1. фаза 2013 2018 25.551 223.331 10.669 0 10.669 0 0 0

23

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

2015 2017 28.259 28.131 1.695 127 1.567 0 0 0

24 Изградња секундарне фекалне 
канализације у насељу Забела 2015 2018 14.616 9.911 2.858 0 2.857 0 0 0

25

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

2016 2018 28.242 14.367 18.093 9.588 8.505 0 0 0

26

Наставак изградње секундарне 
фекалне канализације у улицама 
које се уливају у фекални кoлек-
тор у Дунавској ул. са леве и десне 
стране (9 улица); наставак радова 
из 2015. године

2016 2017 21.537 15.689 23.630 5.848 17.782 0 0 0

27
Израда фекалне канализације у ул. 
Шестој („Тенковски пут“), поред 
Чачалице

2016 2018 7.776 34 12.704 0 12.704 0 0 0

28

Реконструкција водоводне мреже, 
замена азбест цементних цеви у 
улици Шумадијској са реконструк-
цијом прикључака

2016 2017 14.036 5.614 9.479 0 5.401 0 0 0

29

Израда главног пројекта објекта 
постројења за пречишћавање под-
земне воде до нивоа квалитета 
воде за пиће на изворишту „Ловац“ 
у Костолцу 

2018 2018 5.000 0 0 0 5.000 0 0 0

30

У оквиру реализације плана упра-
вљања комуналним отпадом на 
територији Града Пожаревца 
набавка контејнера 1,1 м3 (око 300 
комада)

2017 2017 12.130 0 12.130 0 1 0 0 0
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31
ТПС 3/59 „МЗ Радна мала“ - опре-
мање ТПС и израда дистрибутивне 
мреже и прикључних топловода

2017 2018 19.820 0 19.820 0 11.943 0 0 0

32
ТПС 10/85, ТПС 11/85 и ТПС 14/85 
ул. Алексе Дундића – израда при-
марног вода и изградња ТПС

2017 2018 13.512 0 13.512 4.843 8.668 0 0 0

33

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

2017 2018 7.000 0 7.000 608 6.391 0 0 0

34

Друга фаза изградње топлифика-
ционог система села Ћириковац – 
примар у улицама Лоле Рибара и 
Партизанској

2017 2017 294 0 294 0 294 0 0 0

35

Набавка специјалног возила ауто-
смећара у оквиру реализаци-
је плана управљања комунал-
ним отпадом на територији Града 
Пожаревца

2017 2017 14.520 0 15.000 14.520 480 0 0 0

36

Набавка контејнера запремине 5 
м3 – око 30 комада у оквиру реали-
зације плана управљања комунал-
ним отпадом на територији Града 
Пожаревца

2017 2017 3.312 0 5.000 3.312 1.688 0 0 0

37
Изградња система сакупљања 
отпадних вода у улицама Радована 
Драговића и Милана Ајваза

2017 2017 14.245 0 14.600 4.296 10.304 0 0 0

38

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

2017 2018 23.842 0 27.500 30 27.469 0 0 0

39

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

2017 2018 36.264 0 37.000 0 37.000 0 0 0

40
Изградња система сакупљања 
отпадних вода у улици Милешев-
ској

2017 2017 10.148 0 12.500 3.063 9.437 0 0 0
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41
Изградња система сакупља-
ња отпадних вода у улици Јована 
Шербановића

2017 2017 9.297 0 12.500 2.789 9.710 0 0 0

42

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

2017 2017 17.486 0 18.000 24 17.975 0 0 0

43

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

2017 2017 16.294 0 18.300 23 18.276 0 0 0

44

Заштита површинских вода од 
загађења (Санација улива Брежан-
ског канала са санацијом бетон-
ских кинета у делу канала)

2017 2017 7.934 0 7.950 6.153 1.797 0 0 0

45
Заштита површинских вода у 
насeљу Кленовник (Изградња 
1.фазе кишне канализације)

2017 2018 13.000 0 13.000 0 13.000 0 0 0

46

Заштита површинских вода од 
загађења- Брежанског кана-
ла (Изградња 1.фазе јужног сли-
ва кишне канализације од улива у 
Брежански канал до шахта РО.42 
иза мегамаркета „Рода“)

2017 2018 95.982 0 114.500 7 114.493 0 0 0

47
Замена азбестно-цементних водо-
водних цеви, реконструкција водо-
водне мреже у улици Невесињској

2017 2017 8.325 0 0 0 10.750 0 0 0

48

Замена азбестно-цементних водо-
водних цеви, реконструкција водо-
водне мреже у улици Краљевића 
Марка

2017 2017 4.380 0 5.590 0 5.590 0 0 0

49

Замена азбестно-цементних водо-
водних цеви, реконструкција водо-
водне мреже у улици Партизанској 
(од улице Далматинске до улице 
Лоле Рибара)

2017 2018 7.159 0 7.159 0 7.159 0 0 0

50

Ремедијација подземних вода и 
седимената на периферији Града 
Пожаревца – уклањање штетних 
нутријената технологијом ревер-
сне осмозе коришћењем и доград-
њом постојеће инфраструктуре

2017 2018 48.000 0 48.000 0 48.000 0 0 0
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51

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

2017 2018 15.000 0 15.000 0 15.000 0 0 0

52

Санација деградираног терена 
услед појаве клизишта, подзем-
них и бујичних вода у улици Кне-
за Милоша у Костолцу – изградња 
потпорног зида у насељу Канал

2017 2018 6.356 0 6.356 0 6.356 0 0 0

53 Уређење јавних зелених површина 
на територији Града Пожаревца 2017 2018 12.182 0 12.182 0 12.182 0 0 0

54

Ширење топлификационе мре-
же – дистрибутивне мреже и при-
кључних топловода на локаци-
ји ТПС 15/41 и 16/41 ТПС „Стевана 
Мокрањца 1'' у МЗ „Сопот“ – 2

2017 2018 57.000 0 57.000 12.289 44.710 0 0 0

55

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

2017 2018 79.000 0 79.000 37.313 41.687 0 0 0

56

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

2017 2018 172.000 0 172.000 0 172.000 0 0 0

57 Пројекат санације депоније кому-
налног отпада „Јеремино поље“ 2017 2018 38.729 0 38.729 2.299 36.430 0 0 0

58

Санација и адаптација мокрих чво-
рова у објектима „Невен“, „Лепти-
рић“, и „Бубамара“ ПУ „Љубица 
Вребалов“ Пожаревац

2017 2018 19.703 0 19.703 0 19.703 0 0 0

59
Санација фасаде зграде Меди-
цинске школе, прва, друга и тре-
ћа фаза

2017 2018 4.395 0 4.395 1.895 2.500 0 0 0
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60

Реконструкција, адаптација и 
доградња пекаре за обављање 
практичне наставе ученика пре-
храмбене струке на основу урађене 
пројектне документације у Пољо-
привредној школи са домом уче-
ника „Соња Маринковић“ у Пожа-
ревцу

2017 2018 2.852 0 2.852 0 2.852 0 0 0

61

Радови на ојачавању коловозне 
конструкције - асфалтирање ули-
це Хајдук Вељкова - од Поречке до 
раскрснице са Југовићевом дужи-
не 1324 m у МЗ „Парк“

2018 2018 65.000 0 0 0 65.000 0 0 0

62

Радови на ојачавању коловозне 
конструкције - асфалтирање ули-
це Јована Шербановића (од Пореч-
ке до Његошеве) дужине 375 m у 
МЗ „Парк“

2018 2018 27.000 0 0 0 27.000 0 0 0

63

Рехабилитација, обнављање, заме-
на и ојачавање дотрајале подло-
ге тротоара са леве стране у улици 
Карађорђева у Костолцу (од улаза 
у Костолац до Надвожњака) дужи-
не 1030 m.

2018 2018 13.000 0 0 0 13.000 0 0 0

64

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

2018 2018 6.500 0 0 0 6.500 0 0 0

65

Набавка специјалног возила ауто-
смећара у оквиру реализаци-
је плана управљања комунал-
ним отпадом на територији Града 
Пожаревца

2018 2018 15.000 0 0 0 15.000 0 0 0

66

Набавка специјалног возила ауто-
чистилице у оквиру реализаци-
је плана управљања комунал-
ним отпадом на територији Града 
Пожаревца – 2 комада

2018 2018 17.000 0 0 0 17.000 0 0 0

67

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

2018 2018 23.000 0 0 0 23.000 0 0 0
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68

Набавка специјалног возила за 
прање контејнера у оквиру реали-
зације плана управљања комунал-
ним отпадом на територији Града 
Пожаревца

2018 2018 22.000 0 0 0 22.000 0 0 0

69

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

2018 2018 26.211 0 0 0 26.211 0 0 0

70

Изградња IV фазe примарног вода 
система сакупљања отпадних вода 
у насељима Лучица, Пругово и 
Пољана – наставак фазне изград-
ње из 2015 и 2016. године - фекал-
не канализације са црпном стани-
цом 6

2018 2018 28.200 0 0 0 28.200 0 0 0

71

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

2018 2018 49.377 0 0 0 49.377 0 0 0

72

Изградња секундарног система за 
сакупљање отпадних вода-фекал-
на канализација у ул. Милице Срп-
киње (од улице ПП Одред до улива 
у улици Цане Бабовић 640м - обу-
хваћен и део Стевана Јаковљеви-
ћа 80 м)

2018 2018 8.852 0 0 0 8.852 0 0 0

73

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

2018 2018 133.729 0 0 0 133.729 0 0 0

74

Замена асбестно-цементних водо-
водних цеви, реконструкција водо-
водне мреже у улицама Хајдук 
Вељкова и Поречка

2018 2018 21.600 0 0 0 21.600 0 0 0

75
Замена асбестно-цементних водо-
водних цеви, реконструкција водо-
водне мреже у улици ПП одред

2018 2018 10.832 0 0 0 10.832 0 0 0

76
Замена асбестно-цементних водо-
водних цеви, реконструкција водо-
водне мреже у улици Црногорска

2018 2018 5.605 0 0 0 5.605 0 0 0

77

Замена асбестно-цементних водо-
водних цеви, реконструкција водо-
водне мреже у улици Шесте Лич-
ке дивизије

2018 2018 9.165 0 0 0 9.165 0 0 0
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78
Израда Студије оправданости са 
Идејним пројектом ППОВ-а Пожа-
ревца

2018 2018 25.000 0 0 0 25.000 0 0 0

79

Мониторинг на систему канали-
сања отпадних вода а све у циљу 
смањења отпадних вода у подзе-
мљу као последица мешања пијаће 
и отпадне воде

2018 2018 7.200 0 0 0 7.200 0 0 0

80

Извођење санационих радова и 
чишћење регулационог корита 
реке Стара Млава, а у циљу зашти-
те земљишта од деградација и сни-
жавања високих подземних вода у 
зони угрожених насеља Братинац 
и Набрђе - ФЗЖС

2018 2018 10.352 0 0 0 10.352 0 0 0

Извођење санационих радова и 
чишћење регулационог корита 
реке Стара Млава, а у циљу зашти-
те земљишта од деградација и сни-
жавања високих подземних вода у 
зони угрожених насеља Братинац 
и Набрђе 2 

2018 2018 62.332 0 0 0 62.332 0 0 0

81

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

2018 2018 10.550 0 0 0 10.550 0 0 0

82

Редовно одржавање и чишће-
ње Брежанског канала од град-
ског хиподрома до улива у Велику 
Мораву у смислу несметане ева-
куације површинских и отпадних 
вода

2018 2018 6.560 0 0 0 6.560 0 0 0

83
Систематско уклањање амброзије 
на територији Града Пожаревца у 
2018. години.

2018 2018 5.000 0 0 0 5.000 0 0 0

84

Замена, реконструкција и форми-
рање новог дрвореда на подручју 
града Костолца као и реконструк-
ција дрвореда и уређење зелене 
површине у централном парку у 
Костолцу - Прва фаза

2018 2018 15.000 0 0 0 15.000 0 0 0

85

Ширење топлификационе мреже – 
дистрибутивна мрежа и прикључ-
ни топловоди на локацији ТПС 
1/60, 2/60 и 10/60 - ТПС „Mилоша 
Обилића 36“ у Пожаревцу

2018 2018 69.383 0 0 0 69.383 0 0 0
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86

Ширење топлификационе мреже – 
дистрибутивне мреже и прикључ-
них топловода на локацији ТПС 
01/84+03/84 „Кучевачка“ за објек-
те на адресама Иве Маринковића, 
Жагубичка, Кучевачка, Зајечарска 
и Црнотравска

2018 2018 101.202 0 0 0 101.202 0 0 0

87

Ширење топлификационе мре-
же – дистрибутивне мреже и при-
кључних топловода на локаци-
ји ТПС 01/65+02/65 „Моравска 56“ 
за објекте на адресама Моравска 
36–66, Петровачка 1–13 и 2–12, 
Церска 1–13 i 2–12 и Борска 1–43, 
2–36 и 42a-56

2018 2018 59.541 0 0 0 59.541 0 0 0

88

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

2018 2018 7.140 0 0 0 7.140 0 0 0

89

Прикључак топловода на локацији 
која обухвата објекте на адресама: 
Радисава Цвејића - непарна страна, 
Живана Цвејића, Феникса Канића, 
Десанке Максимовић, Виминаци-
јум, Драгољуба Јурића, М. Богда-
новић, Пећка део и Војске Југосла-
вије део

2018 2018 99.459 0 0 0 99.459 0 0 0

90

Ширење топлификационе мреже – 
дистрибутивна мрежа и прикључ-
ни топловоди на локацији круга 
градске пијаце у Костолцу (набав-
ка опреме, грађевински и машин-
ско монтажни радови)

2018 2018 40.000 0 0 0 40.000 0 0 0

91

Санација црних тачкака на део-
ници улице Моше Пијаде (од рас-
крснице са улицом 15. октобра до 
раскрснице са улицом Поречком) у 
Пожаревцу 
Програм безбедности саобраћаја

2018 2018 6.850 0 0 0 6.850 0 0 0

92 Обнова фасада у Табачкој Чаршији 2018 2019 10.000 0 0 0 10.000 0 0 0

УКУПНО: 2.267.408 358.313 1.167.482 195.682 1.981.784 0 0 0

Члан 6.
Одлуком о буџету Града Пожаревца за 2018. годину обезбеђена су средства за пројекте наведене у члану 

5. у укупном износу од 1.981.784.000,00 динара. По изворима финансирања средства се обезбеђују на следе-
ћи начин:

- из текућих прихода буџета у износу од 594.517.000,00 динара и
- из неутрошених средстава из ранијих година у износу од 1.387.267.000,00 динара.
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1 Индустријска зона - улица 
Нова 1 0701 0002 511 5112 13 3.420 14.358 6.966 7.391    

2 Индустријска зона - улица 
Нова 2 0701 0002 511 5112 13 36 10.886 18 10.868    

3 Индустријска зона - улица 
Нова 3 0701 0002 511 5112 13 36 7.783 18 7.765    

4 Индустријска зона - улица 
Илије Гојковића 0701 0002 511 5112 13 36 23.340 18 23.322    

5 Асфалтирање улице „Нова 1“ 0701 0002 511 5112 13  19.000  19.000    

6 Реконструкција Водоизвори-
шта у Летњиковцу 1102 0008 511 5112 13 5.326 1.673 343 1.330    

7

Санација, адаптација и рвита-
лизација фасаде зграде здања 
Старог Начелства у Пожарев-
цу -Спарат Фаза 1. Централни 
брод објекта

1201 П19 511 5113 13  27.588 1.677 25.911    

8 Радови на спортској хали у 
Пожаревцу 1301 П1 511 5113 13  21.500  21.500    

9 Еколошки дом - санација кров-
ног покривача 1201 0003 511 5113 13  5.250  5.250    

10 Уређење улице Даворјанке 
Пауновић у Пожаревцу 0701 0002 511 5113 13  11.002 10.780 38    

11

Шумадијска са израдом трото-
ара са обе стране улице-инве-
стиционог одржавања асфал-
тирање 

0701 0002 511 5113 13 22.732 7.267 6.751 95    

12

Радови на ојачавању колово-
зне конструкције-асфалтира-
ње улице Косте Стаменковића, 
дужине 354м у МЗ „Булевар“

0701 0002 511 5113 13  6.170 1.838 4.332    

13

Рехабилитација, обнављање, 
замена и ојачавање дотраја-
лог коловоза и тротоара у ули-
ци Југовићевој (од Булевара до 
пруге) у МЗ „Булевар“ 

0701 0002 511 5113 13  18.884 11.877 7.007    

14

Радови на ојачавању колово-
зне конструкције-асфалтирање 
улице Хајдучке дужине 332 м 
у МЗ „Чачалица“

0701 0002 511 5113 13  7.974  7.974    

15

Рехабилитација, обнавља-
ње, замена и ојачавање дотра-
јале подлоге тротоара са леве 
стране у улици Лоле Рибара од 
Шумадијске улице до Парти-
занске улице у МЗ „Васа Пела-
гић“ 

0701 0002 511 5113 13  6.766 6.494 272    
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16

Рехабилитација, обнављање, 
замена и ојачавање дотрајале 
подлоге поплочавањем тротоа-
ра у улици Боже Димитријеви-
ћа до улице „Ђуре Јакшића“ у 
Костолцу

0701 0002 511 5113 13  5.020  5.020    

17

Партерно уређење јавне повр-
шине испред стадиона, ОШ 

„Јован Цвијић“ и Дома омлади-
не у Костолцу

0701 0002 511 5113 13  30.000 25.112 4.888    

18

Чеде Васовића -радови на оја-
чавању коловозне конструкци-
је-асфалтирање улице- попло-
чавање тротоара - лева страна 
- МЗ Горња Мала

0701 0002 511 5113 13  16.600 14.671 1.929    

19 Израда ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ 
РЕГУЛАЦИЈЕ 1101 П1 511 5114 13 12.288 18.512  18.512    

20
Вишегодишњи засади-Про-
грам пошумљавања на терену 
Г. О. Костолац

1102 0002 514 5141 13 5.056 2.516 92 3.717    

21 Индустријска зона - изградња 
фекалне канализације 1. фаза 0401 0002 511 5112 13 12.306 9.693  9.693    

22 Индустријска зона - изградња 
кишне канализације 1. фаза 0401 0002 511 5112 13 223.331 10.669  10.669    

23

Наставак изградње примар-
ног вода фекалне канализаци-
је за насеља: Лучица, Пругово 
и Пољана до излаза из насеља 
Лучица

0401 0004 511 5112 13 28.131 1.695 127 1.567    

24 Изградња секундарне фекалне 
канализације у насељу Забела 0401 0004 511 5112 13 9.911 2.858  2.857    

25

Изградња кишне канализаци-
је са свим бочним улицама (од 
центра ка брду) са леве стра-
не улице ПП Одред до улива 
у кишни колектор у ул. Кнез 
Милошев венац - 2. фаза од 
ул. Цане Бабовић до „Лиона“, 
наставак радова из 2015. годи-
не

0401 0004 511 5112 13 14.367 18.093 9.588 8.505    

26

Наставак изградње секундарне 
фекалне канализације у ули-
цама које се уливају у фекал-
ни колектор у Дунавској ул. са 
леве и десне стране (9 улица); 
наставак радова из 2015. годи-
не

0401 0004 511 5112 13 15.689 23.630 5.848 17.782    

27
Израда фекалне канализације 
у ул. Шестој („Тенковски пут“), 
поред Чачалице

0401 0002 511 5112 13 34 12.704  12.704    
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28

Реконструкција водоводне 
мреже, замена азбест цемент-
них цеви у улици Шумадиј-
ској са реконструкцијом при-
кључака

1102 0008 511 5113 13 5.614 9.479  5.401    

29

Израда главног пројекта објек-
та постројења за пречишћа-
вање подземне воде до нивоа 
квалитета воде за пиће на 
изворишту „Ловац“ у Костол-
цу 

1102 0008 621 6219 13    5.000    

30

У оквиру реализације пла-
на управљања комуналним 
отпадом на територији Града 
Пожаревца набавка контејнера 
1,1 м3 (око 300 комада)

0401 0005 621 6219 13  12.130  1    

31

ТПС 3/59 „МЗ Радна мала“ 
- опремање ТПС и израда 
дистрибутивне мреже и при-
кључних топловода

1102 0007 621 6219 13  19.820  11.943    

32

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

1102 0007 621 6219 13  13.512 4.843 8.668    

33

Изградња ТПС 3/76 на Чача-
лици, наставак радова из 2015. 
године, на реализацији изград-
ње секундарне топловодне 
мреже за ТПС 8/76–1, локација 
у ул. Цане Бабовић

1102 0007 621 6219 13  7.000 608 6.391    

34

Друга фаза изградње топлифи-
кационог система села Ћири-
ковац – примар у улицама 
Лоле Рибара и Партизанској

1102 0007 621 6219 13  294  294    

35

Набавка специјалног возила 
аутосмећара у оквиру реали-
зације плана управљања кому-
налним отпадом на територији 
Града Пожаревца

0401 0005 621 6219 13  15.000 14.520 480    

36

Набавка контејнера запремине 
5 м3 – око 30 комада у оквиру 
реализације плана управљања 
комуналним отпадом на тери-
торији Града Пожаревца

0401 0005 621 6219 13  5.000 3.312 1.688    

37

Изградња система сакупља-
ња отпадних вода у улицама 
Радована Драговића и Мила-
на Ајваза

0401 0004 511 5112 13  14.600 4.296 10.304    
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38

Изградња система сакупљања 
отпадних вода у улици Моше 
Пијаде од Шесте улице до пру-
ге са две бочне улице и изград-
ња црпне станице код истра-
жног затвора

0401 0004 511 5112 13  27.500 30 27.469    

39

Изградња примарног вода 
система сакупљања отпад-
них вода у насељима Лучи-
ца, Пругово, Пољана – наста-
вак изградње из 2015. и 2016. 
године

0401 0004 511 5112 13  37.000  37.000    

40
Изградња система сакупљања 
отпадних вода у улици Миле-
шевској

0401 0004 511 5112 13  12.500 3.063 9.437    

41
Изградња система сакупљања 
отпадних вода у улици Јована 
Шербановића

0401 0004 511 5112 13  12.500 2.789 9.710    

42

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

0401 0004 511 5112 13  18.000 24 17.975    

43

Изградња система сакупља-
ња отпадних вода у улица-
ма Народној, Н. Богдановића 
Пљуце, С. Новаковића и Узун 
Мирковој

0401 0004 511 5112 13  18.300 23 18.276    

44

Заштита површинских вода од 
загађења (Санација улива Бре-
жанског канала са санацијом 
бетонских кинета у делу кана-
ла)

0401 0004 511 5112 13  7.950 6.153 1.797    

45
Заштита површинских вода у 
насeљу Кленовник (Изградња 
1.фазе кишне канализације)

0401 0004 511 5112 13  13.000  13.000    

46

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

0401 0004 511 5112 13  114.500 7 114.493    

47

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

1102 0008 511 5113 13    10.750    

48

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

1102 0008 511 5113 13  5.590  5.590    
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49

Замена азбестно-цементних 
водоводних цеви, реконструк-
ција водоводне мреже у улици 
Партизанској (од улице Далма-
тинске до улице Лоле Рибара)

1102 0008 511 5113 13  7.159  7.159    

50

Ремедијација подземних вода 
и седимената на периферији 
Града Пожаревца – уклањање 
штетних нутријената техноло-
гијом реверсне осмозе кори-
шћењем и доградњом постоје-
ће инфраструктуре

1102 0008 621 6219 13  48.000  48.000    

51

Мониторинг, математич-
ко моделирање инфилтрације 
воде из дистрибутивне мреже 
у подземље, смањење могућ-
ности мешања са канализаци-
оном отпадном водом а све у 
циљу смањења укупне отпад-
не воде у подземљу као после-
дица мешања пијаће и отпад-
не воде.

1102 0008 621 6219 13  15.000  15.000    

52

Санација деградираног тере-
на услед појаве клизишта, под-
земних и бујичних вода у ули-
ци Кнеза Милоша у Костолцу 
– изградња потпорног зида у 
насељу Канал

0401 0004 511 5113 13  6.356  6.356    

53
Уређење јавних зелених повр-
шина на територији Града 
Пожаревца

1102 0002 514 5141 13  12.182  12.182    

54

Ширење топлификационе мре-
же – дистрибутивне мреже 
и прикључних топловода на 
локацији ТПС 15/41 и 16/41 
ТПС „Стевана Мокрањца 1'' у 
МЗ „Сопот“ – 2

1102 0007 621 6219 13  57.000 12.289 44.710    

55

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

1102 0007 621 6219 13  79.000 37.313 41.687    

56

Реконструкција јавне расве-
те инсталацијом ЛЕД расвете 
на територији Града Пожарев-
ца у функцији заштите живот-
не средине у виду елиминиса-
ња еколошки неприхватљивих 
извора светлости и индирект-
ног смањења емисије штетних 
гасова

0501 0001 511 5112 13  172.000  172.000    
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57
Пројекат санације депони-
је комуналног отпада „Јереми-
но поље“

0401 ПГУ1 451 4512 13  38.729 2.299 36.430    

58

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

2001 0001 511 5113 13  19.703  19.703    

59
Санација фасаде зграде Меди-
цинске школе, прва, друга и 
трећа фаза

2003 0001 463 4632 13  4.395 1.895 2.500    

60

Реконструкција, адаптација и 
доградња пекаре за обавља-
ње практичне наставе ученика 
прехрамбене струке на осно-
ву урађене пројектне докумен-
тације у Пољопривредној шко-
ли са домом ученика „Соња 
Маринковић“ у Пожаревцу

2003 0001 463 4632 13  2.852  2.852    

61

Радови на ојачавању колово-
зне конструкције - асфалти-
рање улице Хајдук Вељкова - 
од Поречке до раскрснице са 
Југовићевом дужине 1324 m у 
МЗ „Парк“

0701 П1 511 5113 01    65.000    

62

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

0701 0002 511 5113 01    27.000    

63

Рехабилитација, обнавља-
ње, замена и ојачавање дотра-
јале подлоге тротоара са леве 
стране у улици Карађорђева 
у Костолцу (од улаза у Косто-
лац до Надвожњака) дужине 
1030 m.

0701 0002 511 5113 01    13.000    

64

Радови на ојачавању колово-
зне конструкције - асфалтира-
ње улице Десанке Максимовић 
дужине 457 m - Насеље Канал 
у Костолцу

0701 0002 511 5113 01    6.500    

65

Набавка специјалног возила 
аутосмећара у оквиру реали-
зације плана управљања кому-
налним отпадом на територији 
Града Пожаревца

0401 0005 512 5121 13    15.000    

66

Набавка специјалног возила 
ауточистилице у оквиру реали-
зације плана управљања кому-
налним отпадом на територији 
Града Пожаревца – 2 комада

0401 0005 512 5121 13    17.000    
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67

Набавка специјалног возила 
аутоцистерна у оквиру реали-
зације плана управљања кому-
налним отпадом и одржавања 
чистоће на територији Града 
Пожаревца – 2 комада

0401 0005 512 5121 13    23.000    

68

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

0401 0005 512 5121 13    22.000    

69

Изградња система сакупљања 
отпадних вода у улици Желе-
зничка – преко пруге ка улици 
Баје Секулића

0401 0004 511 5112 13    26.211    

70

Изградња IV фазe примар-
ног вода система сакупља-
ња отпадних вода у насељи-
ма Лучица, Пругово и Пољана 
– наставак фазне изградње из 
2015 и 2016. године - фекал-
не канализације са црпном ста-
ницом 6

0401 0004 511 5112 13    28.200    

71

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

0401 0004 511 5112 13    49.377    

72

Изградња секундарног систе-
ма за сакупљање отпадних 
вода-фекална канализација у 
ул. Милице Српкиње (од ули-
це ПП Одред до улива у улици 
Цане Бабовић 640м - обухва-
ћен и део Стевана Јаковљеви-
ћа 80 м)

0401 0004 511 5112 13    8.852    

73

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

0401 0004 511 5112 13    133.729    

74

Замена асбестно-цементних 
водоводних цеви, реконструк-
ција водоводне мреже у улица-
ма Хајдук Вељкова и Поречка

1102 0008 511 5113 13    21.600    

75

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

1102 0008 511 5113 13    10.832    

76

Замена асбестно-цементних 
водоводних цеви, реконструк-
ција водоводне мреже у улици 
Црногорска

1102 0008 511 5113 13    5.605    
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77

Замена асбестно-цементних 
водоводних цеви, реконструк-
ција водоводне мреже у улици 
Шесте Личке дивизије

1102 0008 511 5113 13    9.165    

78
Израда Студије оправданости 
са Идејним пројектом ППОВ-а 
Пожаревца

1102 0008 621 6219 13    25.000    

79

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

1102 0008 621 6219 13    7.200    

80

Извођење санационих радова 
и чишћење регулационог кори-
та реке Стара Млава, а у циљу 
заштите земљишта од дегра-
дација и снижавања високих 
подземних вода у зони угроже-
них насеља Братинац и Набр-
ђе - ФЗЖС

0401 0006 424 4249 13    10.352    

Извођење санационих радова 
и чишћење регулационог кори-
та реке Стара Млава, а у циљу 
заштите земљишта од дегра-
дација и снижавања високих 
подземних вода у зони угроже-
них насеља Братинац и Набр-
ђе 2 

0401 0006 424 4249 01    62.332    

81

Редовно одржавање и чишће-
ње речног канала „Стара Мла-
ва“ у циљу нормалног функ-
ционисања канала од црпне 
станице „Срећно“ до Летњи-
ковца

0401 0006 424 4249 01    10.550    

82

Редовно одржавање и чишћење 
Брежанског канала од градског 
хиподрома до улива у Велику 
Мораву у смислу несметане ева-
куације површинских и отпад-
них вода

0401 0006 424 4249 01    6.560    

83
Систематско уклањање амбро-
зије на територији Града 
Пожаревца у 2018. години.

0401 0002 424 4246 01    5.000    

84

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

1102 0002 463 4632 01    15.000    
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85

Ширење топлификационе мре-
же – дистрибутивна мрежа и 
прикључни топловоди на лока-
цији ТПС 1/60, 2/60 и 10/60 - 
ТПС „Mилоша Обилића 36“ у 
Пожаревцу

1102 0007 621 6219 01    69.383    

86

Ширење топлификационе 
мреже – дистрибутивне мре-
же и прикључних топловода 
на локацији ТПС 01/84+03/84 

„Кучевачка“ за објекте на адре-
сама Иве Маринковића, Жагу-
бичка, Кучевачка, Зајечарска и 
Црнотравска

1102 0007 621 6219 01    101.202    

87

Ширење топлификационе 
мреже – дистрибутивне мре-
же и прикључних топловода 
на локацији ТПС 01/65+02/65 

„Моравска 56“ за објекте на 
адресама Моравска 36–66, 
Петровачка 1–13 и 2–12, 
Церска 1–13 i 2–12 и Борска 
1–43, 2–36 и 42a-56

1102 0007 621 6219 01    59.541    

88

Ширење топлификационе 
мреже – Наставак топловода 
кроз Изворску улицу, изград-
ња преносне топловодне мре-
же - наставак изградње градске 
мреже у Изворској улици

1102 0007 621 6219 01    7.140    

89

Прикључак топловода на лока-
цији која обухвата објекте на 
адресама: Радисава Цвејића - 
непарна страна, Живана Цве-
јића, Феникса Канића, Десан-
ке Максимовић, Виминацијум, 
Драгољуба Јурића, М. Бог-
дановић, Пећка део и Војске 
Југославије део

1102 0007 621 6219 01    99.459    

90

Ширење топлификационе 
мреже – дистрибутивна мре-
жа и прикључни топловоди на 
локацији круга градске пија-
це у Костолцу (набавка опреме, 
грађевински и машинско мон-
тажни радови)

1102 0007 463 4632 01    40.000    

91

Санација црних тачака на део-
ници улице Моше Пијаде 
(од раскрснице са улицом 15. 
октобра до раскрснице са ули-
цом Поречком) у Пожаревцу 
Програм безбедности саобра-
ћаја

0701 0005 511 5113 01    6.850    
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92 Обнова фасада у Табачкој Чар-
шији 1101 0005 511 5113 13    10.000    

УКУПНО: 358.313 1.167.482 195.682 1.981.784

Члан 7.
Укупни приходи и примања буџета Града, приходи из осталих извора и пренета средства из претходног 

периода по врстама, односно економским класификацијама, планирају се у следећим износима: 
Класа/ 

Категорија/ 
Група

Конто ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА
УКУПНА 

ЈАВНА 
СРЕДСТВА 

3 3 Пренета средства из претходне године 2.101.002.474 
700000 700000 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ 2.867.812.357 

710000 710000 ПОРЕЗИ 2.228.690.695 
711000 711000 ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ 1.261.613.000 

 711111 Порез на зараде 1.125.983.000 

 711122 Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према пау-
шално утврђеном приходу, по решењу Пореске управе 20.000.000 

 711123 Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према ствар-
но оствареном приходу самоопорезивањем 33.350.000 

 711145 Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари - по основу самоо-
порезивања и по решењу Пореске управе 1.000.000 

 711147 Порез на земљиште  80.000 
 711191 Порез на друге приходе  80.000.000 
 711193 Порез на приходе професионалних спортистких стручњака  1.200.000 
713000 713000 ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ  395.650.000 

 713121 Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од физичких лица  168.000.000 
 713122 Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од правних лица  180.000.000 
 713311 Порез на наслеђе и поклон по решењу Пореске управе  4.150.000 

 713421 Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу Поре-
ске управе  30.000.000 

 713423 Порез на пренос апсолутних права на моторним возилима, пловилима и 
ваздухопловима, по решењу Пореске управе  13.500.000 

714000 714000 ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ  520.427.695 

 714431

Комунална такса за коришћење рекламних паноа, укључујући и истица-
ње и исписивање фирме ван пословног простора на објектима и просто-
рима који припадају јединици локалне самоуправе(коловози, тротоари, 
зелене површине, бандере и слично) 

 350.000 

 714513 Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила, 
осим пољопривредних возила и машина  40.000.000 

 714514 Годишња накнада за моторна возила, тракторе и прикључна возила  3.500 
 714543 Накнада за промену намене обрадивог пољопривредног земљишта  65.000 
 714549 Накнада од емисије SO2, NO2, прашкастих материја и одложеног отпада  476.169.195 
 714552 Боравишна такса  1.500.000 
 714562 Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине  40.000 
 714572 Комунална такса за држање средстава за игру („забавне игре“)  550.000 

 714593
Накнада за постављање водовода, канализације, електричних, телефон-
ских и телеграфских водова и слично на општинском путу и улици, ако 
је управљач пута надлежни орган локалне самоуправе

 1.500.000 
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 714598 Накнада за ванредни превоз на општинском путу у улици, ако је упра-
вљач пута надлежни орган локалне самоуправе  250.000 

716000 716000 ДРУГИ ПОРЕЗИ  51.000.000 
 716111 Комунална такса за истицање фирме на пословном простору  51.000.000 

730000 730000 ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ  148.359.929 
732000 732000 ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА  11.918.374 

 732141 Текуће донације од међународних организација у корист нивоа градова  11.918.374 
733000 733000 ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ  136.441.555 

 733141 Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа градова  111.620.139 
 733142 Други текући трансфери од Републике у корист нивоа градова  23.296.416 
 733147 Текући трансфери од општина у корист нивоа градова  1.525.000 

740000 740000 ДРУГИ ПРИХОДИ  490.184.733 
741000 741000 ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ  193.655.000 

 741141 Камата на средства буџета града  10.000.000 
 741511 Накнада за коришћење минералних сировина и геотермалних ресурса  160.000.000 

 741522 Средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта, одно-
сно пољопривредног објекта у државној својини  13.000.000 

 741531

Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама или 
испред пословног простора у пословне сврхе, осим ради продаје штам-
пе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната 
и домаће радиности

 10.500.000 

 741533 Комунална такса за коришћење слободних површина за кампове, поста-
вљање шатора или друге облике привременог коришћења  5.000 

 741535 Комунална такса за заузеће јавне површине грађевинским материјалом  150.000 
742000 742000 ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА  206.492.478 

 742126 Накнада по основу конверзије права коришћења у право својине у корист 
Републике  1.500.000 

 742141 Приходи од продаје добара или услуга од стране тржишних организација 
у корист нивоа градова  25.617.090 

 742142
Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у 
државној својини које користе градови и индиректни корисници њиховог 
буџета

 55.662.748 

 742143 Приходи од закупнине за грађевинско земљиште у корист нивоа градова  5.000.000 

 742144 Накнада по основу конверзије права коришћења у право својине у корист 
нивоа градова  100.000 

 742146 Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшкол-
ским установама у корист нивоа градова  60.950.000 

 742152
Приходи од давања у закуп, односно коришћење непокретности у држав-
ној својини које користе општине и индиректни корисници њиховог 
буџета

 1.200.000 

 742241 Локалне административне таксе  4.000.000 
 742242 Такса за озакоњење објеката у корист градова  20.000.000 
 742253 Накнада за уређивање грађевинског земљишта  31.500.000 
 742255 Такса за озакоњење објеката у корист општина  3.500 
 742341 Приходи које својом делатношћу остваре органи и организације градова  65.000 

 742372 Приходи индиректних корисника буџета локалне самоуправе који се 
остварују додатним активностима  894.140 

743000 743000 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ  19.450.000 

 743324 Приходи од новчаних казни за прекршаје, предвиђене прописима о 
безбедности саобраћаја на путевима  17.500.000 

 743341
Приходи од новчаних казни изречених у прекршајном поступку за прекр-
шаје предвиђене актом скупштине града, као и одузета имовинска корист 
у том поступку

 1.500.000 

 743342 Приходи од новчаних казни за прекршаје по прекшајном налогу и казни 
изречених у управном поступку у корист нивоа градова  150.000 

 743924
Приходи од увећања целокупног пореског дуга који је предмет принудне 
наплате за 5 % на дан почетка поступка принудне наплате, који је правна 
последица принудне наплате изворних прихода јлс

 300.000 
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745000 745000 МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ  70.587.255 
 745141 Остали приходи у корист нивоа градова  30.020.547 

 745143 Део добити јавног предузећа према одлуци управног одбора јавног пре-
дузећа у корист нивоа градова  40.566.708 

770000 770000 МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА  577.000 
 772110 Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године  577.000 

800000 800000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ  145.131.119 
810000 810000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА  140.000.000 

 812141 Примања од продаје покретних ствари у корист нивоа градова  140.000.000 
820000 820000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА  5.131.119 

 823100 Примања од продаје робе за даљу продају  5.131.119 

900000 900000 ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ 
ИМОВИНЕ  - 

 7+8+9 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДА-
ЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ  3.012.943.476 

 3+7+8+9 УКУПНО ПРЕНЕТА СРЕДСТВА, ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА  5.113.945.950 

Члан 8.
Расходи и издаци буџета, по основним наменама, 

утврђени су и распоређени у следећим износима:

Конто Врсте расхода и издатака Укупна јав-
на средства

1 2 3
400 ТЕКУЋИ РАСХОДИ 2.946.204.818 
410 РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ  622.570.394 

411 Плате, додаци и накнаде запо-
слених (зараде)  494.295.370 

412 Социјални доприноси на терет 
послодавца  88.482.598 

413 Накнаде у натури  6.003.700 
414 Социјална давања запосленима  8.584.998 

415 Накнаде трошкова за запосле-
не  15.414.587 

416 Награде запосленима и остали 
посебни расходи  9.789.141 

420 КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И 
РОБА  1.234.942.712 

421 Стални трошкови  336.475.437 
422 Трошкови путовања  11.194.250 
423 Услуге по уговору  215.267.205 
424 Специјализоване услуге  354.503.745 
425 Текуће поправке и одржавање  219.597.927 
426 Материјал  97.904.148 
450 СУБВЕНЦИЈЕ  140.879.065 

4511
Текуће субвенције јавним 
нефинансијским предузећима 
и организацијама 

 77.218.850 

4512
Капиталне субвенције јавним 
нефинансијским предузећима 
и организацијама 

 36.430.215 

454 Субвенције приватним преду-
зећима  27.230.000 

460 ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ  542.441.852 

4631 Текући трансфери осталим 
нивоима власти  331.623.650 

4632 Капитални трансфери осталим 
нивоима власти  129.729.167 

Конто Врсте расхода и издатака Укупна јав-
на средства

1 2 3

4641
Текуће дотације организација-
ма обавезног социјалног оси-
гурања

 18.311.300 

465 Остале дотације и трансфери  62.777.735 
470 СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ  98.581.000 

472 Накнаде за социјалну заштиту 
из буџета  98.581.000 

480 ОСТАЛИ РАСХОДИ  222.932.506 

481 Дотације невладиним органи-
зацијама  159.567.428 

482 Порези, обавезне таксе, казне 
и пенали  12.615.000 

483 Новчане казне и пенали по 
решењу судова  43.392.000 

484

Накнада штете за повреде или 
штету насталу услед елемен-
тарних непогода или других 
природних узрока

 2.958.078 

485
Накнада штете за повреде или 
штету нанету од стране држав-
них органа

 4.400.000 

490 АДМИНИСТРАТИВНИ 
ТРАНСФЕРИ БУЏЕТА  83.857.289 

49911 Стална резерва  8.500.000 
49912 Текућа резерва  75.357.289 

500 ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАН-
СИЈСКУ ИМОВИНА  1.611.746.516 

510 ОСНОВНА СРЕДСТВА  1.576.966.716 
511 Зграде и грађевински објекти  1.430.975.226 
512 Машине и опрема  124.574.916 
514 Култивисана имовина  15.899.223 
515 Нематеријална имовина  5.517.351 
520 ЗАЛИХЕ  2.800.000 
523 Залихе робе за даљу продају  2.800.000 
540 ПРИРОДНА ИМОВИНА  31.979.800 
541 Земљиште  31.979.800 
610 ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ  650.000 
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Конто Врсте расхода и издатака Укупна јав-
на средства

1 2 3

611 Отплата главнице домаћим 
кредиторима  650.000 

620 НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ 
ИМОВИНЕ  555.344.616 

621 Набавка домаће финансијске 
имовине  555.344.616 

УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ  
5.113.945.950 

Члан 9.
Расходи и издаци буџета по функционалној кла-

сификацији, утврђени су и распоређени у следећим 
износима:
Функ-
циje

Функционална 
класификација 

Укупна јавна 
средства

1 2 3
000 СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 147.154.319 

010 Болест и инвалидност  9.050.000 
040 Породица и деца  19.020.000 

070
Социјална помоћ угроженом 
становништву некласификова-
на на другом месту

 60.623.949 

090 Социјална заштита некласи-
фикована на другом месту  58.460.370 

100 ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ  908.203.947 

110
Извршни и законодавни орга-
ни, финансијски и фискални 
послови и спољни послови

 115.913.181 

130 Опште услуге  670.692.381 

160 Опште јавне услуге некласи-
фиковане на другом месту  121.598.385 

200 ОДБРАНА  4.048.078 
220 Цивилна одбрана  4.048.078 
300 ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ  68.450.944 
330 Судови  11.261.066 

360 Јавни ред и безбедност некла-
сификован на другом месту  57.189.878 

400 ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ  1.420.076.786 

411 Општи економски и комерци-
јални послови  36.953.225 

412 Општи послови по питању 
рада  10.000.000 

421 Пољопривреда  97.424.211 
435 Електрична енергија  176.482.000 
436 Остала енергија  557.757.664 
451 Друмски саобраћај  457.526.933 
473 Туризам  60.172.753 

490 Економски послови некласи-
фиковани на другом месту  23.760.000 

500 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ 
СРЕДИНЕ  1.164.657.684 

510 Управљање отпадом  380.553.130 
520 Управљање отпадним водама  655.846.967 
530 Смањење загађености  15.168.100 

Функ-
циje

Функционална 
класификација 

Укупна јавна 
средства

540 Заштита биљног и животињ-
ског света и крајолика  107.789.487 

560
Заштита животне средине 
некласификована на другом 
месту

 5.300.000 

600 ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И 
ЗАЈЕДНИЦЕ  337.862.849 

620 Развој заједнице  28.512.000 
630 Водоснабдевање  186.180.658 
640 Улична расвета  123.170.191 

700 ЗДРАВСТВО  12.811.300 
721 Опште медицинске услуге  2.000.000 

740 Услуге јавног здравства  2.500.000 

760 Здравство некласификовано 
на другом месту  8.311.300 

800 РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, 
КУЛТУРА И ВЕРЕ  442.316.923 

810 Услуге рекреације и спорта  113.910.594 
820 Услуге културе  328.406.329 

900 ОБРАЗОВАЊЕ  608.363.120 
911 Предшколско образовање  380.695.792 
912 Основно образовање  144.997.485 
920 Средње образовање  81.759.843 

980 Образовање некласификовано 
на другом месту  910.000 

УКУПНО:  5.113.945.950 
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Члан 10.
Расходи и издаци по програмској класификацији, утврђени су и распоређени у следећим износима:

Шифра

Назив Укупна средства Структура 
%Програм

Програмска 
активност/ 
Пројекат

1 2 3 4 5
1101  Програм 1. Урбанизам и просторно планирање 28.512.000,00 0,56%

 1101–0005 Остваривање јавног интереса у одржавању зграда 10.000.000,00 0,20%
 1101-П1 Пројекат: Израда Плана генералне регулације 18.512.000,00 0,36%

1102  Програм 2. Комуналне делатности 1.037.801.560,00 20,29%
 1102–0001 Управљање/одржавање јавним осветљењем 123.170.191,00 2,41%
 1102–0002 Одржавање јавних зелених површина 72.461.487,00 1,42%
 1102–0003 Одржавање чистоће на површинама јавне намене 62.903.560,00 1,23%
 1102–0004 Зоохигијена 35.328.000,00 0,69%
 1102–0007 Производња и дистрибуција топлотне енергије 557.757.664,00 10,91%
 1102–0008 Управљање и снабдевање водом за пиће 186.180.658,00 3,64%

1501  Програм 3. Локални економски развој 70.713.225,00 1,38%
 1501–0001 Унапређење привредног и инвестиционог амбијента 36.953.225,00 0,72%
 1501–0002 Мере активне политике запошљавања 10.000.000,00 0,20%

 1501-П1
Пројекат: Подршка за одрживо запошљавање Рома и 
Ромкиња на територији Града Пожаревца-Инклузија од 
старта

23.760.000,00 0,46%

1502  Програм 4. Развој туризма 60.172.753,00 1,18%
 1502–0001 Управљање развојем туризма 18.179.554,00 0,36%
 1502–0002 Промоција туристичке понуде 16.331.403,00 0,32%
 1502-П1 Пројекат: Љубичевске коњичке игре 24.960.546,00 0,49%
 1502-П2 Пројекат: Ускршњи етно фестивал 701.250,00 0,01%

0101  Програм 5. Пољопривреда и рурални развој 97.424.211,00 1,91%

 0101–0001 Подршка за спровођење пољопривредне политике у 
локалној заједници 43.802.451,00 0,86%

 0101–0002 Мере подршке руралном развоју 53.621.760,00 1,05%
0401  Програм 6. Заштита животне средине 993.964.637,00 19,44%

 0401–0001 Управљање заштитом животне средине 5.300.000,00 0,10%
 0401–0002 Праћење квалитета елемената животне средине 15.168.100,00 0,30%
 0401–0004 Управљање отпадним водама  655.846.967,00 12,82%
 0401–0005 Управљање комуналним отпадом 87.392.271,00 1,71%
 0401–0006 Управљање осталим врстама отпада 193.827.084,00 3,79%

 0401-П1 Пројекат: Санације депоније комуналног отпада 
„Јеремино поље“ 36.430.215,00 0,71%

0701  Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна 
инфраструктура 514.516.811,00 10,06%

 0701–0002 Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре 392.526.933,00 7,68%
 0701–0004 Јавни градски и приградски превоз путника 0,00 0,00%
 0701–0005 Програм унапређења безбедности саобраћаја 56.989.878,00 1,11%

 0701-П1 Пројекат: Хајдук Вељкова улица ојачавање коловозне 
конструкције - асфалтирање 65.000.000,00 1,27%

2001  Програм 8. Предшколско васпитање и образовање 380.695.792,00 7,44%

 2001–0001 Функционисање и остваривање предшколског васпитања 
и образовања 380.695.792,00 7,44%

2002  Програм 9. Основно образовање и васпитање 145.907.485,00 2,85%
 2002–0001 Функционисање основних школа 144.997.485,00 2,84%
 2002-П1 Пројекат: Обележавање Дана радника у образовању 910.000,00 0,02%

2003  Програм 10. Средње образовање и васпитање 81.759.843,00 1,60%
 2003–0001 Функционисање средњих школа 81.759.843,00 1,60%

0901  Програм 11. Социјална и дечија заштита 147.154.319,00 2,88%



СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА Број 15 - Страна 27 28. децембар 2017.

Шифра

Назив Укупна средства Структура 
%Програм

Програмска 
активност/ 
Пројекат

1 2 3 4 5
 0901–0001 Једнократне помоћи и други облици помоћи 45.495.309,00 0,89%
 0901–0003 Дневне услуге у заједници 43.294.170,00 0,85%
 0901–0004 Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге 7.104.100,00 0,14%
 0901–0005 Подршка реализацији програма Црвеног крста 15.128.640,00 0,30%
 0901–0006 Подршка деци и породици са децом 16.050.000,00 0,31%
 0901–0007 Подршка рађању и родитељству 2.500.000,00 0,05%
 0901–0008 Подршка особама са инвалидитетом 9.050.000,00 0,18%
 0901-П1 Пројекат: Обележавање Дана борбе против „беле куге“ 470.000,00 0,01%

 0901-П2 Пројекат: Изградња колективне стамбене зграде за 
избеглице 8.062.100,00 0,16%

1801  Програм 12. Здравствена заштита 12.811.300,00 0,25%
 1801–0001 Функционисање установа примарне здравствене заштите 8.311.300,00 0,16%
 1801–0002 Мртвозорство 2.000.000,00 0,04%

 1801–0003 Спровођење активности из области друштвене бриге за 
јавно здравље 2.500.000,00 0,05%

1201  Програм 13. Развој културе и информисања 328.406.329,00 6,42%
 1201–0001 Функционисање локалних установа културе 229.078.634,00 4,48%
 1201–0002 Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва 9.500.000,00 0,19%

 1201–0003 Унапређење система очувања и представљање културно-
историјског наслеђа 9.895.445,00 0,19%

 1201–0004 Остваривање и унапређивање јавног интереса у области 
јавног информисања 4.000.000,00 0,08%

 1201-П1 Пројекат: Глумачке свечаности„Дани Миливоја 
Живановића“ 3.684.818,00 0,07%

 1201-П2 Пројекат: Едиција и часопис „Браничево“ и књижевни 
живот Центра за културу 460.000,00 0,01%

 1201-П3 Пројекат: ГАНИП - градски ансамбл народних игара и 
песама Центра за културу Пожаревац 1.464.000,00 0,03%

 1201-П4 Пројекат: Летњи програм 570.000,00 0,01%

 1201-П5 Пројекат: РЕФРАКТ-Регионални фестивал алтернативне 
културе 30.000,00 0,00%

 1201-П6 Пројекат: Организовање и одржавање првомајског уранка 181.627,00 0,00%
 1201-П7 Пројекат: Организовање гитаријаде на лагуни 608.826,00 0,01%

 1201-П8 Пројекат: Фестивал „Миливојев штап и шешир“ - Сусрети 
варошких позоришта Србије 235.000,00 0,00%

 1201-П9 Пројекат: Смотра драмских аматера Подунавља и 
Поморавља „Живка Матић“ 124.000,00 0,00%

 1201-П10 Пројекат: Дистрибутерско филмска делатност 1.105.000,00 0,02%
 1201-П11 Пројекат: Оркестар „Гвардиа“ 2.595.681,00 0,05%
 1201-П12 Пројекат: Виминацијум фест-Митови данас 8.324.000,00 0,16%

 1201-П13 Пројекат: Археолошка истраживања локалитета 
Браничево у Старом Костолцу 1.140.000,00 0,02%

 1201-П14 Пројекат: Етно култура Млаве 250.000,00 0,00%

 1201-П15 Пројекат: Обележавање 300 година Пожаревачког мира 
(1718–2018) 24.160.000,00 0,47%

 1201-П16 Пројекат: Дани „Слободана Стојановића“ 637.000,00 0,01%
 1201-П17 Пројекат: Обележавање градске славе-Света Тројица 1.012.000,00 0,02%

 1201-П18 Пројекат: Обележавање 15. октобра - Дана ослобођења 
Града Пожаревца 3.342.000,00 0,07%

 1201-П19
Пројекат: Санација, адаптација и ревитализација фасаде 
зграде здања Старог начелства у Пожаревцу-сепарат фаза 
1. Централни брод објекта

26.008.298,00 0,51%
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1301  Програм 14. Развој спорта и омладине 113.910.594,00 2,23%

 1301–0001 Подршка локалним спортским организацијама, 
удружењима и савезима 75.585.000,00 1,48%

 1301–0002 Подршка предшколском и школском спорту 1.000.000,00 0,02%
 1301–0004 Функционисање локалних спортских установа 0,00 0,00%
 1301–0005 Спровођење омладинске политике 5.100.000,00 0,10%
 1301-П1 Пројекат: Уређење спортских терена и игралишта 32.225.594,00 0,63%

0602  Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе 807.799.910,00 15,80%
 0602–0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина 670.692.381,00 13,11%
 0602–0002 Функционисање месних заједница 13.214.641,00 0,26%
 0602–0004 Градско правобранилаштво 11.261.066,00 0,22%
 0602–0005 Омбудсман 0,00 0,00%
 0602–0006 Инспекцијски послови 20.126.455,00 0,39%

 0602–0007 Функционисање националних савета националних 
мањина 4.400.000,00 0,09%

 0602–0009 Текућа буџетска резерва 75.357.289,00 1,47%
 0602–0010 Стална буџетска резерва 8.500.000,00 0,17%
 0602–0014 Управљање у ванредним ситуацијама 4.048.078,00 0,08%

 0602-П1 Пројекат: Награда-„Полицајац године и ватрогасац 
године“ 200.000,00 0,00%

2101  Програм 16: Политички систем локалне самоуправе 115.913.181,00 2,27%
 2101–0001 Функционисање Скупштине 62.633.873,00 1,22%
 2101–0002 Функционисање извршних органа 42.138.234,00 0,82%
 2101–0003 Подршка раду извршних органа власти и скупштине 11.141.074,00 0,22%

0501  Програм 17: Енергетска ефикасност и обновљиви 
извори енергије 176.482.000,00 3,45%

 0501–0001 Енергетски менаџмент 176.482.000,00 3,45%

 УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ 5.113.945.950,00 100,00%

Члан 11.
Средства текуће буџетске резерве планирају се у износу од 75.357.289,00 динара.

Члан 12.
Средства сталне буџетске резерве планирају се у износу од 8.500.000,00 динара.

II 
ПОСЕБAН ДЕО

Члан 13.
Укупни расходи и издаци у износу од 5.113.945.950,00 динара, финансирани из свих извора финансирања 

распоређују се по корисницима и програмима и исказују у колони 8:

Ра
зд

ео

Гл
ав

а

П
ро

гр
ам

ск
а 

К
ла

си
ф

.

Ф
ун

кц
иј

а

П
оз

иц
иј

а

Ек
он

ом
. 

К
ла

си
ф

.

Опис
Укупна 

јавна 
средства

1 2 3 4 5 6 7 8
1 1     ГРАДОНАЧЕЛНИК  

  2101    ПРОГРАМ 16:ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ 
САМОУПРАВЕ  
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  2101–0002    ПА: Функционисање извршних органа  

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

    1 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 3.394.066
    2 412 Социјални доприноси на терет послодавца 607.538
    3 414 Социјална давања запосленима 175.000
    4 415 Накнаде трошкова за запослене 271.900
    5 421 Стални трошкови 3.100.000
    6 422 Трошкови путовања 1.540.000
    7 423 Услуге по уговору 15.120.000
    8 426 Материјал 1.000.000
    9 465 Остале донације, дотације и трансфери 460.000
    10 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 100.000
    11 611 Отплата главнице домаћим кредиторима 650.000
      Извори финансирања за функцију 110:  
     01 Приходи из буџета 26.418.504
      Функција 110: 26.418.504
      Извори финансирања за програмску активност 2101–0002:  
     01 Приходи из буџета 26.418.504
      Свега за програмску активност 2101–0002: 26.418.504
        
  2101–0003    ПА: Подршка раду извршних органа власти и скупштине  

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

    12 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 8.423.303
    13 412 Социјални доприноси на терет послодавца 1.507.771
    14 465 Остале донације, дотације и трансфери 1.210.000
      Извори финансирања за функцију 110:  
     01 Приходи из буџета 11.141.074
      Функција 110: 11.141.074
      Извори финансирања за програмску активност 2101–0003:  
     01 Приходи из буџета 11.141.074
      Свега за програмску активност 2101–0003: 11.141.074
        
      Извори финансирања за Програм 16:  
     01 Приходи из буџета 37.559.578
      Свега за Програм 16: 37.559.578
        
      Извори финансирања за Главу 1:  
     01 Приходи из буџета 37.559.578
      Свега за Главу 1: 37.559.578
        
      Извори финансирања за Раздео 1:  
     01 Приходи из буџета 37.559.578
      Свега за Раздео 1: 37.559.578
        
2 1     ГРАДСКО ВЕЋЕ  

  2101    ПРОГРАМ 16:ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ 
САМОУПРАВЕ  
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  2101–0002    ПА: Функционисање извршних органа  

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

    15 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 6.437.430
    16 412 Социјални доприноси на терет послодавца 1.152.300
    17 414 Социјална давања запосленима 350.000
    18 415 Накнаде трошкова за запослене 270.000
    19 422 Трошкови путовања 370.000
    20 423 Услуге по уговору 5.590.000
    21 426 Материјал 600.000
    22 465 Остале донације, дотације и трансфери 950.000
      Извори финансирања за функцију 110:  
     01 Приходи из буџета 15.719.730
      Функција 110: 15.719.730
      Извори финансирања за програмску активност 2101–0002:  
     01 Приходи из буџета 15.719.730
      Свега за програмску активност 2101–0002: 15.719.730
        
      Извори финансирања за Програм 16:  
     01 Приходи из буџета 15.719.730
      Свега за Програм 16: 15.719.730
        
      Извори финансирања за Главу 1:  
     01 Приходи из буџета 15.719.730
      Свега за Главу 1: 15.719.730
        
      Извори финансирања за Раздео 2:  
     01 Приходи из буџета 15.719.730
      Свега за Раздео 2: 15.719.730
        
3 1     СКУПШТИНА ГРАДА  

  2101    ПРОГРАМ 16:ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ 
САМОУПРАВЕ  

  2101–0001    ПА: Функционисање Скупштине  

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

    23 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 1.681.466
    24 412 Социјални доприноси на терет послодавца 300.982
    25 414 Социјална давања запосленима 150.000
    26 415 Накнаде трошкова за запослене 70.000
    27 421 Стални трошкови 100.000
    28 422 Трошкови путовања 730.000
    29 423 Услуге по уговору 56.291.300
    30 426 Материјал 580.000
    31 465 Остале донације, дотације и трансфери 390.000

    32 481 Дотације невладиним организацијама-дотације политичким 
странкама 2.340.125

      Извори финансирања за функцију 110:  
     01 Приходи из буџета 60.258.373
     13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 2.375.500
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      Функција 110: 62.633.873
      Извори финансирања за програмску активност 2101–0001:  
     01 Приходи из буџета 60.258.373
     13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 2.375.500
      Свега за програмску активност 2101–0001: 62.633.873
        
      Извори финансирања за Програм 16:  
     01 Приходи из буџета 60.258.373
     13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 2.375.500
      Свега за Програм 16: 62.633.873
        
      Извори финансирања за Главу 1:  
     01 Приходи из буџета 60.258.373
     13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 2.375.500
      Свега за Главу 1: 62.633.873
        
      Извори финансирања за Раздео 3:  
     01 Приходи из буџета 60.258.373
     13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 2.375.500
      Свега за Раздео 3: 62.633.873
        

4 1     ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА 
ПОЖАРЕВЦА  

  0602    ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ 
САМОУПРАВЕ  

  0602–0004    ПА: Градско правобранилаштво  
   330   Судови  
    33 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 7.152.304
    34 412 Социјални доприноси на терет послодавца 1.280.262
    35 413 Накнаде у натури 37.500
    36 414 Социјална давања запосленима 325.000
    37 415 Накнаде трошкова за запослене 186.000
    38 421 Стални трошкови 665.000
    39 422 Трошкови путовања 70.000
    40 423 Услуге по уговору 260.000
    41 425 Текуће поправке и одржавање 80.000
    42 426 Материјал 245.000
    43 465 Остале донације, дотације и трансфери 960.000
      Извори финансирања за функцију 330:  
     01 Приходи из буџета 11.261.066
      Функција 330: 11.261.066
      Извори финансирања за програмску активност 0602–0004:  
     01 Приходи из буџета 11.261.066
      Свега за програмску активност 0602–0004: 11.261.066
        
      Извори финансирања за Програм 15:  
     01 Приходи из буџета 11.261.066
      Свега за Програм 15: 11.261.066
        
      Извори финансирања за Главу 1:  
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     01 Приходи из буџета 11.261.066
      Свега за Главу 1: 11.261.066
        
      Извори финансирања за Раздео 4:  
     01 Приходи из буџета 11.261.066
      Свега за Раздео 4: 11.261.066
        
5 1     ГРАДСКА УПРАВА  

  1101    ПРОГРАМ 1 - УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО 
ПЛАНИРАЊЕ  

  1101–0005    ПА: Остваривање јавног интереса у одржавању зграда  
   620   Развој заједнице  
    44 511 Зграде и грађевински објекти 10.000.000
      Извори финансирања за функцију 620:  
     13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 10.000.000
      Функција 620: 10.000.000
      Извори финансирања за програмску активност 1101–0005:  
     13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 10.000.000
      Свега за програмску активност 1101–0005: 10.000.000
        
  1101-П1    Пројекат: Израда Плана генералне регулације  
   620   Развој заједнице  
    45 511 Зграде и грађевински објекти 18.512.000
      Извори финансирања за функцију 620:  
     13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 18.512.000
      Функција 620: 18.512.000
      Извори финансирања за пројекат 1101-П1:  
     13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 18.512.000
      Свега за пројекат 1101-П1: 18.512.000
        
      Извори финансирања за Програм 1:  
     13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 28.512.000
      Свега за Програм 1: 28.512.000
        
  1102    ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ  
  1102–0001    ПА: Управљање/одржавање јавним осветљењем  
   640   Улична расвета  
    46 421 Стални трошкови 100.000.000
    47 425 Текуће поправке и одржавање 23.170.191
      Извори финансирања за функцију 640:  
     01 Приходи из буџета 121.500.000
     13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 1.670.191
      Функција 640: 123.170.191
      Извори финансирања за програмску активност 1102–0001:  
     01 Приходи из буџета 121.500.000
     13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 1.670.191
      Свега за програмску активност 1102–0001: 123.170.191
        
  1102–0002    ПА: Одржавање јавних зелених површина  
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   540   Заштита биљног и животињског света и крајолика  
    48 424 Специјализоване услуге 40.062.264
    49 425 Текуће поправке и одржавање 1.500.000
    50 514 Култивисана имовина 3.717.338
      Извори финансирања за функцију 540:  
     01 Приходи из буџета 34.703.236
     13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 10.576.366
      Функција 540: 45.279.602
      Извори финансирања за програмску активност 1102–0002:  
     01 Приходи из буџета 34.703.236
     13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 10.576.366
      Свега за програмску активност 1102–0002: 45.279.602
        
  1102–0003    ПА: Одржавање чистоће на површинама јавне намене  
   510   Управљање отпадом  
    51 421 Стални трошкови 61.403.560
    52 424 Специјализоване услуге 500.000
    53 425 Текуће поправке и одржавање 1.000.000
      Извори финансирања за функцију 510:  
     01 Приходи из буџета 53.304.463
     13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 9.599.097
      Функција 510: 62.903.560
      Извори финансирања за програмску активност 1102–0003:  
     01 Приходи из буџета 53.304.463
     13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 9.599.097
      Свега за програмску активност 1102–0003: 62.903.560
        
  1102–0004    ПА: Зоохигијена  
   540   Заштита биљног и животињског света и крајолика  
    54 424 Специјализоване услуге 31.828.000

    55 485 Накнада штете за повреде или штету нанету од стране 
државних органа 3.500.000

      Извори финансирања за функцију 540:  
     01 Приходи из буџета 35.328.000
      Функција 540: 35.328.000
      Извори финансирања за програмску активност 1102–0004:  
     01 Приходи из буџета 35.328.000
      Свега за програмску активност 1102–0004: 35.328.000
        
  1102–0008    ПА: Управљање и снабдевање водом за пиће  
   630   Водоснабдевање  
    56 421 Стални трошкови 2.000.000
    57 511 Зграде и грађевински објекти 5.536.305
      Извори финансирања за функцију 630:  
     01 Приходи из буџета 2.000.000
     13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 5.536.305
      Функција 630: 7.536.305
      Извори финансирања за програмску активност 1102–0008:  
     01 Приходи из буџета 2.000.000
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     13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 5.536.305
      Свега за програмску активност 1102–0008: 7.536.305
        
      Извори финансирања за Програм 2:  
     01 Приходи из буџета 246.835.699
     13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 27.381.959
      Свега за Програм 2: 274.217.658
        
  1501    ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ  
  1501–0001    ПА: Унапређење привредног и инвестиционог амбијента  
   411   Општи економски и комерцијални послови  
    58 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 10.552.080
    59 412 Социјални доприноси на терет послодавца 1.888.820
    60 423 Услуге по уговору 400.000
    61 454 Субвенције приватним предузећима 21.230.000
    62 465 Остале донације, дотације и трансфери 1.382.325
    63 481 Дотације невладиним организацијама 1.500.000
      Извори финансирања за функцију 411:  
     01 Приходи из буџета 35.723.225
     13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 1.230.000
      Функција 411: 36.953.225
      Извори финансирања за програмску активност 1501–0001:  
     01 Приходи из буџета 35.723.225
     13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 1.230.000
      Свега за Програмску активност 1501–0001: 36.953.225
        
  1501–0002    ПА: Мере активне политике запошљавања  
   412   Развој заједнице  

    64 4641 Текуће дотације организацијама обавезног социјалног 
осигурања 10.000.000

      Извори финансирања за функцију 412:  
     01 Приходи из буџета 10.000.000
      Функција 412: 10.000.000
      Извори финансирања за програмску активност 1501–0002:  
     01 Приходи из буџета 10.000.000
      Свега за програмску активност 1501–0002: 10.000.000
        

  1501-П1    
Пројекат: Подршка за одрживо запошљавање Рома и 
Ромкиња на територији Града Пожаревца-Инклузија од 
старта

 

   490   Економски послови некласификовани на другом месту  
    65 421 Стални трошкови 12.000
    66 423 Услуге по уговору 2.928.000
    67 424 Специјализоване услуге 2.652.000
    68 426 Материјал 384.000
    69 454 Субвенције приватним предузећима 6.000.000
    70 512 Машине и опрема 11.784.000
      Извори финансирања за функцију 490:  
     06 Донације од међународних организација 11.918.374
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     15 Неутрошена средства донација из претходних година 11.841.626
      Функција 490: 23.760.000
      Извори финансирања за пројекат 1501-П1:  
     06 Донације од међународних организација 11.918.374
     15 Неутрошена средства донација из претходних година 11.841.626
      Свега за Пројекат 1501-П1: 23.760.000
        
      Извори финансирања за Програм 3:  
     01 Приходи из буџета 45.723.225
     06 Донације од међународних организација 11.918.374
     13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 1.230.000
     15 Неутрошена средства донација из претходних година 11.841.626
      Свега за Програм 3: 70.713.225
        
  1502    ПРОГРАМ 4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА  
  1502–0001    ПА: Управљањем развојем туризма  
   473   Туризам  
    71 512 Машине и опрема 3.000.000
      Извори финансирања за функцију 473:  
     13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 3.000.000
      Функција 473: 3.000.000
      Извори финансирања за програмску активност 1502–0001:  
     13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 3.000.000
      Свега за програмску активност 1502–0001: 3.000.000
        
      Извори финансирања за Програм 4:  
     13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 3.000.000
      Свега за Програм 4: 14.841.626
        
  0101    ПРОГРАМ 5:ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ  

  0101–0001    ПА: Подршка за спровођење пољопривредне политике у 
локалној заједници  

   421   Пољопривреда  
    72 424 Специјализоване услуге 5.323.183
    73 425 Текуће поправке и одржавање 37.472.306
    74 426 Материјал 6.962
    75 541 Земљиште 1.000.000
      Извори финансирања за функцију 421:  
     01 Приходи из буџета 14.300.000
     13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 29.502.451
      Функција 421: 43.802.451
      Извори финансирања за програмску активност 0101–0001:  
     01 Приходи из буџета 14.300.000
     13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 29.502.451
      Свега за Програмску активност 0101–0001: 43.802.451
        
      Извори финансирања за Програм 5:  
     01 Приходи из буџета 14.300.000
     13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 29.502.451
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      Свега за Програм 5: 43.802.451
        
  0401    ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ  
  0401–0001    ПА: Управљање заштитом животне средине  

   560   Заштита животне средине некласификована на другом 
месту  

    76 425 Текуће поправке и одржавање 5.000.000
    77 481 Дотације невладиним организацијама 300.000
      Извори финансирања за функцију 560:  
     01 Приходи из буџета 5.300.000
      Функција 560: 5.300.000
      Извори финансирања за програмску активност 0401–0001:  
     01 Приходи из буџета 5.300.000
      Свега за Програмску активност 0401–0001: 5.300.000
        
  0401–0002    ПА: Праћење квалитета елемената животне средине  
   530   Смањење загађености  
    78 424 Специјализоване услуге 9.840.000
      Извори финансирања за функцију 530:  
     01 Приходи из буџета 9.840.000
      Функција 530: 9.840.000
      Извори финансирања за програмску активност 0401–0002:  
     01 Приходи из буџета 9.840.000
      Свега за Програмску активност 0401–0002: 9.840.000
        
  0401–0004    ПА: Управљање отпадним водама   
   520   Управљање отпадним водама  
    79 421 Стални трошкови 33.990.499
    80 511 Зграде и грађевински објекти 6.634.093
      Извори финансирања за функцију 520:  
     01 Приходи из буџета 24.239.003
     13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 16.385.589
      Функција 520: 40.624.592
      Извори финансирања за програмску активност 0401–0004:  
     01 Приходи из буџета 24.239.003
     13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 16.385.589
      Свега за Програмску активност 0401–0004: 40.624.592
        
  0401–0006    ПА: Управљање осталим врстама отпада  
   510   Управљање отпадом  
    81 511 Зграде и грађевински објекти 318.260
      Извори финансирања за функцију 510:  
     13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 318.260
      Функција 510: 318.260
      Извори финансирања за програмску активност 0401–0006:  
     13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 318.260
      Свега за Програмску активност 0401–0006: 318.260
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  0401-П1    Пројекат: Санације депоније комуналног отпада 
„Јеремино поље“  

   510   Управљање отпадом  

    82 4512 Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и 
организацијама 36.430.215

      Извори финансирања за функцију 510:  
     13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 36.430.215
      Функција 510: 36.430.215
      Извори финансирања за пројекат 0401-П1:  
     13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 36.430.215
      Свега за пројекат 0401-П1: 36.430.215
        
      Извори финансирања за Програм 6:  
     01 Приходи из буџета 39.379.003
     13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 53.134.064
      Свега за Програм 6: 92.513.067
        

  0701    ПРОГРАМ 7: ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И 
САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА  

  0701–0002    ПА: Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре  
   451   Друмски саобраћај  
    83 423 Услуге по уговору 5.800.000
    84 424 Специјализоване услуге 8.650.000
    85 425 Текуће поправке и одржавање 125.372.110
    86 511 Зграде и грађевински објекти 252.704.823
      Извори финансирања за функцију 451:  
     01 Приходи из буџета 224.351.767
     13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 168.175.166
      Функција 451: 392.526.933
      Извори финансирања за програмску активност 0701–0002:  
     01 Приходи из буџета 224.351.767
     13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 168.175.166
      Свега за програмску активност 0701–0002: 392.526.933
        
  0701–0005    ПА: Програм унапређења безбедности саобраћаја  
   360   Јавни ред и безбедност некласификован на другом месту  
    87 421 Стални трошкови 250.000
    88 422 Трошкови путовања 43.000
    89 423 Услуге по уговору 3.901.095
    90 425 Текуће поправке и одржавање 190.000
    91 426 Материјал 5.083.900
    92 4631 Текући трансфери осталим нивоима власти 200.000
    93 481 Дотације невладиним организацијама 600.000
    94 511 Зграде и грађевински објекти 39.187.094
    95 512 Машине и опрема 7.534.789
      Извори финансирања за функцију 360:  
     01 Приходи из буџета 17.500.000
     13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 39.489.878
      Функција 360: 56.989.878
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      Извори финансирања за програмску активност 0701–0005:  
     01 Приходи из буџета 17.500.000
     13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 39.489.878
      Свега за програмску активност 0701–0005: 56.989.878
        

  0701-П1    Пројекат: Хајдук Вељкова улица ојачавање коловозне 
конструкције - асфалтирање  

   451   Друмски саобраћај  
    96 511 Зграде и грађевински објекти 65.000.000
      Извори финансирања за функцију 451:  
     01 Приходи из буџета 65.000.000
      Функција 451: 65.000.000
      Извори финансирања за пројекат 0701-П1:  
     01 Приходи из буџета 65.000.000
      Свега за пројекат 0701-П1: 65.000.000
        
      Извори финансирања за Програм 7:  
     01 Приходи из буџета 306.851.767
     13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 207.665.044
      Свега за Програм 7: 514.516.811
        

  2001    ПРОГРАМ 8:ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И 
ОБРАЗОВАЊЕ  

  2001–0001    ПА: Функционисање и остваривање предшколског 
васпитања и образовања  

   911   Предшколско образовање  
    97 511 Зграде и грађевински објекти 422.819
      Извори финансирања за функцију 911:  
     13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 422.819
      Функција 911: 422.819
      Извори финансирања за програмску активност 2001–0001:  
     13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 422.819
      Свега за Програмску активност 2001–0001: 422.819
        
      Извори финансирања за Програм 8:  
     13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 422.819
      Свега за Програм 8: 422.819
        
  2002    ПРОГРАМ 9:ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ  
  2002–0001    ПА: Функционисање основних школа  
   912   Основно образовање  
    98 423 Услуге по уговору 1.000.000
    99 4631 Текући трансфери осталим нивоима власти 84.021.668
    100 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 54.200.000
    101 511 Зграде и грађевински објекти 5.775.817
      Извори финансирања за функцију 912:  
     01 Приходи из буџета 139.048.128
     13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 5.949.357
      Функција 912: 144.997.485
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      Извори финансирања за програмску активност 2002–0001:  
     01 Приходи из буџета 139.048.128
     13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 5.949.357
      Свега за Програмску активност 2002–0001: 144.997.485
        
  2002-П1    Пројекат: Обележавање Дана радника у образовању  
   980   Образовање некласификовано на другом месту  
    102 423 Услуге по уговору 910.000
      Извори финансирања за функцију 980:  
     01 Приходи из буџета 910.000
      Функција 980: 910.000
      Извори финансирања за пројекат 2002-П1:  
     01 Приходи из буџета 910.000
      Свега за пројекат 2002-П1: 910.000
        
      Извори финансирања за Програм 9:  
     01 Приходи из буџета 139.958.128
     13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 5.949.357
      Свега за Програм 9: 145.907.485
        
  2003    ПРОГРАМ 10:СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ  
  2003–0001    ПА: Функционисање средњих школа  
   920   Средње образовање  
    103 4631 Текући трансфери осталим нивоима власти 71.717.343
    104 4632 Капитални трансфери осталим нивоима власти 2.742.500
    105 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 7.300.000
      Извори финансирања за функцију 920:  
     01 Приходи из буџета 78.999.399
     13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 2.760.444
      Функција 920: 81.759.843
      Извори финансирања за програмску активност 2003–0001:  
     01 Приходи из буџета 78.999.399
     13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 2.760.444
      Свега за Програмску активност 2003–0001: 81.759.843
        
      Извори финансирања за Програм 10:  
     01 Приходи из буџета 78.999.399
     13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 2.760.444
      Свега за Програм 10: 81.759.843
        
  0901    ПРОГРАМ 11:СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА  
  0901–0001    ПА: Једнократне помоћи и други облици помоћи  

   070   Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована 
на другом месту  

    106 4631 Текући трансфери осталим нивоима власти 29.995.309
    107 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 15.500.000
      Извори финансирања за функцију 070:  
     01 Приходи из буџета 45.495.309
      Функција 070: 45.495.309
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      Извори финансирања за Програмску активност 0901–0001:  
     01 Приходи из буџета 45.495.309
      Свега за Програмску активност 0901–0001: 45.495.309
        
  0901–0003    ПА: Дневне услуге у заједници  
   090   Социјална заштита некласификована на другом месту  
    108 4631 Текући трансфери осталим нивоима власти 18.394.170
    109 481 Дотације невладиним организацијама 24.900.000
      Извори финансирања за функцију 090:  
     01 Приходи из буџета 43.294.170
      Функција 090: 43.294.170
      Извори финансирања за Програмску активност 0901–0003:  
     01 Приходи из буџета 43.294.170
      Свега за Програмску активност 0901–0003: 43.294.170
        

  0901–0004    ПА: Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне 
услуге  

   090   Социјална заштита некласификована на другом месту  
    110 424 Специјализоване услуге 7.104.100
      Извори финансирања за функцију 090:  
     01 Приходи из буџета 7.104.100
      Функција 090: 7.104.100
      Извори финансирања за Програмску активност 0901–0004:  
     01 Приходи из буџета 7.104.100
      Свега за Програмску активност 0901–0004: 7.104.100
        
  0901–0005    ПА: Подршка реализацији програма Црвеног крста  

   070   Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована 
на другом месту  

    111 481 Дотације невладиним организацијама 15.128.640
      Извори финансирања за функцију 070:  
     01 Приходи из буџета 15.128.640
      Функција 070: 15.128.640
      Извори финансирања за Програмску активност 0901–0005:  
     01 Приходи из буџета 15.128.640
      Свега за Програмску активност 0901–0005: 15.128.640
        
  0901–0006    ПА: Подршка деци и породици са децом  
   040   Породица и деца  
    112 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 16.050.000
      Извори финансирања за функцију 040:  
     01 Приходи из буџета 16.050.000
      Функција 040: 16.050.000
      Извори финансирања за Програмску активност 0901–0006:  
     01 Приходи из буџета 16.050.000
      Свега за Програмску активност 0901–0006: 16.050.000
        
  0901–0007    ПА: Подршка рађању и родитељству  
   040   Породица и деца  
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    113 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 2.500.000
      Извори финансирања за функцију 040:  
     01 Приходи из буџета 2.500.000
      Функција 040: 2.500.000
      Извори финансирања за Програмску активност 0901–0007:  
     01 Приходи из буџета 2.500.000
      Свега за Програмску активност 0901–0007: 2.500.000
        
  0901–0008    ПА: Подршка особама са инвалидитетом  
   010   Болест и инвалидност  
    114 481 Дотације невладиним организацијама 9.050.000
      Извори финансирања за функцију 010:  
     01 Приходи из буџета 9.050.000
      Функција 010: 9.050.000
      Извори финансирања за Програмску активност 0901–0008:  
     01 Приходи из буџета 9.050.000
      Свега за Програмску активност 0901–0008: 9.050.000
        
  0901-П1    Пројекат: Обележавање Дана борбе против „беле куге“  
   040   Породица и деца  
    115 421 Стални трошкови 40.000
    116 423 Услуге по уговору 410.000
    117 426 Материјал 20.000
      Извори финансирања за функцију 040:  
     01 Приходи из буџета 470.000
      Функција 040: 470.000
      Извори финансирања за Пројекат 0901-П1:  
     01 Приходи из буџета 470.000
      Свега за Пројекат 0901-П1: 470.000
        

  0901-П2    Пројекат: Изградња колективне стамбене зграде за 
избеглице  

   090   Социјална заштита некласификована на другом месту  
    118 511 Зграде и грађевински објекти 5.542.100
    119 512 Машине и опрема 2.400.000
    120 515 Нематеријална имовина 120.000
      Извори финансирања за функцију 090:  
     13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 8.062.100
      Функција 090: 8.062.100
      Извори финансирања за Пројекат 0901-П2:  
     13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 8.062.100
      Свега за Пројекат 0901-П2: 8.062.100
        
      Извори финансирања за Програм 11:  
     01 Приходи из буџета 139.092.219
     13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 8.062.100
      Свега за Програм 11: 147.154.319
        
  1801    ПРОГРАМ 12:ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА  
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  1801–0001    ПА: Функционисање установа примарне здравствене 
заштите  

   760   Здравство некласификовано на другом месту  

    121 4641 Текућe дотације организацијама обавезног социјалног 
осигурања 8.311.300

      Извори финансирања за функцију 760:  
     01 Приходи из буџета 8.311.300
      Функција 760: 8.311.300
      Извори финансирања за Програмску активност 1801–0001:  
     01 Приходи из буџета 8.311.300
      Свега за Програмску активност 1801–0001: 8.311.300
        
  1801–0002    ПА: Мртвозорство  
   721   Опште медицинске услуге  
    122 424 Специјализоване услуге 2.000.000
      Извори финансирања за функцију 721:  
     01 Приходи из буџета 2.000.000
      Функција 721: 2.000.000
      Извори финансирања за Програмску активност 1801–0002:  
     01 Приходи из буџета 2.000.000
      Свега за Програмску активност 1801–0002: 2.000.000
        

  1801–0003    ПА: Спровођење активности из области друштвене бриге 
за јавно здравље  

   740   Услуге јавног здравства  
    123 424 Специјализоване услуге 1.500.000
    124 481 Дотације невладиним организацијама 1.000.000
      Извори финансирања за функцију 740:  
     01 Приходи из буџета 2.500.000
      Функција 740: 2.500.000
      Извори финансирања за Програмску активност 1801–0003:  
     01 Приходи из буџета 2.500.000
      Свега за Програмску активност 1801–0003: 2.500.000
        
      Извори финансирања за Програм 12:  
     01 Приходи из буџета 12.811.300
      Свега за Програм 12: 12.811.300
        
  1201    ПРОГРАМ 13:РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА  
  1201–0001    ПА: Функционисање локалних установа културе  
   820   Услуге културе  

    125 4511 Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и 
организацијама 30.669.417

      Извори финансирања за функцију 820:  
     01 Приходи из буџета 30.669.417
      Функција 820: 30.669.417
      Извори финансирања за програмску активност 1201–0001:  
     01 Приходи из буџета 30.669.417
      Свега за програмску активност 1201–0001: 30.669.417
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  1201–0002    ПА: Јачање културне продукције и уметничког 
стваралаштва  

   820   Услуге културе  
    126 481 Дотације невладиним организацијама 9.500.000
      Извори финансирања за функцију 820:  
     01 Приходи из буџета 9.500.000
      Функција 820: 9.500.000
      Извори финансирања за програмску активност 1201–0002:  
     01 Приходи из буџета 9.500.000
      Свега за програмску активност 1201–0002: 9.500.000
        

  1201–0003    ПА: Унапређење система очувања и представљање 
културно-историјског наслеђа  

   820   Услуге културе  
    127 481 Дотације невладиним организацијама 2.100.000
    128 511 Зграде и грађевински објекти 7.795.445
      Извори финансирања за функцију 820:  
     01 Приходи из буџета 2.100.000
     13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 7.795.445
      Функција 820: 9.895.445
      Извори финансирања за програмску активност 1201–0003:  
     01 Приходи из буџета 2.100.000
     13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 7.795.445
      Свега за програмску активност 1201–0003: 9.895.445
        

  1201–0004    ПА: Остваривање и унапређивање јавног интереса у 
области јавног информисања  

   820   Услуге културе  
    129 423 Услуге по уговору 4.000.000
      Извори финансирања за функцију 820:  
     01 Приходи из буџета 4.000.000
      Функција 820: 4.000.000
      Извори финансирања за програмску активност 1201–0004:  
     01 Приходи из буџета 4.000.000
      Свега за програмску активност 1201–0004: 4.000.000
        
  1201-П17    Пројекат: Обележавање градске славе-Света Тројица  
   820   Услуге културе  
    130 423 Услуге по уговору 1.012.000
      Извори финансирања за функцију 820:  
     01 Приходи из буџета 1.012.000
      Функција 820: 1.012.000
      Извори финансирања за пројекат 1201-П17:  
     01 Приходи из буџета 1.012.000
      Свега за пројекат 1201-П17: 1.012.000
        

  1201-П18    Пројекат: Обележавање 15. октобра - Дана ослобођења 
Града Пожаревца  

   820   Услуге културе  
    131 421 Стални трошкови 400.000
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    132 423 Услуге по уговору 2.102.000
    133 424 Специјализоване услуге 840.000
      Извори финансирања за функцију 820:  
     01 Приходи из буџета 3.342.000
      Функција 820: 3.342.000
      Извори финансирања за пројекат 1201-П18:  
     01 Приходи из буџета 3.342.000
      Свега за пројекат 1201-П18: 3.342.000
        

  1201-П19    
Пројекат: Санација, адаптација и ревитализација фасаде 
зграде здања Старог начелства у Пожаревцу-сепарат фаза 
1. Централни брод објекта

 

   820   Услуге културе  
    134 511 Зграде и грађевински објекти 26.008.298
      Извори финансирања за функцију 820:  
     13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 26.008.298
      Функција 820: 26.008.298
      Извори финансирања за пројекат 1201-П19:  
     13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 26.008.298
      Свега за пројекат 1201-П19: 26.008.298
        
      Извори финансирања за Програм 13:  
     01 Приходи из буџета 50.623.417
     13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 33.803.743
      Свега за Програм 13: 84.427.160
        
  1301    ПРОГРАМ 14:РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ  

  1301–0001    ПА: Подршка локалним спортским организацијама, 
удружењима и савезима  

   810   Услуге рекреације и спорта  
    135 425 Текуће поправке и одржавање 585.000
    136 481 Дотације невладиним организацијама 75.000.000
      Извори финансирања за функцију 810:  
     01 Приходи из буџета 75.000.000
     13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 585.000
      Функција 810: 75.585.000
      Извори финансирања за Програмску активност 1301–0001:  
     01 Приходи из буџета 75.000.000
     13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 585.000
      Свега за Програмску активност 1301–0001: 75.585.000
        
  1301–0002    ПА: Подршка предшколском и школском спорту  
   810   Услуге рекреације и спорта  
    137 481 Дотације невладиним организацијама 1.000.000
      Извори финансирања за функцију 810:  
     01 Приходи из буџета 1.000.000
      Функција 810: 1.000.000
      Извори финансирања за Програмску активност 1301–0002:  
     01 Приходи из буџета 1.000.000
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      Свега за Програмску активност 1301–0002: 1.000.000
        
  1301–0005    ПА: Спровођење омладинске политике  
   810   Услуге рекреације и спорта  
    138 481 Дотације невладиним организацијама 5.100.000
      Извори финансирања за функцију 810:  
     01 Приходи из буџета 5.100.000
      Функција 810: 5.100.000
      Извори финансирања за Програмску активност 1301–0005:  
     01 Приходи из буџета 5.100.000
      Свега за Програмску активност 1301–0005: 5.100.000
        
  1301-П1    Пројекат: Уређење спортских терена и игралишта  
   810   Услуге рекреације и спорта  
    139 511 Зграде и грађевински објекти 29.225.594
    140 512 Машине и опрема 3.000.000
      Извори финансирања за функцију 810:  
     13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 32.225.594
      Функција 810: 32.225.594
      Извори финансирања за Пројекат 1301-П1:  
     13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 32.225.594
      Свега за Пројекат 1301-П1: 32.225.594
        
      Извори финансирања за Програм 14:  
     01 Приходи из буџета 81.100.000
     13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 32.810.594
      Свега за Програм 14: 113.910.594
        

  0602    ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ 
САМОУПРАВЕ  

  0602–0001    ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских 
општина  

   130   Опште јавне услуге  
    141 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 171.357.550
    142 412 Социјални доприноси на терет послодавца 30.673.000
    143 413 Накнаде у натури 1.156.500
    144 414 Социјална давања запосленима 4.760.000
    145 415 Накнаде трошкова за запослене 6.000.000
    146 416 Награде запосленима и остали посебни расходи 2.387.600
    147 421 Стални трошкови 66.536.600
    148 422 Трошкови путовања 1.255.000
    149 423 Услуге по уговору 47.843.392
    150 424 Специјализоване услуге 10.505.980
    151 425 Текуће поправке и одржавање 7.640.000
    152 426 Материјал 19.249.300
    153 4631 Текући трансфери осталим нивоима власти 127.295.160
    154 4632 Капитални трансфери осталим нивоима власти 576.000
    155 465 Остале донације, дотације и трансфери 24.447.840
    156 481 Дотације невладиним организацијама 5.520.000
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    157 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 9.620.000
    158 483 Новчане казне и пенали по решењу судова 41.000.000

    159 484 Накнада штете за повреде или штету насталу услед 
елементарних непогода или других природних узрока 10.000

    160 485 Накнада штете за повреде или штету нанету од стране 
државних органа 900.000

    161 511 Зграде и грађевински објекти 52.789.723
    162 512 Машине и опрема 3.311.585
    163 515 Нематеријална имовина 4.877.351
    164 541 Земљиште 30.979.800
      Извори финансирања за функцију 130:  
     01 Приходи из буџета 503.618.550
     13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 167.073.831
      Функција 130: 670.692.381
      Извори финансирања за Програмску активност 0602–0001:  
     01 Приходи из буџета 503.618.550
     13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 167.073.831
      Свега за Програмску активност 0602–0001: 670.692.381
        
  0602–0002    ПА: Функционисање месних заједница  
   160   Опште јавне услуге некласификоване на другом месту  
    165 511 Зграде и грађевински објекти 685.682
      Извори финансирања за функцију 160:  
     13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 685.682
      Функција 160: 685.682
      Извори финансирања за програмску активност 0602–0002:  
     13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 685.682
      Свега за програмску активност 0602–0002: 685.682
        
  0602–0006    ПА: Инспекцијски послови  
   160   Опште јавне услуге некласификоване на другом месту  
    166 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 15.180.500
    167 412 Социјални доприноси на терет послодавца 2.717.310
    168 426 Материјал 240.000
    169 465 Остале донације, дотације и трансфери 1.988.645
      Извори финансирања за функцију 160:  
     01 Приходи из буџета 20.126.455
      Функција 160: 20.126.455
      Извори финансирања за програмску активност 0602–0006:  
     01 Приходи из буџета 20.126.455
      Свега за програмску активност 0602–0006: 20.126.455
        

  0602–0007    ПА: Функционисање националних савета националних 
мањина  

   160   Опште јавне услуге некласификоване на другом месту  
    170 481 Дотације невладиним организацијама 4.400.000
      Извори финансирања за функцију 160:  
     01 Приходи из буџета 4.400.000
      Функција 160: 4.400.000
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      Извори финансирања за Програмску активност 0602–0007:  
     01 Приходи из буџета 4.400.000
      Свега за Програмску активност 0602–0007: 4.400.000
        
  0602–0009    ПА: Текућа буџетска резерва  
   160   Опште јавне услуге некласификоване на другом месту  
    171 49912 Текућа резерва 75.357.289
      Извори финансирања за функцију 160:  
     01 Приходи из буџета 75.357.289
      Функција 160: 75.357.289
      Извори финансирања за Програмску активност 0602–0009:  
     01 Приходи из буџета 75.357.289
      Свега за Програмску активност 0602–0009: 75.357.289
        
  0602–0010    ПА: Стална буџетска резерва  
   160   Опште јавне услуге некласификоване на другом месту  
    172 49911 Стална резерва 8.500.000
      Извори финансирања за функцију 160:  
     01 Приходи из буџета 8.500.000
      Функција 160: 8.500.000
      Извори финансирања за Програмску активност 0602–0010:  
     01 Приходи из буџета 8.500.000
      Свега за Програмску активност 0602–0010: 8.500.000
        
  0602–0014    ПА: Управљање у ванредним ситуацијама  
   220   Цивилна одбрана  
    173 423 Услуге по уговору 1.100.000

    174 484 Накнада штете за повреде или штету насталу услед 
елементарних непогода или других природних узрока 2.948.078

      Извори финансирања за функцију 220:  
     13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 1.100.000
     15 Неутрошена средства донација из претходних година 2.948.078
      Функција 220: 4.048.078
      Извори финансирања за Програмску активност 0602–0014:  
     13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 1.100.000
     15 Неутрошена средства донација из претходних година 2.948.078
      Свега за Програмску активност 0602–0014: 4.048.078
        

  0602-П1    Пројекат: Награда-„Полицајац године и ватрогасац 
године“  

   360   Јавни ред и безбедност некласификован на другом месту  
    175 423 Услуге по уговору 200.000
      Извори финансирања за функцију 360:  
     01 Приходи из буџета 200.000
      Функција 360: 200.000
      Извори финансирања за пројекат 0602-П1:  
     01 Приходи из буџета 200.000
      Свега за пројекат 0602-П1: 200.000
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      Извори финансирања за Програм 15:  
     01 Приходи из буџета 612.202.294
     13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 168.859.513
     15 Неутрошена средства донација из претходних година 2.948.078
      Свега за Програм 15: 784.009.885
        
      Извори финансирања за Главу 1:  
     01 Приходи из буџета 1.767.876.451
     06 Донације од међународних организација 11.918.374
     13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 603.094.088
     15 Неутрошена средства донација из претходних година 14.789.704
      Свега за Главу 1: 2.397.678.617
        
5 2     БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ  
  1102    ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ  
  1102–0002    ПА: Одржавање јавних зелених површина  
   540   Заштита биљног и животињског света и крајолика  
    176 4632 Капитални трансфери осталим нивоима власти 15.000.000
    177 514 Култивисана имовина 12.181.885
      Извори финансирања за функцију 540:  
     01 Приходи из буџета 15.000.000
     13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 12.181.885
      Функција 540: 27.181.885
      Извори финансирања за програмску активност 1102–0002:  
     01 Приходи из буџета 15.000.000
     13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 12.181.885
      Свега за програмску активност 1102–0002: 27.181.885
        
  1102–0007    ПА: Производња и дистрибуција топлотне енергије  
   436   Остала енергија  
    178 4632 Капитални трансфери осталим нивоима власти 107.335.319
    179 621 Набавка домаће финансијске имовине 450.422.345
      Извори финансирања за функцију 436:  
     01 Приходи из буџета 376.726.920
     13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 181.030.744
      Функција 436: 557.757.664
      Извори финансирања за програмску активност 1102–0007:  
     01 Приходи из буџета 376.726.920
     13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 181.030.744
      Свега за програмску активност 1102–0007: 557.757.664
        
  1102–0008    ПА: Управљање и снабдевање водом за пиће  
   630   Водоснабдевање  
    180 511 Зграде и грађевински објекти 74.944.353
    181 621 Набавка домаће финансијске имовине 103.700.000
      Извори финансирања за функцију 630:  
     13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 178.644.353
      Функција 630: 178.644.353
      Извори финансирања за програмску активност 1102–0008:  
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     13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 178.644.353
      Свега за програмску активност 1102–0008: 178.644.353
        
      Извори финансирања за Програм 2:  
     01 Приходи из буџета 391.726.920
     13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 371.856.982
      Свега за Програм 2: 763.583.902
        
  0401    ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ  
  0401–0002    ПА: Праћење квалитета елемената животне средине  
   530   Смањење загађености  
    182 424 Специјализоване услуге 5.328.100
      Извори финансирања за функцију 530:  
     01 Приходи из буџета 5.000.000
     13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 328.100
      Функција 530: 5.328.100
      Извори финансирања за програмску активност 0401–0002:  
     01 Приходи из буџета 5.000.000
     13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 328.100
      Свега за програмску активност 0401–0002: 5.328.100
        
  0401–0004    ПА: Управљање отпадним водама   
   520   Управљање отпадним водама  
    183 4632 Капитални трансфери осталим нивоима власти 4.075.348
    184 511 Зграде и грађевински објекти 609.347.027
    185 512 Машине и опрема 1.800.000
      Извори финансирања за функцију 520:  
     13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 615.222.375
      Функција 520: 615.222.375
      Извори финансирања за програмску активност 0401–0004:  
     13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 615.222.375
      Свега за Програмску активност 0401–0004: 615.222.375
        
  0401–0005    ПА: Управљање комуналним отпадом  
   510   Управљање отпадом  
    186 512 Машине и опрема 86.170.000
    187 621 Набавка домаће финансијске имовине 1.222.271
      Извори финансирања за функцију 510:  
     13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 87.392.271
      Функција 510: 87.392.271
      Извори финансирања за програмску активност 0401–0005:  
     13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 87.392.271
      Свега за Програмску активност 0401–0005: 87.392.271
        
  0401–0006    ПА: Управљање осталим врстама отпада  
   510   Управљање отпадом  
    188 424 Специјализоване услуге 193.508.824
      Извори финансирања за функцију 510:  
     01 Приходи из буџета 79.442.275
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     13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 114.066.549
      Функција 510: 193.508.824
      Извори финансирања за програмску активност 0401–0006:  
     01 Приходи из буџета 79.442.275
     13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 114.066.549
      Свега за програмску активност 0401–0006: 193.508.824
        
      Извори финансирања за Програм 6:  
     01 Приходи из буџета 84.442.275
     13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 817.009.295
      Свега за Програм 6: 901.451.570
        

  0501    ПРОГРАМ 17: ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И 
ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ  

  0501–0001    ПА: Енергетски менаџмент  
   435   Електрична енергија  
    189 511 Зграде и грађевински објекти 176.482.000
      Извори финансирања за функцију 435:  
     13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 176.482.000
      Функција 435: 176.482.000
      Извори финансирања за програмску активност 0501–0001:  
     13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 176.482.000
      Свега за програмску активност 0501–0001: 176.482.000
        
      Извори финансирања за Програм 17:  
     13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 176.482.000
      Свега за Програм 17: 176.482.000
        
      Извори финансирања за Главу 2:  
     01 Приходи из буџета 476.169.195
     13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 1.365.348.277
      Свега за Главу 2: 1.841.517.472
        

5 3     БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ И РУРАЛНИ 
РАЗВОЈ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА  

  0101    ПРОГРАМ 5:ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ  
  0101–0002    ПА: Мере подршке руралном развоју  
   421   Пољопривреда  
    190 422 Трошкови путовања 480.000
    191 423 Услуге по уговору 4.463.664

    192 4511 Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и 
организацијама 46.549.433

    193 481 Дотације невладиним организацијама 2.128.663
      Извори финансирања за функцију 421:  
     01 Приходи из буџета 12.673.850
     13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 40.947.710
     15 Неутрошена средства донација из претходних година 200
      Функција 421: 53.621.760
      Извори финансирања за Програмску активност 0101–0002:  
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     01 Приходи из буџета 12.673.850
     13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 40.947.710
     15 Неутрошена средства донација из претходних година 200
      Свега за Програмску активност 0101–0002: 53.621.760
        
      Извори финансирања за Програм 5:  
     01 Приходи из буџета 12.673.850
     13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 40.947.710
     15 Неутрошена средства донација из претходних година 200
      Свега за Програм 5: 53.621.760
        
      Извори финансирања за Главу 3:  
     01 Приходи из буџета 12.673.850
     13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 40.947.710
     15 Неутрошена средства донација из претходних година 200
      Свега за Главу 3: 53.621.760
        
5 4     МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ  

  0602    ПРОГРАМ 15:ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ 
САМОУПРАВЕ  

  0602–0002    ПА: Функционисање месних заједница  
   160   Опште јавне услуге некласификоване на другом месту  
    194 421 Стални трошкови 5.684.948
    195 422 Трошкови путовања 25.000
    196 423 Услуге по уговору 3.074.000
    197 424 Специјализоване услуге 1.015.000
    198 425 Текуће поправке и одржавање 1.480.800
    199 426 Материјал 788.150
    200 483 Новчане казне и пенали по решењу судова 42.000
    201 511 Зграде и грађевински објекти 199.061
    202 512 Машине и опрема 220.000
      Извори финансирања за функцију 160:  
     01 Приходи из буџета 12.335.758
     13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 193.201
      Функција 160: 12.528.959
      Извори финансирања за Програмску активност 0602–0002:  
     01 Приходи из буџета 12.335.758
     13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 193.201
      Свега за Програмску активност 0602–0002: 12.528.959
        
      Извори финансирања за Програм 15:  
     01 Приходи из буџета 12.335.758
     13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 193.201
      Свега за Програм 15: 12.528.959
        
      Извори финансирања за Главу 4:  
     01 Приходи из буџета 12.335.758
     13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 193.201
      Свега за Главу 4: 12.528.959
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5 5     УСТАНОВЕ У КУЛТУРИ  
  1201    ПРОГРАМ 13:РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА  
  1201–0001    ПА: Функционисање локалних установа културе  
   820   Услуге културе  
    203 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 73.626.865
    204 412 Социјални доприноси на терет послодавца 13.179.211
    205 413 Накнаде у натури 1.286.200
    206 414 Социјална давања запосленима 1.361.700
    207 415 Накнаде трошкова за запослене 2.581.700
    208 416 Награде запосленима и остали посебни расходи 2.858.000
    209 421 Стални трошкови 32.694.802
    210 422 Трошкови путовања 2.588.000
    211 423 Услуге по уговору 24.987.794
    212 424 Специјализоване услуге 4.054.865
    213 425 Текуће поправке и одржавање 7.703.500
    214 426 Материјал 6.801.280
    215 465 Остале донације, дотације и трансфери 8.374.758
    216 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 2.370.000
    217 483 Новчане казне и пенали по решењу судова 2.150.000
    218 511 Зграде и грађевински објекти 5.416.000
    219 512 Машине и опрема 3.554.542
    220 515 Нематеријална имовина 520.000
    221 523 Залихе робе за даљу продају 2.300.000
      Извори финансирања за функцију 820:  
     01 Приходи из буџета 165.688.837
     04 Сопствени приходи буџетских корисника 22.710.838
     13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 10.009.542
      Функција 820: 198.409.217
      Извори финансирања за програмску активност 1201–0001:  
     01 Приходи из буџета 165.688.837
     04 Сопствени приходи буџетских корисника 22.710.838
     13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 10.009.542
      Свега за програмску активност 1201–0001: 198.409.217
        

  1201-П1    Пројекат: Глумачке свечаности„Дани Миливоја 
Живановића“  

   820   Услуге културе  
    222 422 Трошкови путовања 90.000
    223 423 Услуге по уговору 584.800
    224 424 Специјализоване услуге 2.935.018
    225 426 Материјал 75.000
      Извори финансирања за функцију 820:  
     01 Приходи из буџета 3.579.818
     04 Сопствени приходи буџетских корисника 105.000
      Функција 820: 3.684.818
      Извори финансирања за пројекат 1201-П1:  
     01 Приходи из буџета 3.579.818
     04 Сопствени приходи буџетских корисника 105.000
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      Свега за пројекат 1201-П1: 3.684.818
        

  1201-П2    Пројекат: Едиција и часопис „Браничево“ и књижевни 
живот Центра за културу  

   820   Услуге културе  
    226 423 Услуге по уговору 350.000
    227 424 Специјализоване услуге 50.000
    228 426 Материјал 60.000
      Извори финансирања за функцију 820:  
     01 Приходи из буџета 440.000
     04 Сопствени приходи буџетских корисника 20.000
      Функција 820: 460.000
      Извори финансирања за пројекат 1201-П2:  
     01 Приходи из буџета 440.000
     04 Сопствени приходи буџетских корисника 20.000
      Свега за пројекат 1201-П2: 460.000
        

  1201-П3    Пројекат: ГАНИП - градски ансамбл народних игара и 
песама Центра за културу Пожаревац  

   820   Услуге културе  
    229 421 Стални трошкови 70.000
    230 422 Трошкови путовања 980.000
    231 423 Услуге по уговору 180.000
    232 424 Специјализоване услуге 234.000
      Извори финансирања за функцију 820:  
     01 Приходи из буџета 1.054.000
     04 Сопствени приходи буџетских корисника 410.000
      Функција 820: 1.464.000
      Извори финансирања за пројекат 1201-П3:  
     01 Приходи из буџета 1.054.000
     04 Сопствени приходи буџетских корисника 410.000
      Свега за пројекат 1201-П3: 1.464.000
        
  1201-П4    Пројекат: Летњи програм  
   820   Услуге културе  
    233 422 Трошкови путовања 10.000
    234 423 Услуге по уговору 60.000
    235 424 Специјализоване услуге 500.000
      Извори финансирања за функцију 820:  
     01 Приходи из буџета 500.000
     04 Сопствени приходи буџетских корисника 70.000
      Функција 820: 570.000
      Извори финансирања за пројекат 1201-П4:  
     01 Приходи из буџета 500.000
     04 Сопствени приходи буџетских корисника 70.000
      Свега за пројекат 1201-П4: 570.000
        

  1201-П5    Пројекат: РЕФРАКТ-Регионални фестивал алтернативне 
културе  
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   820   Услуге културе  
    236 424 Специјализоване услуге 30.000
      Извори финансирања за функцију 820:  
     01 Приходи из буџета 30.000
      Функција 820: 30.000
      Извори финансирања за пројекат 1201-П5:  
     01 Приходи из буџета 30.000
      Свега за пројекат 1201-П5: 30.000
        
  1201-П6    Пројекат: Организовање и одржавање првомајског уранка  
   820   Услуге културе  
    237 421 Стални трошкови 21.127
    238 422 Трошкови путовања 90.000
    239 423 Услуге по уговору 70.500
      Извори финансирања за функцију 820:  
     01 Приходи из буџета 181.627
      Функција 820: 181.627
      Извори финансирања за пројекат 1201-П6:  
     01 Приходи из буџета 181.627
      Свега за пројекат 1201-П6: 181.627
        
  1201-П7    Пројекат: Организовање гитаријаде на лагуни  
   820   Услуге културе  
    240 421 Стални трошкови 158.826
    241 424 Специјализоване услуге 450.000
      Извори финансирања за функцију 820:  
     01 Приходи из буџета 608.826
      Функција 820: 608.826
      Извори финансирања за пројекат 1201-П7:  
     01 Приходи из буџета 608.826
      Свега за пројекат 1201-П7: 608.826
        

  1201-П8    Пројекат: Фестивал „Миливојев штап и шешир“ - Сусрети 
варошких позоришта Србије  

   820   Услуге културе  
    242 422 Трошкови путовања 10.000
    243 423 Услуге по уговору 205.000
    244 426 Материјал 20.000
      Извори финансирања за функцију 820:  
     04 Сопствени приходи буџетских корисника 235.000
      Функција 820: 235.000
      Извори финансирања за пројекат 1201-П8:  
     04 Сопствени приходи буџетских корисника 235.000
      Свега за пројекат 1201-П8: 235.000
        

  1201-П9    Пројекат: Смотра драмских аматера Подунавља и 
Поморавља „Живка Матић“  

   820   Услуге културе  
    245 422 Трошкови путовања 22.000
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    246 423 Услуге по уговору 82.000
    247 426 Материјал 20.000
      Извори финансирања за функцију 820:  
     04 Сопствени приходи буџетских корисника 124.000
      Функција 820: 124.000
      Извори финансирања за пројекат 1201-П9:  
     04 Сопствени приходи буџетских корисника 124.000
      Свега за пројекат 1201-П9: 124.000
        
  1201-П10    Пројекат: Дистрибутерско филмска делатност  
    248 422 Трошкови путовања 40.000
    249 423 Услуге по уговору 95.000
    250 424 Специјализоване услуге 950.000
    251 426 Материјал 20.000
      Извори финансирања за функцију 820:  
     04 Сопствени приходи буџетских корисника 1.105.000
      Функција 820: 1.105.000
      Извори финансирања за пројекат 1201-П10:  
     04 Сопствени приходи буџетских корисника 1.105.000
      Свега за пројекат 1201-П10: 1.105.000
        
  1201-П11    Пројекат: Оркестар „Гвардиа“  
   820   Услуге културе  
    252 423 Услуге по уговору 90.000
    253 424 Специјализоване услуге 2.355.681
    254 426 Материјал 150.000
      Извори финансирања за функцију 820:  
     01 Приходи из буџета 2.445.681
     04 Сопствени приходи буџетских корисника 150.000
      Функција 820: 2.595.681
      Извори финансирања за пројекат 1201-П11:  
     01 Приходи из буџета 2.445.681
     04 Сопствени приходи буџетских корисника 150.000
      Свега за пројекат 1201-П11: 2.595.681
        
  1201-П12    Пројекат: Виминацијум фест-Митови данас  
   820   Услуге културе  
    255 421 Стални трошкови 504.000
    256 423 Услуге по уговору 1.500.000
    257 424 Специјализоване услуге 6.320.000
      Извори финансирања за функцију 820:  
     13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 8.324.000
      Функција 820: 8.324.000
      Извори финансирања за пројекат 1201-П12:  
     13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 8.324.000
      Свега за пројекат 1201-П12: 8.324.000
        

  1201-П13    Пројекат: Археолошка истраживања локалитета 
Браничево у Старом Костолцу  
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   820   Услуге културе  
    258 422 Трошкови путовања 110.000
    259 423 Услуге по уговору 930.000
    260 426 Материјал 100.000
      Извори финансирања за функцију 820:  
     01 Приходи из буџета 1.140.000
      Функција 820: 1.140.000
      Извори финансирања за пројекат 1201-П13:  
     01 Приходи из буџета 1.140.000
      Свега за пројекат 1201-П13: 1.140.000
        
  1201-П14    Пројекат: Етно култура Млаве  
   820   Услуге културе  
    261 422 Трошкови путовања 150.000
    262 423 Услуге по уговору 50.000
    263 426 Материјал 50.000
      Извори финансирања за функцију 820:  
     01 Приходи из буџета 250.000
      Функција 820: 250.000
      Извори финансирања за пројекат 1201-П14:  
     01 Приходи из буџета 250.000
      Свега за пројекат 1201-П14: 250.000
        

  1201-П15    Пројекат: Обележавање 300 година Пожаревачког мира 
(1718–2018)  

   820   Услуге културе  
    264 421 Стални трошкови 1.000.000
    265 422 Трошкови путовања 350.000
    266 423 Услуге по уговору 4.950.000
    267 424 Специјализоване услуге 3.800.000
    268 425 Текуће поправке и одржавање 1.500.000
    269 426 Материјал 1.760.000
    270 511 Зграде и грађевински објекти 9.000.000
    271 512 Машине и опрема 1.800.000
      Извори финансирања за функцију 820:  
     13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 24.160.000
      Функција 820: 24.160.000
      Извори финансирања за пројекат 1201-П15:  
     13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 24.160.000
      Свега за пројекат 1201-П15: 24.160.000
        
  1201-П16    Пројекат: Дани „Слободана Стојановића“  
   820   Услуге културе  
    272 423 Услуге по уговору 200.000
    273 424 Специјализоване услуге 437.000
      Извори финансирања за функцију 820:  
     01 Приходи из буџета 537.000
     04 Сопствени приходи буџетских корисника 100.000
      Функција 820: 637.000
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      Извори финансирања за пројекат 1201-П16:  
     01 Приходи из буџета 537.000
     04 Сопствени приходи буџетских корисника 100.000
      Свега за пројекат 1201-П16: 637.000
        
      Извори финансирања за Програм 13:  
     01 Приходи из буџета 176.455.789
     04 Сопствени приходи буџетских корисника 25.029.838
     13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 42.493.542
      Свега за Програм 13: 243.979.169
        
      Извори финансирања за Главу 5:  
     01 Приходи из буџета 176.455.789
     04 Сопствени приходи буџетских корисника 25.029.838
     13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 42.493.542
      Свега за Главу 5: 243.979.169
        
5 6     ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА  
  1502    ПРОГРАМ 4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА  
  1502–0001    ПА: Управљањем развојем туризма  
   473   Туризам  
    274 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 5.673.114
    275 412 Социјални доприноси на терет послодавца 1.015.508
    276 413 Накнаде у натури 55.800
    277 414 Социјална давања запосленима 130.378
    278 415 Накнаде трошкова за запослене 94.987
    279 416 Награде запосленима и остали посебни расходи 132.876
    280 421 Стални трошкови 870.852
    281 422 Трошкови путовања 118.500
    282 423 Услуге по уговору 1.469.820
    283 425 Текуће поправке и одржавање 92.500
    284 426 Материјал 341.600
    285 465 Остале донације, дотације и трансфери 743.180
    286 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 32.000
    287 511 Зграде и грађевински објекти 3.908.439
    288 523 Залихе робе за даљу продају 500.000
      Извори финансирања за функцију 473:  
     01 Приходи из буџета 9.889.996
     04 Сопствени приходи буџетских корисника 1.381.119
     13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 3.908.439
      Функција 473: 15.179.554
      Извори финансирања за програмску активност 1502–0001:  
     01 Приходи из буџета 9.889.996
     04 Сопствени приходи буџетских корисника 1.381.119
     13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 3.908.439
      Свега за програмску активност 1502–0001: 15.179.554
        
  1502–0002    ПА: Промоција туристичке понуде  
   473   Туризам  
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    289 421 Стални трошкови 2.559.323
    290 422 Трошкови путовања 460.000
    291 423 Услуге по уговору 6.680.040
    292 424 Специјализоване услуге 1.529.040
    293 426 Материјал 5.072.000
    294 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 31.000
      Извори финансирања за функцију 473:  
     01 Приходи из буџета 15.937.263
     04 Сопствени приходи буџетских корисника 394.140
      Функција 473: 16.331.403
      Извори финансирања за програмску активност 1502–0002:  
     01 Приходи из буџета 15.937.263
     04 Сопствени приходи буџетских корисника 394.140
      Свега за програмску активност 1502–0002: 16.331.403
        
  1502-П1    Пројекат: Љубичевске коњичке игре  
   473   Туризам  
    295 421 Стални трошкови 2.777.400
    296 423 Услуге по уговору 8.492.500
    297 424 Специјализоване услуге 7.910.690
    298 426 Материјал 2.716.956
    299 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 3.000.000
    300 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 63.000
      Извори финансирања за функцију 473:  
     01 Приходи из буџета 24.460.546
     04 Сопствени приходи буџетских корисника 500.000
      Функција 473: 24.960.546
      Извори финансирања за Пројекат 1502-П1:  
     01 Приходи из буџета 24.460.546
     04 Сопствени приходи буџетских корисника 500.000
      Свега за Пројекат 1502-П1: 24.960.546
        
  1502-П2    Пројекат: Ускршњи етно фестивал  
   473   Туризам  
    301 422 Трошкови путовања 12.750
    302 423 Услуге по уговору 408.500
    303 424 Специјализоване услуге 100.000
    304 426 Материјал 180.000
      Извори финансирања за функцију 473:  
     01 Приходи из буџета 701.250
      Функција 473: 701.250
      Извори финансирања за Пројекат 1502-П2:  
     01 Приходи из буџета 701.250
      Свега за Пројекат 1502-П2: 701.250
        
      Извори финансирања за Програм 4:  
     01 Приходи из буџета 50.989.055
     04 Сопствени приходи буџетских корисника 2.275.259
     13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 3.908.439
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      Свега за Програм 4: 57.172.753
        
      Извори финансирања за Главу 6:  
     01 Приходи из буџета 50.989.055
     04 Сопствени приходи буџетских корисника 2.275.259
     13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 3.908.439
      Свега за Главу 6: 57.172.753
        
5 7     ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „ЉУБИЦА ВРЕБАЛОВ“  

  2001    ПРОГРАМ 8:ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И 
ОБРАЗОВАЊЕ  

  2001–0001    ПА: Функционисање и остваривање предшколског 
васпитања и образовања  

   911   Предшколско образовање  
    305 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 190.816.692
    306 412 Социјални доприноси на терет послодавца 34.159.896
    307 413 Накнаде у натури 3.467.700
    308 414 Социјална давања запосленима 1.332.920
    309 415 Накнаде трошкова за запослене 5.940.000
    310 416 Награде запосленима и остали посебни расходи 4.410.665
    311 421 Стални трошкови 21.636.500
    312 422 Трошкови путовања 1.650.000
    313 423 Услуге по уговору 7.475.800
    314 424 Специјализоване услуге 2.190.000
    315 425 Текуће поправке и одржавање 6.811.520
    316 426 Материјал 52.340.000
    317 465 Остале донације, дотације и трансфери 21.870.987
    318 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 430.000
    319 483 Новчане казне и пенали по решењу судова 200.000
    320 511 Зграде и грађевински објекти 25.540.293
      Извори финансирања за функцију 911:  
     01 Приходи из буџета 328.174.744
     07 Трансфери од других нивоа власти 23.296.416
     13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 27.851.813
     16 Родитељски динар за ваннаставне активности 950.000
      Функција 911: 380.272.973
      Извори финансирања за програмску активност 2001–0001:  
     01 Приходи из буџета 328.174.744
     07 Трансфери од других нивоа власти 23.296.416
     13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 27.851.813
     16 Родитељски динар за ваннаставне активности 950.000
      Свега за програмску активност 2001–0001: 380.272.973
        
      Извори финансирања за Програм 8:  
     01 Приходи из буџета 328.174.744
     07 Трансфери од других нивоа власти 23.296.416
     13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 27.851.813
     16 Родитељски динар за ваннаставне активности 950.000
      Свега за Програм 8: 380.272.973
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      Извори финансирања за Главу 7:  
     01 Приходи из буџета 328.174.744
     07 Трансфери од других нивоа власти 23.296.416
     13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 27.851.813
     16 Родитељски динар за ваннаставне активности 950.000
      Свега за Главу 7: 380.272.973
        
      Извори финансирања за раздео 5:  
     01 Приходи из буџета 2.824.674.842
     04 Сопствени приходи буџетских корисника 27.305.097
     06 Донације од међународних организација 11.918.374
     07 Трансфери од других нивоа власти 23.296.416
     13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 2.083.837.070
     15 Неутрошена средства донација из претходних година 14.789.904
     16 Родитељски динар за ваннаставне активности 950.000
      Свега за раздео 5: 4.986.771.703
        
      Извори финансирања за Разделе 1,2,3,4 и 5 :  
     01 Приходи из буџета 2.949.473.589
     04 Сопствени приходи буџетских корисника 27.305.097
     06 Донације од међународних организација 11.918.374
     07 Трансфери од других нивоа власти 23.296.416
     13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 2.086.212.570
     15 Неутрошена средства донација из претходних година 14.789.904
     16 Родитељски динар за ваннаставне активности 950.000
      Свега за Разделе 1,2,3,4 и 5: 5.113.945.950

III 
ИЗВРШАВАЊЕ БУЏЕТА

Члан 14.
Овом одлуком обезбеђују се средства за плате у 

2018. години за:– 614 запослених на неодређено вре-
ме,– 88 запослених на одређено време од чега: 
 17 изабраних лица, 
 20 постављених лица и 
  51 запослених код свих корисника чије се пла-

те финансирају из буџета.

Члан 15. 
Влада Републике Србије у првом кварталу 2018. 

године донеће Одлуку којом ће се утврдити макси-
малан број запослених на неодређено време у систе-
му АПВ и систему локалне самоуправе а Скуп-
штина Града Пожаревца ће у складу са наведеном 
одлуком утврдити максималан број запослених на 
неодређено време у 2018. години којим ће обухва-
тити 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 81/16-одлука УС).

Члан 16.
Исплата плата запослених које се финансирају 

из буџета Града Пожаревца у 2018. години, почев 
од исплате плата за децембар 2017. године, повећа-
ће се у:

- органима и службама локалне власти за 5 %, 
- установама социјалне заштите за 10%, 
- предшколским установама за 10%
- установама културе за 10% и
- осталим јавним службама за 5 %. 

Члан 17.
Овом одлуком обезбеђују се средства на име 

јубиларних награда запослених код корисника 
буџетских средстава, који то право стичу у 2018. 
години.
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Овом одлуком обезбеђују се средства за нового-
дишње 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 2018. години запосленима код директних и 
индиректних корисника буџетских средстава не 
могу се исплаћивати награде и бонуси, који пре-
ма међународним критеријумима представља-
ју нестандардне, односно нетранспарентне облике 
награда и бонуса.

Члан 18.
Накнаде за рад председника и чланова комисија 

и других сталних и привремених радних тела код 
корисника јавних средстава нису повећане у 2018. 
години. 

Задужују се надлежни органи и корисници јав-
них средстава да преиспитају потребу постојања и 
висину накнада из става 1. овог члана, ради смање-
ња издатака по овом основу, и у том циљу иници-
рају измене општих и других аката којима је уређе-
но плаћање ових накнада. 

Директни и индиректни корисници средстава 
буџета Града Пожаревца могу формирати комисије 
и друга стална и привремена радна тела искључиво 
у складу са посебним законом, односно другим про-
писом, а чији задатак не може бити обављање теку-
ћих и послова из делокруга рада корисника буџет-
ских средстава.

Члан 19.
У складу са чланом 7. Закона о привременом уре-

ђивању основица за обрачун и исплату плата, одно-
сно зарада и других сталних примања код корисни-
ка јавних средстава („Службени гласник РС“ број 
116/14), директни и индиректни корисници буџет-
ских средстава, као и јавна предузећа чији је осни-
вач Град Пожаревац, 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 прихо-
да Републике Србије, уплате разлику између укуп-
ног износа плата обрачунатих применом основице 
која није умањена у складу са одредбама наведеног 
закона са урачунатим доприносима, који се испла-
ћују на терет послодавца и укупног износа плата 
обрачунатих применом умањене основице у сми-
слу овог закона са урачунатим доприносима, који 
се такође исплаћује на терет послодавца.

Директни и индиректни корисници буџетских 
средстава који су исплатиоци других сталних при-
мања, дужни су да у року од три дана од дана извр-
шене исплате за одређени месец на рачун прописан 
за уплату јавних прихода Републике Србије, уплате 
разлику између укупног износа другог сталног при-
мања који није умањен у смислу овог закона и укуп-

ног износа другог сталног примања који је обрачу-
нат са умањењем у смислу овог закона.

Горе наведени корисници, средства која су у оба-
вези да уплате у складу са напред наведеним чла-
ном 7. овог закона, не могу опредељивати нити 
користити за друге намене.

У случају да корисници јавних средстава не 
поштују горе наведене обавезе, градоначелник ће 
на предлог Одељења за буџет и финансије, доне-
ти решење о привременој обустави преноса буџет-
ских средстава. 

Јавна предузећа чији је оснивач Град дужна су 
да одмах након уплате средстава из члана 19. став 1. 
ове одлуке, доставе доказ о истом надлежном орга-
ну Градске управе Града Пожаревца.

Члан 20.
За извршење ове одлуке одговоран је градона-

челник Града Пожаревца.
Наредбодавац за извршење буџета је градоначел-

ник Града Пожаревца.

Члан 21.
Функционер, односно руководилац директног, 

односно индиректног корисника буџетских сред-
става, одговоран је за преузимање обавеза, њихо-
ву верификацију, издавање налога за плаћање које 
треба извршити из средстава органа којим руково-
ди и издавање налога за уплату средстава која при-
падају буџету.

Функционер, односно руководилац директног, 
односно индиректног корисника буџетских сред-
става одговоран је за закониту, наменску, економич-
ну и ефикасну употребу буџетских апропријација.

Члан 22.
За законито и наменско коришћење средста-

ва Буџетског фонда за заштиту животне средине и 
Буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој, 
одговоран је начелник Градске управе Града Пожа-
ревца.

За законито и наменско коришћење пренетих 
трансферних средстава буџета Града Пожаревца 
Градској општини Костолац, одговоран је председ-
ник Градске општине Костолац. 

За законито и наменско коришћење пренетих 
средстава у оквиру одобрених апропријација буџе-
та 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 корисни-
ке буџетских средстава одговоран је наредбодавац 
корисника, односно овлашћено лице корисника. 

Члан 23.
Градско веће Града Пожаревца одговорно је за 

спровођење фискалне политике и управљање јав-
ном имовином, приходима и примањима и расхо-
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дима и издацима на начин који је у складу са Зако-
ном о буџетском систему.

Члан 24.
Одељење за буџет и финансије Градске управе 

Града Пожаревца обавезно је да редовно прати извр-
шење буџета и најмање два пута годишње инфор-
мише 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 доста-
вља извештаје Скупштини Града Пожаревца.

Извештаји садрже и одступања између усвоје-
ног буџета и извршења као и образложење већих 
одступања.

Градска општина Костолац је дужна да градона-
челнику и Градском већу Града Пожаревца, доста-
ви 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 25.
Средства текуће буџетске резерве користе се за 

непланиране сврхе за које нису утврђене апропри-
јације или за сврхе за које се у току године покаже 
да апропријације нису биле довољне.

Градско веће Града Пожаревца на предлог Оде-
љења за буџет и финансије, доноси решење о упо-
треби средстава текуће буџетске резерве.

Одобрена средства по овом основу представља-
ју повећање апропријације директних корисника 
за одређене намене и исказују се на одговарајућој 
функционалној, програмској и економској класифи-
кацији за које су средства усмерена. 

Члан 26.
Средства сталне буџетске резерве користе се у 

складу са чланом 70. Закона о буџетском систему.
Градско веће на предлог Одељења за буџет и 

финансије, доноси решење о употреби средстава 
сталне буџетске резерве.

Члан 27.
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 28.
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 консолидо-
ваном рачуну трезора.

Члан 29.
Распоред и коришћење средстава врши се по 

финансијским плановима и програмима у окви-
ру раздела, чији су носиоци директни корисници 
буџетских средстава и то:

Раздео 1- Градоначелник 
За коришћење средстава из одобрених апропри-

јација у оквиру овог раздела захтеве подноси гра-
доначелник или његов заменик, уз пратећу ориги-
налну документацију претходно припремљену и 
контролисану од стране одговорног лица задуже-
ног у Одељењу за буџет и финансије Градске упра-
ве Града Пожаревца.

Раздео 2- Градско веће
За коришћење средстава из одобрених апропри-

јација у оквиру овог раздела захтеве подноси гра-
доначелник или његов заменик, уз пратећу ориги-
налну документацију претходно припремљену и 
контролисану од стране одговорног лица задуже-
ног у Одељењу за буџет и финансије Градске упра-
ве Града Пожаревца. 

Раздео 3 – Скупштина Града
За коришћење средстава из одобрених апро-

пријација у оквиру овог раздела захтеве подноси 
председник Скупштине Града или његов заменик, 
уз пратећу оригиналну документацију претходно 
припремљену и контролисану од стране секрета-
ра Скупштине. 

Раздео 4 – Градско правобранилаштво
За коришћење средстава из одобрених апропри-

јација у оквиру овог раздела захтеве подноси град-
ски правобранилац или његов заменик, уз пратећу 
књиговодствену документацију претходно припре-
мљену и контролисану од стране одговорног лица у 
Градском правобранилаштву Града Пожаревца.

Раздео 5 – Градска управа
За коришћење средстава из одобрених апро-

пријација у оквиру овог раздела, захтеве подно-
си начелник Градске управе или његов заменик, 
уз пратећу оригиналну документацију претходно 
припремљену и контролисану од стране одговор-
ног лица задуженог у Одељењу за буџет и финан-
сије Градске управе Града Пожаревца.

За коришћење средстава из одобрених апро-
пријација – трансфер Градској општини Косто-
лац у оквиру овог раздела, везаних за функцију 
130, захтеве подноси председник Градске општи-
не Костолац или његов заменик, уз пратећу књиго-
водствену документацију (копије истих), претходно 
припремљену и контролисану од стране одговорног 
лица у Управи Градске општине Костолац.

За коришћење средстава из одобрених апропри-
јација у оквиру овог раздела, везаних за месне зајед-
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нице, предшколско образовање, основно образова-
ње, средње образовање, култура, физичка култура, 
за јавна предузећа и остале кориснике, захтеве под-
носе руководиоци корисника или њихови заменици, 
уз пратећу књиговодствену документацију (копи-
је истих), претходно припремљену и контролиса-
ну од стране одговорних лица буџетских корисника.

Руководиоци корисника или њихови заменици, 
из претходног става, су непосредно одговорни гра-
доначелнику за коришћење средстава из одобрених 
апропријација.

Члан 30.
Корисници средстава буџета могу преузима-

ти обавезе на терет буџетских средстава, само до 
износа апропријације која им је за ту намену утвр-
ђена 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 издатке и захтева за плаћање у више 
година, на основу предлога Одељења за буџет и 
финансије Градске управе Града Пожаревца, уз 
сагласност Градског већа, а највише до износа иска-
заних у плану капиталних издатака из члана 5. 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 оба-
везе за ту годину.

Обавезе преузете у складу са одобреним апро-
пријацијама, 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 31.
Изузетно, у случају да се буџету града опреде-

ле актом другог нивоа власти, наменска трансфер-
на 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 
буџет и финансије Градске управе Града Пожарев-
ца отвориће у складу са чланом 5. Закона о буџет-
ском систему, на основу тог акта, одговарајуће 
апропријације за извршавање расхода и издатака 
по том основу.

Члан 32.
Преузете обавезе и све финансијске обаве-

зе морају бити извршене искључиво на принципу 
готовинске основе са консолидованог рачуна трезо-
ра, осим ако је законом, односно актом Владе пред-
виђен другачији метод.

Члан 33.
Приликом преузимања обавеза, директни и 

индиректни корисници буџетских средстава дужни 
су да се придржавају смерница о роковима и усло-
вима плаћања, које одређује Одељење за буџет и 
финансије Градске управе Града Пожаревца, а све 
у складу са чланом 56. Закона о буџетском систему.

Корисници буџетских средстава преузимају оба-
везе на основу писаног уговора или другог прав-
ног акта, уколико законом није друкчије прописано.

Корисници буџетских средстава су дужни да 
обавесте трезор Града Пожаревца:

1) о намери преузимања обавезе;
2) након потписивања уговора или другог прав-

ног акта којим се преузима обавеза, о преузимању 
обавезе и предвиђеним условима и роковима пла-
ћања;

3) о свакој промени која се тиче износа, рокова и 
услова плаћања из тачке 2) овог става;

4) поднесу захтев за плаћање у року прописа-
ним актом министра из члана 58. Закона о буџет-
ском систему.

Плаћање из буџета неће се извршити уколико 
нису поштоване процедуре утврђене овим чланом.

Преузете обавезе чији је износ већи од изно-
са средстава предвиђених овом одлуком, односно 
финансијским планом или које су настале у супрот-
ности са Законом о буџетском систему или другим 
прописом, не могу се извршавати на терет консоли-
дованог рачуна трезора Града Пожаревца.

Члан 34.
Приликом додељивања уговора о набавци доба-

ра, пружања услуга и извођењу радова сви кори-
сници 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).

Члан 35.
Обавезе према корисницима буџетских средста-

ва извршавају се сразмерно оствареним приходима 
и примањима буџета.

Ако се у току године приходи и примања смање, 
расходи и издаци буџета извршаваће се по приори-
тетима и то: обавезе утврђене законским прописима 
- на постојећем нивоу и минимални стални трошко-
ви неопходни за несметано функционисање кори-
сника буџетских средстава.

Корисник буџетских средстава, који одређени 
расход и издатак извршава из средстава буџета и 
из других прихода, обавезан је да измирење тог рас-
хода и издатка прво врши из прихода из тих дру-
гих извора.

Буџетски корисник након утрошка средстава из 
других извора, може за реализацију расхода тражи-
ти пренос средстава из буџета. 

Ако корисници буџетских средстава не оства-
ре приходе из других извора у планираном изно-
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су, апропријације утврђене из тих прихода неће се 
извршавати на терет буџета.

Члан 36.
Градско веће Града Пожаревца може прописати 

услове, критеријуме и начин коришћења средста-
ва од прихода које корисници буџетских средстава 
остваре својом активношћу, вршењем услуга чије је 
пружање уговорено са физичким и правним лици-
ма на основу њихове слободне воље.

Градско веће Града Пожаревца на предлог Оде-
љења за буџет и финансије Градске управе Града 
Пожаревца може одлучити да део јавних средстава 
из става 1. овог члана, остварених у текућој години, 
односно неутрошених из ранијих година, предста-
вља општи приход буџета у текућој години.

Члан 37.
У оквиру плана за извршење буџета, Одељење за 

буџет и финансије Градске управе Града Пожаревца 
планира ликвидност, односно готовински ток буџе-
та на основу прихода и примања, те расхода и изда-
така, и према готовинском току буџета врши распо-
ред остварених прихода и примања.

Распоред остварених прихода и примања врши 
се тромесечним плановима, које доноси Одељење за 
буџет и финансије 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 38. 
Одлуку о промени апропријација из општих при-

хода буџета и преносу апропријације у текућу буџет-
ску резерву, у складу са чланом 61. Закона о буџет-
ском систему, доноси Градско веће Града Пожаревца.

Члан 39. 
Градоначелник може овластити одређено лице 

које ће бити одговорно за реализацију буџетског 
програма, програмске активности и пројекта у сми-
слу наменског, ефективног, ефикасног, економичног 
односно законитог трошења буџетских средстава.

Члан 40.
Средства распоређена за финансирање програ-

ма, програмских активности и пројеката корисника 
буџета, корисницима се преносе на основу њиховог 
захтева, у складу са одобреним квотама у тромесеч-
ним плановима буџета.

Уз захтев за пренос средстава из буџета, кори-
сници су дужни да доставе комплетну документа-
цију, уговор или други правни акт, којом се доказује 
створена обавеза плаћања, сходно актима о пропи-
саним поступцима и процедурама у вези захтева за 
коришћење средстава буџета Града.

Члан 41.
Захтеве за пренос буџетских средстава и прихо-

да од јавних средстава, буџетски корисници подно-
сиће за сваки извор прихода на прописаним обра-
сцима.

Члан 42.
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 43.
Пренета неутрошена средства из претходних 

година која се налазе на консолидованом рачуну 
буџета Града Пожаревца распоређују се на следећи 
начин:
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Опис Износ-13 
Одлука 2018.

Износ-15  
Одлука 

2018.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.
Скупштина 

Града 
Пожаревца

16 2101 0001 110
Медијске услуге (телевизија), услуге преноса 
седница скупштине, медијске услуге штампа-
них јавних гласила и медијске услуге радија

2.175.500,00 0,00

16 2101 0001 110 Набавка добара за репрезентацију-бифе 200.000,00 0,00
Укупно Скупштина Града Пожаревца: 2.375.500,00 0,00

2.

Градска 
управа 
Града 

Пожаревца

6 0401 П1 510 Пројекат санације депоније комуналног отпада 
„Јеремино поље“ - ЈКП „Комуналне службе“ 36.430.215,00 0,00

6 0401 0004 520 услуге водовода и канализације-Чишћење 
кишне канализације и колектора у Пожаревцу 4.288.132,00 0,00

6 0401 0004 520 услуге водовода и канализације-Чишћење 
сливника кишне канализацијеу Пожаревцу 3.504.952,00 0,00

6 0401 0004 520 услуге водовода и канализације-Чишћење 
таложника у Стишкој улици у Пожаревцу 723.360,00 0,00
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Опис Износ-13 
Одлука 2018.

Износ-15  
Одлука 

2018.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2.

Градска 
управа 
Града 

Пожаревца

6 0401 0004 520 услуге водовода и канализације-Одржавање 
ЦС 5 835.052,00 0,00

6 0401 0004 520 услуге водовода и канализације-Одржавање 
ЦС 6 400.000,00 0,00

2 1102 0003 510 услуге чишћења-Јавна хигијена 9.599.097,00 0,00
15 0602 0001 130 допринос за коришћење вода 28.000.000,00 0,00

15 0602 0001 130 угоститељске услуге - (обележавањe новогоди-
шњих и божићних празника) 283.392,00 0,00

15 0602 0014 220
Израда плана „Процена угрожености терито-
рије града Пожаревца и планови заштите и 
спасавања“

1.100.000,00 0,00

15 0602 0001 130 остале опште услуге-Креативне радионице 700.000,00 0,00

15 0602 0001 130 здравствена заштита по уговору-здравствени 
прегледи запослених 1.405.980,00 0,00

2 1102 0002 540
Услуге одржавања националних паркова и при-
родних површина-Одржавање јавних зелених 
површина у Пожаревцу

3.356.960,00 0,00

2 1102 0002 540
Услуге одржавања националних паркова и при-
родних површина-Одржавање јавних зелених 
површина у Костолцу

1.736.140,00 0,00

2 1102 0002 540
Услуге одржавања националних паркова и при-
родних површина-Одржавање Спомен парка 

„Чачалица“
1.765.928,00 0,00

15 0602 0001 130
остале специјализоване услуге-рушење бес-
правно зиданих и постављених објеката, укла-
њање предмета, ствари и опреме

2.300.000,00 0,00

15 0602 0001 130
радови на водоводу и канализацији-рекон-
струкција тоалета у председништву Градске 
управе Града Пожаревца

450.000,00 0,00

15 0602 0001 130 текуће попр. и одр. осталих објеката-Санација 
објеката у власништву Града 500.000,00 0,00

7 0701 0002 451 текуће попр. и одр. осталих објеката-Одржава-
ње пружних прелаза 3.000.000,00 0,00

2 0001 1102 640 текуће попр. и одр. осталих објеката -Одржа-
вање канделаберске расвете 810.096,00 0,00

2 1102 0001 640 текуће попр. и одр. осталих објеката-Одржава-
ње јавне расветe у Костолцу са селима 860.095,00 0,00

7 0701 0002 451
текуће попр. и одр. осталих објеката-Одржава-
ње мостова и других грађевинских објеката на 
путевима

232.590,00 0,00

7 0701 0002 451 текуће попр. и одр. осталих објеката-Одржава-
ње семафора 3.774.600,00 0,00

7 0701 0002 451 текуће попр. и одр. осталих објеката-Одржава-
ње хоризонталне и вертикалне сигнализације 1.170.492,00 0,00

7 0701 0002 451

текуће попр. и одр. осталих објеката-Одржава-
ње коловоза и тротоара и враћање у првобитно 
стање после интервенција других јавних пре-
дузећа

3.567.518,00 0,00

14 1301 0001 810

текуће попр. и одр. осталих објеката-Припрем-
ни радови за постављање „Забавног мини-

-авантура парка“ на простору Ергеле „Љуби-
чево“

585.000,00 0,00
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Опис Износ-13 
Одлука 2018.

Износ-15  
Одлука 

2018.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2.

Градска 
управа 
Града 

Пожаревца

3 1501 0001 411
Текуће субвенције приватним предузећима-
-Програм локалног економског развоја Града 
Пожаревца за 2017. годину-преузета обавеза

1.230.000,00 0,00

3 1501 П1 490
Пројекат: Подршка за одрживо запошљавање 
Рома и Ромкиња на територији Града Пожарев-
ца - Инклузија од старта

 11.841.626,00

15 0602 0001 130 Новчане казне и пенали по решењу судова 40.000.000,00 0,00
15 0602 0001 130 Остале накнаде штете 900.000,00 0,00
15 0602 0014 220 Подрачун „Поплаве 2014“  2.948.078,00

7 0701 0005 360 Преузете обавезе по Програму унапређења 
безбедности саобраћаја из ранијих година 39.489.878,00 0,00

5 0101 0001 421

Контрола плодности, обрад. пољ. земљишта, 
унетог мин. ђубрива и пестицида-Програм 
заштите, уређења и коришћења пољопривред-
ног земљишта

3.008.414,00 0,00

5 0101 0001 421
Утврђивање пост. оп. и штетних материја у 
пољ. земљишту-Програм заштите, уређења и 
коришћења пољопривредног земљишта

946.000,00 0,00

5 0101 0001 421
Остале спец. услуге-студијско истраживачки 
радови-Програм заштите, уређења и коришће-
ња пољопривредног земљишта

68.769,00 0,00

5 0101 0001 421
Текуће поп. и одрж.-уређење атарских путе-
ва-Програм заштите, уређења и коришћења 
пољопривредног земљишта

24.472.306,00 0,00

5 0101 0001 421

Остали материјали за очување жив. сред.-уре-
ђење и опремање противградне службе-Про-
грам заштите, уређења и коришћења пољопри-
вредног земљишта

6.962,00 0,00

5 0101 0001 421
Побољшања пољопривредног земљишта-Про-
грам заштите, уређења и коришћења пољопри-
вредног земљишта

1.000.000,00 0,00

2 1102 0002 540 Програм пошумљавања на терену Г. О. Косто-
лац 3.717.338,00 0,00

15 0602 0001 130 Експропријација земљишта -по захтеву Штаба 
за ванредне ситуације 500.000,00 0,00

15 0602 0001 130
Израда елабората геодетских радова и проје-
ката изведеног стања за озакоњење објеката у 
власништву Града

300.000,00 0,00

13 1201 П19 820
Санација, адаптација и ревитализација фасаде 
зграде здања Старог Начелства у Пожаревцу 
-Сепарат Фаза 1. Централни брод објекта

25.910.698,00 0,00

13 1201 П19 820

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

97.600,00 0,00

15 0602 0001 130 Подрачун „Стамбени Фонд“ 7.401.500,00 0,00

15 0602 0001 130

Израда пројектно техничке документације за 
реконструкцију два објекта предшколске уста-
нове (Бамби и Пчелица) и школа (ОШ „Доси-
теј Обрадовић“, ОШ „Вук Караџић“-објекат 
у Забели, ОШ „Јован Цвијић“ у Костолцу и 
Пожаревачка Гимназија)

3.787.093,00 0,00
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Опис Износ-13 
Одлука 2018.

Износ-15  
Одлука 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

2.

Градска 
управа 
Града 

Пожаревца

15 0602 0001 130 Израда ПДР пристаништа у Костолцу 2.400.000,00 0,00

15 0602 0001 130 Измена и допуна ПДР локалног пута Пожаре-
вац-Костолац 505.096,00 0,00

15 0602 0001 130
Усаглашавање постојеће пројектне документа-
ције са новим законима и прописима за Исто-
ријски архив Града Пожаревца

350.000,00 0,00

1 1101 П1 620 Израда ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 10.800.000,00 0,00
15 0602 0001 130 Геодетске подлоге за инвестиције из програма 2.545.809,00 0,00
7 0701 0002 451 Индустријска зона - улица Нова 1 300.000,00 0,00
7 0701 0002 451 Индустријска зона - улица Нова 2 1.400.000,00 0,00
7 0701 0002 451 Индустријска зона - улица Нова 3 1.000.000,00 0,00
7 0701 0002 451 Индустријска зона - улица Илије Гојковића 3.000.000,00 0,00

15 0602 0001 130 Стамбени блок у ул. Кнез Милошев венац 
-пројекат реконструкције зеленила 400.000,00 0,00

15 0602 0001 130 Стамбени блок „Ламела“ - пројекат уређења 
дворишта и партерног зеленила 500.000,00 0,00

15 0602 0001 130 МЗ „Васа Пелагић“ - пројекат реконструкције 
зелене површине 200.000,00 0,00

15 0602 0001 130 Пројекат реконструкције подтрибинског про-
стора и ложе трибина на Градском хиподрому 800.800,00 0,00

15 0602 0001 130 Витешка-пројекат фекалне канализације 16.543,00 0,00

15 0602 0001 130 Лучица – пројекат секундарне фекалне канали-
зације друга фаза 992.497,00 0,00

15 0602 0001 130
Пројекат обједињавања постојећих пројека-
та за израду Пројекта легализације водоводне 
мреже у БуБушинцу и Маљуревцу

120.000,00 0,00

2 1102 0008 630 Реконструкција Водоизворишта у Летњиковцу 1.330.162,00 0,00
2 1102 0008 630 Индустријска зона- изградња водоводне мреже 824.835,00 0,00

6 0401 0004 520 Војске Југославије - завршетак фекалне кана-
лизације 1.138.437,00 0,00

7 0701 0002 451 Шумадијска са израдом тротоара са обе стране 
улице-инвестиционог одржавања асфалтирање 95.919,00 0,00

11 0901 0901-
П2 090 Изградња монтажних кућа у Костолцу за избе-

гличко насеље - водоводна мрежа 249.310,00 0,00

11 0901 0901-
П2 090 Изградња монтажних кућа у Костолцу за избе-

гличко насеље - електроинсталације 1.366.680,00 0,00

13 1201 0003 820 Маљуревац - реконструкција крова на Дому 
културе 832.930,00 0,00

13 1201 0003 820 Еколошки дом - санација терасе 1.120.515,00 0,00
13 1201 0003 820 Еколошки дом - санација кровног покривача 5.250.000,00 0,00
15 0602 0001 130 Фонд за солидарну стамбену изградњу 1.757.961,00 0,00

11 0901 0901-
П2 090

Изградња колективне стамбене зграде за трај-
но решавање стамбених потреба избеглица - 
фекална канализација

249.310,00 0,00

11 0901 0901-
П2 090

Изградња колективне стамбене зграде за трај-
но решавање стамбених потреба избеглица - 
прикључак на гасну мрежу

2.380.800,00 0,00

11 0901 0901-
П2 090

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

720.000,00 0,00
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11 0901 0901-
П2 090

Изградња колективне стамбене зграде за трај-
но решавање стамбених потреба избеглица  

-геометар (израда ситуационих планова, оме-
ђавање парцеле, снимање темеља, снимање 
објекта и подземних инсталација, израда ела-
бората геодетских радова за изведени објекат 
и посебне делове објекта)

180.000,00 0,00

11 0901 0901-
П2 090

Изградња колективне стамбене зграде за трај-
но решавање стамбених потреба избеглица - 
сагласности јавних предузећа

156.000,00 0,00

11 0901 0901-
П2 090

Изградња колективне стамбене зграде за трај-
но решавање стамбених потреба избеглица - 
технички преглед - комисија

240.000,00 0,00

11 0901 0901-
П2 090

Изградња колективне стамбене зграде за трај-
но решавање стамбених потреба избеглица - 
уградња лифта и трошкови везани за уградњу

2.400.000,00 0,00

11 0901 0901-
П2 090

Изградња колективне стамбене зграде за трај-
но решавање стамбених потреба избеглица - 
енергетски пасош

120.000,00 0,00

7 0701 0002 451
25. мај - сокачe -радови на ојачавању коло-
возне конструкције-асфалтирање улице - МЗ 

„Горња Мала“
392.287,00 0,00

7 0701 0002 451
Чеде Васовића -радови на ојачавању коловозне 
конструкције-асфалтирање улице- поплочава-
ње тротоара - лева страна - МЗ „Горња Мала“

1.928.796,00 0,00

7 0701 0002 451 Асфалтирање улице „Нова 1“ 19.000.000,00 0,00

7 0701 0002 451 Вршачка - радови на ојачавању коловозне кон-
струкције-асфалтирање улице - МЗ „Бурјан“ 977.229,00 0,00

7 0701 0002 451 Бранка Митића- радови на ојачавању коловозне 
конструкције-асфалтирање улице - МЗ „Бурјан“ 1.265.741,00 0,00

7 0701 0002 451
Десанка Првановић- радови на ојачавању 
коловозне конструкције-асфалтирање улице - 
МЗ „Парк“

1.681.681,00 0,00

7 0701 0002 451 Милана Ајваза- радови на ојачавању коловозне 
конструкције-асфалтирање улице - МЗ „Парк“ 2.039.399,00 0,00

7 0701 0002 451
Поплочавање платоа испред Хале спортова у 
Партизанској улици у Пожаревцу -инвестици-
оно поплочавање- МЗ „Васе Пелагића“

2.805.690,00 0,00

15 0602 0001 130 Израда урбанистичких пројеката проширења 
гробља у сеоским насељима 300.000,00 0,00

15 0602 0001 130 Софтвер-програм за Одељење за буџет и 
финансије 1.000.000,00 0,00

15 0602 0001 130

Експропријација земљишта -покретање 
поступка утврђивања јавног интереса и покре-
тање поступка експропријације за локацију 
месног гробља на кп. бр. 605 К. О. Костолац-

-село (површине 1 хектар) 

1.611.800,00 0,00

15 0602 0001 130

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

2.600.000,00 0,00
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15 0602 0001 130 Куповина земљишта К. П. Пожаревац бр. 
4886/2 600.000,00 0,00

15 0602 0001 130 Прибављање непокретности у јавну својину 
Града Пожаревца 18.168.000,00 0,00

15 0602 0001 130 Куповина земљишта (војни комплекс „Љуби-
чево“ у Пожаревцу) 7.500.000,00 0,00

15 0602 0001 130 Опрема за домаћинство 263.285,00 0,00

15 0602 0001 130 Опрема за домаћинство-набавка опреме за слу-
жбу озакоњења 68.300,00 0,00

8 2001 0001 911 Израда фасаде и други завршни радови на деч-
јем вртићу у Ћириковцу 422.819,00 0,00

15 0602 0001 130
Израда пројекта за извођење (ПЗИ) пренаме-
не, реконструкције и адаптације објекта „Ста-
ре касарне“.

400.000,00 0,00

15 0602 0002 160 Инвестиционо одржавање зграде МЗ „Радна 
Мала“ 685.682,00 0,00

14 1301 1301-
П1 810 Радови на спортској хали у Пожаревцу 21.500.000,00 0,00

15 0602 0001 130 Израда пројекта нове водоводне мреже у 
Пожаревцу у делу улице Студеничка (250м) 75.940,00 0,00

15 0602 0001 130 Израда пројекта нове водоводне мреже у 
Пожаревцу у делу улице Жичка (150м) 65.940,00 0,00

15 0602 0001 130
Израда пројекта нове водоводне мреже у 
Пожаревцу у делу улице Боже Димитријеви-
ћа (650м)

295.940,00 0,00

15 0602 0001 130 Израда пројекта нове водоводне мреже у 
Пожаревцу у делу улице Моравска (940м) 495.940,00 0,00

15 0602 0001 130 Израда пројекта нове водоводне мреже у 
Пожаревцу у делу улице Катанићева (135м) 65.940,00 0,00

15 0602 0001 130 Израда пројекта фекалне канализације у Пожа-
ревцу у делу улице Милице Српкиње (740м) 251.140,00 0,00

15 0602 0001 130 Израда пројекта фекалне канализације у Пожа-
ревцу у делу улице Танаска Раића (215м) 99.140,00 0,00

15 0602 0001 130 Израда пројекта фекалне канализације у Пожа-
ревцу у делу улице Родољуба Чолаковића (198м) 90.980,00 0,00

15 0602 0001 130 Израда пројекта фекалне канализације у Пожа-
ревцу у делу улице ПП одред-сокак (165м) 75.140,00 0,00

15 0602 0001 130 Иновирани пројекат фекалне канализације у 
Пожаревцу у делу улице ПП одред 95.940,00 0,00

15 0602 0001 130 Иновирани пројекат кишне канализације у 
Кленовнику 100.000,00 0,00

15 0602 0001 130 Израда пројектне документације реконструк-
цију простора код Чикоша 1.914.879,00 0,00

15 0602 0001 130 Израда пројектне документације за рекон-
струкцију Градског парка 2.834.563,00 0,00

15 0602 0001 130 Израда пројектне документације за Трг Радо-
мира Вујовића 1.800.000,00 0,00

15 0602 0001 130 Израда пројектне документације за уређење 
Љубичева 352.400,00 0,00

14 1301 1301-
П1 810 Подлога за дечија игралишта – малч, гумена 

подлога, речни камен 3.000.000,00 0,00
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2 1102 0008 630

Замена асбестно-цементних водоводних цеви, 
реконструкција водоводне мреже у улици Пар-
тизанској (од улице Далматинске до улице 
Лоле Рибара) 

1.159.000,00 0,00

15 0602 0001 130

Улица Моравска - пројекат рехабилитаци-
је коловоза са проширењем коловозне тра-
ке, израда пешачких и бициклистичких стаза, 
обнова зеленила, по фазама

1.002.720,00 0,00

15 0602 0001 130

Ул. Ратарска - пројекат рехабилитације коло-
воза са проширењем коловозне траке, изра-
да пешачких и бициклистичких стаза, обнова 
зеленила, по фазама

1.119.738,00 0,00

15 0602 0001 130

Ул. Први Партизански одред - пројекат рехаби-
литације коловоза са проширењем коловозне 
траке, израда пешачких и бициклистичких ста-
за, обнова зеленила, по фазама

1.271.320,00 0,00

15 0602 0001 130

Ул. Косте Стаменковића - пројекат рехабилита-
ције коловоза са проширењем коловозне тра-
ке, израда пешачких и бициклистичких стаза, 
обнова зеленила, по фазама

186.388,00 0,00

15 0602 0001 130

Ул. Поречка од Хајдук Вељкове до Моше Пија-
де - пројекат рехабилитације коловоза са про-
ширењем коловозне траке, израда пешачких 
и бициклистичких стаза, обнова зеленила, по 
фазама

133.388,00 0,00

15 0602 0001 130

Ул. Милоша Обилића - Пројекат рехабилита-
ције, проширења и продужења улице од ул. 
Воје Вујовића до ул. Косте Стаменковића са 
израдом тротоара и осигурањем косине поред 
Дома ученика

208.388,00 0,00

15 0602 0001 130 Ул. Јована Шербановића - пројекат рехабили-
тације коловоза и тротоара 272.340,00 0,00

15 0602 0001 130
Пројекат рехабилитације тротоара, десна стра-
на, од ул. Миленића Руса до ул. Невесињске са 
уређењем паркиралишта и малих тргова

126.860,00 0,00

6 0401 0006 510

Уређење, чишћење дивљих депонија и неуре-
ђених одлагалишта на којима се неконтролиса-
но одлажу све врсте отпада у градским и сео-
ским насељима - надзор

318.260,00 0,00

6 0401 0004 520 Изградња система сакупљања отпадних вода у 
Ужичкој улици у Костолцу – 2.део - надзор 60.780,00 0,00

6 0401 0004 520
Изградња система сакупљања отпадних вода у 
улицама Радована Драговића и Милана Ајва-
за- надзор

292.000,00 0,00

6 0401 0004 520

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

550.000,00 0,00

6 0401 0004 520

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

740.000,00 0,00
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6 0401 0004 520 Изградња система сакупљања отпадних вода у 
улици Милешевској - надзор 250.000,00 0,00

6 0401 0004 520 Изградња система сакупљања отпадних вода у 
улици Хумској - надзор 43.600,00 0,00

6 0401 0004 520 Изградња система сакупљања отпадних вода у 
улици Јована Шербановића - надзор 250.000,00 0,00

6 0401 0004 520

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

360.000,00 0,00

6 0401 0004 520
Изградња система сакупљања отпадних вода у 
улицама Народној, Н. Богдановића Пљуце, С. 
Новаковића и Узун Мирковој - надзор

366.000,00 0,00

6 0401 0004 520 Уградња аутоматске решетке на црпној стани-
ци на јужном фекалном колектору - надзор 36.000,00 0,00

6 0401 0004 520
Заштита површинских вода од загађења (Сана-
ција улива Брежанског канала са санацијом 
бетонских кинета у делу канала) - надзор

159.000,00 0,00

6 0401 0004 520

Изградња секундарне фекалне канализаци-
је у насељу Љубичево (црпне станице у насе-
љу Љубичево код „Доминг-а“ – наставак радо-
ва из 2015. и 2016. године у оквиру изградње) 

- надзор

72.000,00 0,00

6 0401 0004 520
Заштита површинских вода у насeљу Кленов-
ник (Изградња 1.фазе кишне канализације) - 
надзор

260.000,00 0,00

6 0401 0004 520

Заштита површинских вода од загађења- Бре-
жанског канала (Изградња 1.фазе јужног сли-
ва кишне канализације од улива у Брежански 
канал до шахта РО.42 иза мегамаркета „Рода“) 

- надзор

2.056.276,00 0,00

2 1102 0008 630
Замена азбестно-цементних водоводних цеви, 
реконструкција водоводне мреже у улици 
Невесињској - надзор

215.000,00 0,00

2 1102 0008 630
Замена азбестно-цементних водоводних цеви, 
реконструкција водоводне мреже у улици Кра-
љевића Марка - надзор

111.800,00 0,00

2 1102 0008 630

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

120.000,00 0,00

4 1502 0001 473 Заливни систем у Љубичеву 3.000.000,00 0,00

15 0602 0001 130 Израда пројектно техничке документације за 
реконструкцију објеката јавних установа 9.000.000,00 0,00

15 0602 0001 130 Телефонска централа 600.000,00 0,00
15 0602 0001 130 Намештај 2.380.000,00 0,00

14 1301 1301-
П1 810 Пресвлачење асфалтом спортског игралишта 

МЗ„Живица“ 1.367.481,00 0,00

7 0701 0002 451
Радови на ојачавању коловозне конструкци-
је-асфалтирање улице Војводе Вујовића-крак 
улице дужине 75 м у МЗ „Булевар“

266.052,00 0,00
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Опис Износ-13 
Одлука 2018.

Износ-15  
Одлука 

2018.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2.

Градска 
управа 
Града 

Пожаревца

7 0701 0002 451
Радови на ојачавању коловозне конструкције-

-асфалтирање улице Хајдучке дужине 332 м у 
МЗ „Чачалица“

3.044.371,00 0,00

7 0701 0002 451
Радови на ојачавању коловозне конструкци-
је-асфалтирање улице Слободарске-сокак 1 
дужине 100 м у МЗ „Чачалица“

290.365,00 0,00

7 0701 0002 451
Радови на ојачавању коловозне конструкције-

-асфалтирање улице Драже Марковића, дужи-
не 110 м у МЗ „Брадарац“

166.696,00 0,00

7 0701 0002 451

Рехабилитација, обнављање, замена и ојачава-
ње дотрајале подлоге поплочавањем тротоара 
у улици Боже Димитријевића до улице „Ђуре 
Јакшића“ у Костолцу

1.460.091,00 0,00

14 1301 1301-
П1 810

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

210.093,00 0,00

14 1301 1301-
П1 810

Рехабилитација кошаркашког терена код Хале 
спортова - инвестиционо одржавање - МЗ Васа 
Пелагић“

848.020,00 0,00

15 0602 0001 130 Идејни пројекат реконструкције јавне расвете 
на територији Града Пожаревца 1.000.000,00 0,00

15 0602 0001 130 Израда пројектне документације за санацију 
зграде ЛПА 500.000,00 0,00

15 0602 0001 130 Израда пројектне документације за вртић у 
Костолцу 805.400,00 0,00

15 0602 0001 130 Ирада урбанистичког пројекта и пројекта пре-
парцелације за вртић у Костолцу 72.000,00 0,00

15 0602 0001 130 Израда урбанистичког пројекта за комплекс 
Градског хиподрома 3.000.000,00 0,00

1 1101 0005 620 Обнова фасада у Табачкој чаршији 10.000.000,00 0,00

15 0602 0001 130 Израда урбанистичког пројекта улице Рудар-
ске у Костолцу 200.000,00 0,00

15 0602 0001 130 Пројекат доградње, реконструкције и адапта-
ције постојећег објекта зграде Галерије 2.500.000,00 0,00

15 0602 0001 130 лиценца за софтвер 3.877.351,00 0,00

9 2002 0001 912

Капитално одржавање објеката за потре-
бе образовања - Адаптација и санација објек-
та Основне школе „Јован Цвијић“ у Костолцу 
-обавеза за ПДВ

5.775.817,00 0,00

Основно образовање

9 2002 0001 912

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

26.000,00 0,00

9 2002 0001 912

ОШ „Десанка Максимовић“-осигурање запо-
слених (поред редовних полиса осигурања) од 
опште одговорности и осигурање запослених за 
случај болести и хируршких интервенција- (сред-
ства за два месеца по уговору из 2017. године)

25.000,00 0,00
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Износ-15  
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2.

Градска 
управа 
Града 

Пожаревца

9 2002 0001 912

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

25.540,00 0,00

9 2002 0001 912

ОШ „Свети Сава“-осигурање запослених 
(поред редовних полиса осигурања) од опште 
одговорности и осигурање запослених за слу-
чај болести и хируршких интервенција- (сред-
ства за два месеца по уговору из 2017. године)

25.000,00 0,00

9 2002 0001 912

ОШ „Вук Караџић“-осигурање запослених 
(поред редовних полиса осигурања) од опште 
одговорности и осигурање запослених за слу-
чај болести и хируршких интервенција- (сред-
ства за два месеца по уговору из 2017. године)

25.000,00 0,00

9 2002 0001 912

ОШ „Милош Савић“-осигурање запослених 
(поред редовних полиса осигурања) од опште 
одговорности и осигурање запослених за слу-
чај болести и хируршких интервенција- (сред-
ства за два месеца по уговору из 2017. године)

20.000,00 0,00

9 2002 0001 912

ОШ „Јован Цвијић“-осигурање запослених 
(поред редовних полиса осигурања) од опште 
одговорности и осигурање запослених за слу-
чај болести и хируршких интервенција- (сред-
ства за два месеца по уговору из 2017. године)

27.000,00 0,00

Средње образовање

10 2003 0001 920 Трошкови додатног осигурања за прва два 
месеца 2018 године у Музичкој школи 17.944,00 0,00

10 2003 0001 920 Надзор за замену фасаде Пожаревачка гимна-
зија 242.500,00 0,00

10 2003 0001 920
Санација фасаде управне зграде 1., 2. и 3. фаза 
у Медицинској школи Пожаревац -Медицин-
ска школа

2.500.000,00 0,00

Градска општина Костолац

15 0602 0001 130 Надзор по већ закљученим уговором са ПД 
Ижињеринг 576.000,00 0,00

Програм мера за унапређење услова живота на територији Града Пожаревца:
1 1101 П1 620 Израда ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 7.712.000,00 0,00

2 1102 0008 630
МЗ „Бубушинац“ - изградња недостајуће водо-
водне мреже на граници насеља Бубушинац и 
Маљуревац

1.775.508,00 0,00

7 0701 0002 451 Индустријска зона - улица Нова 1 7.091.950,00 0,00
7 0701 0002 451 Индустријска зона - улица Нова 2 9.467.650,00 0,00
7 0701 0002 451 Индустријска зона - улица Нова 3 6.765.540,00 0,00

7 0701 0002 451
Улица Илије Гојковића у Индустријској зони 
Програм мера за унапређење услова живота на 
територији Града Пожаревца

20.322.250,00 0,00

7 0701 0002 451 Воје Вујовића - асфалтирање крака улице 141.678,00 0,00

7 0701 0002 451 Уређење улице Даворјанке Пауновић у Пожа-
ревцу 38.111,00 0,00
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Опис Износ-13 
Одлука 2018.

Износ-15  
Одлука 

2018.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2.

Градска 
управа 
Града 

Пожаревца

7 0701 0002 451
Радови на ојачавању коловозне конструкције-

-асфалтирање улице Врањске, дужине 280 м у 
МЗ „Горња Мала“

497.541,00 0,00

7 0701 0002 451
Радови на ојачавању коловозне конструкци-
је-асфалтирање улице Косте Стаменковића, 
дужине 354м у МЗ „Булевар“

4.332.235,00 0,00

7 0701 0002 451
Радови на ојачавању коловозне конструкци-
је-асфалтирање улице Војводе Вујовића-крак 
улице дужине 75 м у МЗ „Булевар“

1.030.000,00 0,00

7 0701 0002 451

Рехабилитација, обнављање, замена и ојача-
вање дотрајалог коловоза и тротоара у улици 
Југовићевој  
(од Булевара до пруге) у МЗ „Булевар“ 

7.007.155,00 0,00

7 0701 0002 451
Радови на ојачавању коловозне конструкције-

-асфалтирање улице Ђердапске дужине 172 м 
у МЗ „Бурјан“

1.645.026,00 0,00

7 0701 0002 451
Радови на ојачавању коловозне конструкције-

-асфалтирање улице Космајског одреда дужи-
не 216 м у МЗ „Бурјан“

1.960.325,00 0,00

7 0701 0002 451
Радови на ојачавању коловозне конструкције-

-асфалтирање улице Косте Рацина дужине 173 
м у МЗ „Бурјан“

1.530.187,00 0,00

14 1301 1301-
П1 810 Изградња једностраних трибина дужине 43 м 

на терену малих спортова у МЗ „Баре“ 2.450.000,00 0,00

13 1201 0003 820 Санација бине у Дому културе у МЗ 
„Бубушинац“ 592.000,00 0,00

7 0701 0002 451
Радови на ојачавању коловозне конструкције-

-асфалтирање улице Мирослава Јовановића и 
асфалтирање сокака дужине 282 м у МЗ „Парк“

2.831.651,00 0,00

7 0701 0002 451
Радови на ојачавању коловозне конструкције-

-асфалтирање улице Хајдучке дужине 332 м у 
МЗ „Чачалица“

4.930.000,00 0,00

7 0701 0002 451
Радови на ојачавању коловозне конструкције-

-асфалтирање улице Миодрага Морисављеви-
ћа 157м + 103 м у МЗ „Чачалица“

2.920.925,00 0,00

7 0701 0002 451
Радови на ојачавању коловозне конструкци-
је-асфалтирање улице Слободарске-сокак 1 
дужине 100 м у МЗ „Чачалица“

1.260.000,00 0,00

7 0701 0002 451

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

272.178,00 0,00

7 0701 0002 451
Радови на ојачавању коловозне конструкције-

-асфалтирање улица Воје Дамњановића и Ла 
Мартинове, дужине 282 м у МЗ „Сопот“

516.198,00 0,00

7 0701 0002 451
Радови на ојачавању коловозне конструкци-
је-асфалтирање улице Ернеста Хемингвеја, 
дужине 118 м у МЗ „Сопот“

962.071,00 0,00

7 0701 0002 451
Радови на ојачавању коловозне конструкци-
је-асфалтирање улице Ђуре Јакшића, дужине 
200 м у МЗ „Лучица“

293.482,00 0,00



СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА Број 15 - Страна 75 28. децембар 2017.

Р. 
бр Корисник

П
ро

гр
ам

П
ро

гр
ам

ск
а 

кл
ас

иф
ик

ац
иј

а

Ф
ун

кц
ио

на
лн

а 
кл

ас
иф

ик
ац

иј
а

Опис Износ-13 
Одлука 2018.

Износ-15  
Одлука 

2018.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2.

Градска 
управа 
Града 

Пожаревца

7 0701 0002 451
Радови на ојачавању коловозне конструкције-

-асфалтирање улице Драге Мишића, дужине 
400 м у МЗ „Лучица“

453.253,00 0,00

7 0701 0002 451
Радови на ојачавању коловозне конструкције-

-асфалтирање улице Мајевичке, дужине 400 м 
у МЗ „Лучица“

474.229,00 0,00

7 0701 0002 451
Радови на ојачавању коловозне конструкције-

-асфалтирање улице Војислава Макића, дужи-
не 250 м у МЗ „Пољана“

1.651.349,00 0,00

7 0701 0002 451
Радови на ојачавању коловозне конструкци-
је-асфалтирање улице Александра Ђурића и 
Милоша Савића, дужине 380 м у МЗ „Пругово“

2.569.690,00 0,00

7 0701 0002 451
Радови на ојачавању коловозне конструкције-

-асфалтирање улице Пролетерске, дужине 400 
м у МЗ „Батовац“

2.078.945,00 0,00

7 0701 0002 451
Радови на ојачавању коловозне конструкције-

-асфалтирање улице Цара Душана, дужине 300 
м у МЗ „Драговац“

309.021,00 0,00

7 0701 0002 451
Радови на ојачавању коловозне конструкције-

-асфалтирање улице Божидара Димитријевића, 
дужине 410 м у МЗ „Маљуревац“

619.931,00 0,00

7 0701 0002 451
Радови на ојачавању коловозне конструкције-

-асфалтирање улице Розе Игњатовић, дужине 
220 м у МЗ „Бубушинац“

1.752.970,00 0,00

7 0701 0002 451
Радови на ојачавању коловозне конструкције-

-асфалтирање улице Светосавске, дужине 236 
м у МЗ „Брадарац“

2.610.000,00 0,00

7 0701 0002 451
Радови на ојачавању коловозне конструкције-

-асфалтирање улице Драже Марковића, дужи-
не 110 м у МЗ „Брадарац“

1.100.000,00 0,00

7 0701 0002 451
Радови на ојачавању коловозне конструкције-

-асфалтирање улице Његошеве, дужине 146 м 
у МЗ „Братинац“

1.245.643,00 0,00

7 0701 0002 451
Радови на ојачавању коловозне конструкци-
је-асфалтирање улице Димитрија Туцовића, 
дужине 179 м у МЗ „Братинац“

1.402.570,00 0,00

7 0701 0002 451
Радови на ојачавању коловозне конструкције-

-асфалтирање улице Партизанске, дужине 160 
м у МЗ „Трњане“

1.365.087,00 0,00

7 0701 0002 451 Партерно уређење јавне површине-асфалтира-
ње терена малих спортова у МЗ „Набрђе“ 17.726,00 0,00

7 0701 0002 451
Радови на ојачавању коловозне конструкције-

-асфалтирање улице Цара Душана, дужине 110 
м у МЗ „Дрмно“

990.000,00 0,00

7 0701 0002 451
Радови на ојачавању коловозне конструкције-

-асфалтирање улице Зеленгорске, дужине 110 
м у МЗ „Дрмно“

1.180.000,00 0,00

7 0701 0002 451
Радови на ојачавању коловозне конструкци-
је-асфалтирање улице Боже Димитријевића, 
дужине 250 м у МЗ „Кличевац“

1.967.176,00 0,00
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Опис Износ-13 
Одлука 2018.

Износ-15  
Одлука 

2018.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2.

Градска 
управа 
Града 

Пожаревца

7 0701 0002 451

Рехабилитација, обнављање, замена и ојачава-
ње дотрајале подлоге поплочавањем тротоара 
у улици Боже Димитријевића до улице „Ђуре 
Јакшића“ у Костолцу

3.560.000,00 0,00

7 0701 0002 451
Партерно уређење јавне површине испред ста-
диона, ОШ „Јован Цвијић“ и Дома омладине у 
Костолцу

4.887.939,00 0,00

7 0701 0002 451 Радови на ојачавању коловозне конструкције-
-асфалтирање улице Лоле Рибара у МЗ „Петка“ 506.687,00 0,00

7 0701 0002 451
Радови на ојачавању коловозне конструкције - 
асфалтирање улице Мариборска дужине 155 m 
у МЗ „Касидол“

1.257.280,00 0,00

7 0701 0002 451

Радови на ојачавању коловозне конструкци-
је - асфалтирање дела улице Вељка Дугошеви-
ћа од главног пута према гробљу у МЗ „Баре“ 
дужине око 300 m.

3.000.000,00 0,00

7 0701 0002 451
Радови на ојачавању коловозне конструкције - 
асфалтирање улица Млавска и Боже Димитри-
јевића дужине 330 m у МЗ „Трњане“

4.500.000,00 0,00

14 1301 1301-
П1 810

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

2.850.000,00 0,00

Укупно Градска управа Града Пожаревца: 603.094.088,00 14.789.704,00

3.

Буџетски 
фонд за 
заштиту 
животне 
средине 

Града 
Пожаревца

ЈП „Топлификација“   

2 1102 0007 436
ТПС 3/59 „МЗ Радна мала“ - опремање ТПС и 
израда дистрибутивне мреже и прикључних 
топловода

11.943.120,00 0,00

2 1102 0007 436 ТПС 10/85, ТПС 11/85 и ТПС 14/85 ул. Алексе 
Дундића – израда примарног вода и изградња ТПС 8.668.456,00 0,00

2 1102 0007 436
Друга фаза изградње топлификационог систе-
ма села Ћириковац – примар у улицама Лоле 
Рибара и Партизанској

294.859,00 0,00

2 1102 0007 436

У оквиру ширења топлификационе мреже - 
изградња преносне мреже примарних прикљу-
чака и топлопредајне станице ТПС 15/41 16/41 
у МЗ „Сопот“ - 2

44.710.428,00 0,00

2 1102 0007 436

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

6.391.540,00 0,00

2 1102 0007 436
Ширење топлификационе мреже у насељу 
Ћириковац – 3.етапа 1.фазе, 4.1 етапа 1.фазе, 
4.2 етапа 1.фазе и 4.3. етапа 1.фазе 

41.687.022,00 0,00

Укупно ЈП „Топлификација“: 113.695.425,00 0,00
ЈКП „Комуналне службе“

6 0401 0005 510
У оквиру реализације плана управљања кому-
налним отпадом на територији Града Пожарев-
ца набавка контејнера 1,1 м3 (око 300 комада)

1.271,00  

6 0401 0005 510
У оквиру реализације плана управљања кому-
налним отпадом на територији Града Пожарев-
ца набавка контејнера 5 м3 (око 11 комада)

1.221.000,00  

Укупно ЈКП „Комуналне службе“: 1.222.271,00 0,00
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Одлука 2018.

Износ-15  
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3.

Буџетски 
фонд за 
заштиту 
животне 
средине 

Града 
Пожаревца

ЈКП „Водовод и канализација“   

2 1102 0008 630

Израда главног пројекта објекта постројења 
за пречишћавање подземне воде до нивоа ква-
литета воде за пиће на изворишту „Ловац“ у 
Костолцу 

5.000.000,00 0,00

2 1102 0008 630

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

1.500.000,00 0,00

2 1102 0008 630 Израда елабората о зонама санитарне заштите 
изворишта „Ловац“ у Костолцу 2.000.000,00 0,00

2 1102 0008 630

Ремедијација подземних вода и седимена-
та на периферији Града Пожаревца – уклања-
ње штетних нутријената технологијом ревер-
сне осмозе коришћењем и доградњом постоје-
ће инфраструктуре

48.000.000,00 0,00

2 1102 0008 630

Мониторинг, математичко моделирање инфил-
трације воде из дистрибутивне мреже у подзе-
мље, смањење могућности мешања са канали-
зационом отпадном водом а све у циљу смање-
ња укупне отпадне воде у подземљу као после-
дица мешања пијаће и отпадне воде

15.000.000,00 0,00

2 1102 0008 630 Израда Студије оправданости са Идејним про-
јектом ППОВ-а Пожаревца 25.000.000,00 0,00

2 1102 0008 630

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

7.200.000,00 0,00

Укупно ЈКП „Водовод и канализација“: 103.700.000,00 0,00
Градска управа Града Пожаревца   

6 0401 0004 520 МЗ Парк - Шеста улица пројекат канализације 40.000,00 0,00

2 1102 0008 630
Реконструкција водоводне мреже, замена 
азбест цементних цеви у улици Шумадијској 
са реконструкцијом прикључака

5.401.204,00 0,00

6 0401 0004 520 Индустријска зона - изградња фекалне канали-
зације 1. фаза 9.693.623,00 0,00

6 0401 0004 520 Индустријска зона - изградња кишне канализа-
ције 1. фаза 10.669.437,00 0,00

6 0401 0004 520

Изградња кишне канализације са свим боч-
ним улицама (од центра ка брду) са леве стра-
не улице ПП Одред до улива у кишни колек-
тор у ул. Кнез Милошев венац - 2. фаза од ул. 
Цане Бабовић до „Лиона“, наставак радова из 
2015. године

8.505.650,00 0,00

6 0401 0004 520
Наставак изградње примарног вода фекал-
не канализације за насеља: Лучица, Пругово и 
Пољана до излаза из насеља Лучица.

1.567.400,00 0,00

6 0401 0004 520 Изградња секундарне фекалне канализације у 
насељу Забела. 2.857.710,00 0,00

6 0401 0004 520 Изградња кишне канализације у улицама: Кра-
љевића Марка и Невесињској улици. 532.204,00 0,00
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6 0401 0004 520

Наставак изградње секундарне фекалне кана-
лизације у улицама које се уливају у фекални 
колектор у Дунавској ул. са леве и десне стра-
не (9 улица); наставак радова из 2015. године

17.781.701,00 0,00

6 0401 0004 520 Израда фекалне канализације у ул. Шестој 
(„Тенковски пут“), поред Чачалице 12.704.148,00 0,00

6 0401 0005 510
Набавка специјалног возила аутосмећара у 
оквиру реализације плана управљања комунал-
ним отпадом на територији Града Пожаревца

480.000,00 0,00

6 0401 0005 510
Набавка специјалног возила аутосмећара у 
оквиру реализације плана управљања комунал-
ним отпадом на територији Града Пожаревца

15.000.000,00 0,00

6 0401 0005 510

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

17.000.000,00 0,00

6 0401 0005 510

Набавка специјалног возила аутоцистерна у 
оквиру реализације плана управљања комунал-
ним отпадом и одржавања чистоће на терито-
рији Града Пожаревца – 2 комада

23.000.000,00 0,00

6 0401 0005 510

Набавка специјалног возила за прање контеј-
нера у оквиру реализације плана управља-
ња комуналним отпадом на територији Града 
Пожаревца

22.000.000,00 0,00

6 0401 0005 510

Набавка контејнера запремине 1,1 м3 – око 100 
комада у оквиру реализације плана управља-
ња комуналним отпадом на територији Града 
Пожаревца

2.000,00 0,00

6 0401 0005 510

Набавка контејнера запремине 5 м3 – око 30 
комада у оквиру реализације плана управља-
ња комуналним отпадом на територији Града 
Пожаревца

1.688.000,00 0,00

6 0401 0005 510

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

4.000.000,00 0,00

6 0401 0004 520
Израда пројекта санације, затварања и рекул-
тивације депоније „Јеремино поље“ у Пожа-
ревцу са изградњом трансфер станице.

3.000.000,00 0,00

6 0401 0004 520 Изградња система сакупљања отпадних вода у 
Ужичкој улици у Костолцу – 2.део 3.026.448,00 0,00

6 0401 0004 520 Изградња система сакупљања отпадних вода у 
улицама Радована Драговића и Милана Ајваза 10.303.931,00 0,00

6 0401 0004 520

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

27.469.358,00 0,00

6 0401 0004 520

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

37.000.000,00 0,00

6 0401 0004 520 Изградња система сакупљања отпадних вода у 
улици Милешевској 9.437.246,00 0,00
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6 0401 0004 520 Изградња система сакупљања отпадних вода у 
улици Јована Шербановића 9.710.759,00 0,00

6 0401 0004 520 Изградња система сакупљања отпадних вода у 
улици Хумској 2.156.558,00 0,00

6 0401 0004 520

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

17.975.543,00 0,00

6 0401 0004 520
Изградња система сакупљања отпадних вода у 
улицама Народној, Н. Богдановића Пљуце, С. 
Новаковића и Узун Мирковој

18.276.558,00 0,00

6 0401 0004 520
Израда пројекта реконструкције система саку-
пљања отпадних вода у улици Партизанској у 
Костолцу

1.800.000,00 0,00

6 0401 0004 520 Уградња аутоматске решетке на црпној стани-
ци на јужном фекалном колектору 1.800.000,00 0,00

6 0401 0004 520
Заштита површинских вода од загађења (Сана-
ција улива Брежанског канала са санацијом 
бетонских кинета у делу канала)

1.796.663,00 0,00

6 0401 0004 520 Заштита површинских вода у насeљу Кленов-
ник (Изградња 1.фазе кишне канализације) 13.000.000,00 0,00

6 0401 0004 520

Заштита површинских вода од загађења- Бре-
жанског канала (Изградња 1.фазе јужног сли-
ва кишне канализације од улива у Брежански 
канал до шахта РО.42 иза мегамаркета „Рода“)

114.492.800,00 0,00

6 0401 0004 520

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

850.000,00 0,00

2 1102 0008 630
Замена азбестно-цементних водоводних цеви, 
реконструкција водоводне мреже у улици 
Невесињској

10.750.000,00 0,00

2 1102 0008 630
Замена азбестно-цементних водоводних цеви, 
реконструкција водоводне мреже у улици Кра-
љевића Марка

5.590.000,00 0,00

2 1102 0008 630

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

6.000.000,00 0,00

6 0401 0002 530 Систематско уклањање амброзије на територи-
ји Града Пожаревца у 2017.години 328.100,00 0,00

6 0401 0006 510

Редовно одржавање и чишћење речног кана-
ла „Стара Млава“ у циљу нормалног функци-
онисања канала од црпне станице „Срећно“ до 
насеља Брадарац 

204.765,00 0,00

6 0401 0006 510

Извођење санационих радова и чишћење регу-
лационог корита са објектима на речном кана-
лу „Стара Млава“, а у циљу заштите земљи-
шта од деградације и снижавања високих 
подземних вода у зони угрожених насеља 
Бубушинац, Маљуревац, Брадарац - Фаза 3

8.009.184,00 0,00
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Града 
Пожаревца

6 0401 0006 510

Успостављање организованог система за при-
купљање, одношење и депоновање комуналног 
отпада кроз регионални приступ у управљању 
отпадом, примарно селектирање отпада, изград-
њу трансфер станица и рециклажних дворишта 

75.000.000,00 0,00

6 0401 0006 510

Уређење, чишћење дивљих депонија и неуре-
ђених одлагалишта на којима се неконтролиса-
но одлажу све врсте отпада у градским и сео-
ским насељима

18.000.000,00 0,00

6 0401 0006 510

Мерење гасног стања на мрежи биотрнова 
на градским депонијама и контрола квалите-
та депонијских отпадних и процедних вода. 
Периодично утврђивање морфолошког саста-
ва отпада.

2.500.000,00 0,00

6 0401 0006 510

Извођење санационих радова и чишћење регу-
лационог корита реке Стара Млава, а у циљу 
заштите земљишта од деградација и снижава-
ња високих подземних вода у зони угрожених 
насеља Братинац и Набрђе

10.352.600,00 0,00

6 0401 0004 520
Изградња система сакупљања отпадних вода у 
улици Железничка – преко пруге ка улици Баје 
Секулића

26.211.008,00 0,00

6 0401 0004 520

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

28.200.000,00 0,00

6 0401 0004 520
Реконструкција црпне станице ЦС-3 у скло-
пу система сакупљања отпадних вода у улици 
Стишкој у Пожаревцу

49.377.106,00 0,00

6 0401 0004 520

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

2.476.562,00 0,00

6 0401 0004 520
Изградња система сакупљања отпадних вода 
у улици Пожаревачки партизански одред (од 
улице Кобасове до улице Цара Душана)

7.837.858,00 0,00

6 0401 0004 520

Изградња секундарног система за сакупља-
ње отпадних вода-фекална канализација у ул. 
Милице Српкиње (од улице ПП Одред до ули-
ва у улици Цане Бабовић 640м - обухваћен и 
део Стевана Јаковљевића 80 м)

8.852.880,00 0,00

6 0401 0004 520

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

3.139.458,00 0,00

6 0401 0004 520

Изградња секундарног система за сакупља-
ње отпадних вода-фекална канализација у ул. 
Родољуба Чолаковића (од улива у улицу ПП 
Одред до краја улице)

2.409.950,00 0,00
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Опис Износ-13 
Одлука 2018.

Износ-15  
Одлука 

2018.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

3.

Буџетски 
фонд за 
заштиту 
животне 
средине 

Града 
Пожаревца

6 0401 0004 520

Изградња секундарног система за сакупљање 
отпадних вода-фекална канализација у ул. боч-
ни сокак који излази на улицу ПП Одред (од 
улива у ППО до краја сокака)

2.518.812,00 0,00

6 0401 0004 520
Заштита површинских вода од загађења-

-Брежанског канала. Изградња друге-А фазе 
Јужног слива кишне канализације

133.728.900,00 0,00

17 0501 0001 435
Замена застареле расвете у Хали спортова у 
Пожаревцу у виду елиминисања еколошки 
неприхватљивих извора светлости

4.482.000,00 0,00

17 0501 0001 435

Реконструкција јавне расвете инсталацијом ЛЕД 
расвете на територији Града Пожаревца у функ-
цији заштите животне средине у виду елиминиса-
ња еколошки неприхватљивих извора светлости и 
индиректног смањења емисије штетних гасова

172.000.000,00 0,00

2 1102 0008 630
Замена асбестно-цементних водоводних цеви, 
реконструкција водоводне мреже у улицама 
Хајдук Вељкова и Поречка

21.600.000,00 0,00

2 1102 0008 630
Замена асбестно-цементних водоводних цеви, 
реконструкција водоводне мреже у улици ПП 
одред

10.832.639,00 0,00

2 1102 0008 630
Замена асбестно-цементних водоводних цеви, 
реконструкција водоводне мреже у улици 
Црногорска

5.605.343,00 0,00

2 1102 0008 630
Замена асбестно-цементних водоводних цеви, 
реконструкција водоводне мреже у улици 
Шесте Личке дивизије

9.165.167,00 0,00

6 0401 0004 520

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

6.356.000,00 0,00

6 0401 0005 510

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

3.000.000,00 0,00

2 1102 0002 540 Уређење јавних зелених површина на терито-
рији Града Пожаревца 12.181.885,00 0,00

6 0401 0004 520

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

3.590.756,00 0,00

Укупно Градска управа Града Пожаревца: 1.075.319.914,00 0,00
Градска општина Костолац

2 1102 0007 436 Завршетак топлификације у ГО Костолац - 6 
фаза насеље Петка 11.704.153,00 0,00

6 0401 0004 520 Израда фекалне канализације у Првомајској 
улици у Костолцу 4.075.348,00 0,00

2 1102 0007 436 Топлификација локала (израда прикључака) у 
улици Трг Братства јединства у Костолцу 1.835.000,00 0,00

2 1102 0007 436
Реконструкција и адаптација топлификационе 
мреже за Село Костолац – проширење, север-
ни и јужни крак

23.341.832,00 0,00
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Опис Износ-13 
Одлука 2018.

Износ-15  
Одлука 

2018.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

3.

Буџетски 
фонд за 
заштиту 
животне 
средине 

Града 
Пожаревца

2 1102 0007 436 Реконструкција и адаптација топлификационе 
мреже за Село Костолац – проширење за „Језеро“ 15.304.000,00 0,00

2 1102 0007 436 Изградња топлификационе мреже у улици 
Базенској у Костолцу 13.146.000,00 0,00

2 1102 0007 436 Изградња топлификационе мреже у насељу 
„Дидино село“ у Костолцу 1.252.922,00 0,00

2 1102 0007 436 Доградња топлификационе мреже у насељу 
„Колиште“ у Костолцу 751.412,00 0,00

Укупно Градска општина Костолац: 71.410.667,00 0,00
Укупно Програм Буџетског фонда за заштиту животне средине: 1.365.348.277,00 0,00

4.

Бу
џе

тс
ки

 ф
он

д 
за

 
по

љ
оп

ри
вр

ед
у 

и 
ру

ра
лн

и 
ра

зв
ој

 Г
ра

да
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ар
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ца

5 0101 0002 421 Трошкови путовања ученика 480.000,00 0,00
5 0101 0002 421 Услуге информисања 202.000,00 0,00
5 0101 0002 421 Стручне услуге 860.939,00 0,00
5 0101 0002 421 Услуге за домаћинство и угоститељство 4.790,00 0,00
5 0101 0002 421 Репрезентација 720.000,00 200,00
5 0101 0002 421 Остале опште услуге 2.675.735,00 0,00
5 0101 0002 421 Текуће субвенције 33.875.583,00 0,00
5 0101 0002 421 Донације осталим непроф. инст. 2.128.663,00 0,00
Укупно Програм подршке за спровођење пољопривредне политике и 

политике руралног развоја Града Пожаревца: 40.947.710,00 200,00

5.

Установе културе 
Историјски 

архив 
Пожаревац

13 1201 0001 820 Новчане казне и пенали по решењу судова 2.000.000,00 0,00

Центар за 
културу 

Пожаревац
13 1201 0001 820 Новчане казне и пенали по решењу судова 150.000,00 0,00

Центар за 
културу 

Пожаревац
13 1201 П 820 Пројекат: Виминацијум фест - митови данас 8.324.000,00 0,00

Народни 
музеј 

Пожаревац
13 1201 П 820 Пројекат: Обележавање 300 година 

Пожаревачког мира ( 1718 - 2018. ) 24.160.000,00 0,00

Културно 
спортски 

центар 
Пожаревац

13 1201 0001 820
Хобловање и лакирање паркета као и обележа-
вање терена у великој сали Културно-спорт-
ског центра Пожаревац

1.000.000,00 0,00

Културно 
спортски 

центар 
Пожаревац

13 1201 0001 820 Идејно решење, идејни пројекат и главни про-
јекат помоћне сале 3.870.000,00 0,00

Културно 
спортски 

центар 
Пожаревац

13 1201 0001 820 Идејни пројекат и извођачки пројекат помоћ-
ног фудбалског терена 696.000,00 0,00

Културно 
спортски 

центар 
Пожаревац

13 1201 0001 820 Уређење зелене површине испред Спортске 
хале 850.000,00 0,00
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Опис Износ-13 
Одлука 2018.

Износ-15  
Одлука 

2018.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

5.

Градски 
женски хор 
„Барили“

13 1201 0001 820 Штампање и издавање цд-а у издању ПГП РТС- 
а (поводом прославе јубилеја 25 година Хора) 250.000,00 0,00

13 1201 0001 820 Набавка хаљина за свечане наступе хора 1.193.542,00 0,00
Укупно установе културе: 42.493.542,00 0,00

6.
 

Туристичка организација Града Пожаревца 

Ту
ри

ст
ич

ка
  

ор
га

ни
за

ци
ја

 
 Г

ра
да

 
П

ож
ар

ев
ца

4 1502 0001 473 Инвестиционо одржавање Хиподрома 3.908.439,00 0,00

Укупно Туристичка организација Града Пожаревца: 3.908.439,00 0,00

7.

Предшколска установа 

П
ре

дш
ко

лс
ка

 
 у

ст
ан

ов
а

8 2001 0001 911 Молерско фарбарски радови објеката „Пчели-
ца“ и „Бамби“ 2.311.520,00 0,00

8 2001 0001 911
Санација и адаптација мокрих чворова у објек-
тима „Невен“, „Лептирић“ и „Бубамара“ ПУ 

„Љубица Вребалов“
19.703.652,00 0,00

8 2001 0001 911 Уређење дворишта појединих објеката ПУ 3.000.000,00 0,00

8 2001 0001 911 Замена столарије у вртићу „Бубамара„и „Поле-
тарац“ 2.836.641,00 0,00

Укупно Предшколска установа: 27.851.813,00 0,00

 
 8.

Месне заједнице 

 15 0602 0002 160 Накнада за одводњавање за МЗ Дрмно (дуг из 
ранијих година и 2017. година) 138.140,00 0,00

15 0602 0002 160 Замена столарије МЗ Живица 55.061,00 0,00
Укупно месне заједнице: 193.201,00 0,00

УКУПНО: 2.086.212.570,00 14.789.904,00

Члан 44.
Буџетски корисници су дужни да на захтев Оде-

љења за буџет и финансије Градске управе Града 
Пожаревца, ставе на увид документацију о њихо-
вом финансирању, као и да достављају извештаје о 
остваривању прихода и извршењу расхода у одре-
ђеном периоду (најмање тромесечно), укључујући 
и приходе које остваре обављањем услуга.

Члан 45.
Директни и индиректни корисници буџетских 

средстава у 2018. години обрачунату исправку вред-
ности нефинансијске имовине исказују на терет 
капитала, односно не исказују расход амортизаци-
је и употребе средстава за рад.

Члан 46.
У случају да за извршење одређеног плаћања 

корисника средстава буџета није постојао правни 
основ, средства се враћају у буџет Града.

Члан 47.
Уколико индиректни корисник буџета својом 

делатношћу изазове судски спор, извршење право-
снажних судских одлука и судска поравнања извр-
шавају се на терет његових апропријација.

Члан 48.
Приходи који су погрешно уплаћени, или упла-

ћени 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 изно-
сима у којима су уплаћени у корист буџета Града.

Члан 49.
Корисник буџетских средстава, који одређени 

расход и издатак извршава из других извора при-
хода и примања, који нису општи приход буџета 
(извор 01-Приходи из буџета), обавезе може преу-
зимати само до нивоа остварења тих прихода или 
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примања, уколико је ниво остварених прихода и 
примања мањи од одобрених апропријација.

Корисник буџетских средстава код кога у току 
године дође до умањења одобрених апропријаци-
ја из разлога извршења принудне наплате, за износ 
умањења предузеће одговарајуће мере у циљу при-
лагођавања преузете обавезе, тако што ће предло-
жити умањење обавезе, односно продужење уго-
ворног рока за плаћање или отказати уговор.

Члан 50.
Приоритет у извршавању расхода за робе и услу-

ге 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, тро-
шкова 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 51.
Јавна предузећа, чији је оснивач Град Пожаре-

вац, дужна су да најкасније до 30. новембра теку-
ће буџетске године део од 50% добити по завршном 
рачуну за 2017. годину уплате у буџет Града Пожа-
ревца, према динамици коју одреди Градско веће.

Члан 52. 
У складу са планираним средствима у овој одлу-

ци Градско веће Града Пожаревца донеће одгова-
рајуће годишње програме одржавања у року од 15 
дана од дана њеног ступања на снагу.

Члан 53. 
Новчана средства на консолидованом рачуну 

трезора Града Пожаревца, могу се инвестирати у 
складу са чланом 10. Закона о буџетском систему, 
при чему је, у складу са истим чланом закона, Оде-
љење за буџет и финансије, одговорно за ефика-
сност и сигурност тог инвестирања.

Члан 54.
У случају потребе за задуживањем при изврше-

њу буџета, одлуку о капиталном задуживању доноси 
Скупштина Града према условима из Закона о јав-
ном дугу („Службени гласник РС“ бр. 61/05, 107/09, 
78/11 и 68/15), а по претходно прибављеном мишље-
њу Министарства финансија Републике Србије. 

Члан 55.
Корисник буџетских средстава не може, без прет-

ходне сагласности Градског већа, засновати радни 
однос са новим лицима до краја 2018. године, без 
обзира на могућности из акта о унутрашњој орга-
низацији и систематизацији радних места кори-
сника, уколико средства потребна за исплату плата 

тих лица нису обезбеђена у оквиру износа средста-
ва, која су у складу са овом одлуком, предвиђена за 
плате тог буџетског корисника.

Уколико буџетски корисници не планирају у 
свом финансијском плану за 2018. годину и не извр-
шавају укупна средства за исплату плата на начин 
утврђен овом одлуком, градоначелник ће обустави-
ти пренос средстава из буџета, док буџетски кори-
сник висину средстава за плате не усклади са огра-
ничењем из става 1. овог члана.

Буџетски корисници најкасније до 05. у текућем 
месецу подносе извештај о платама исплаћеним у 
претходном месецу Одељењу за буџет и финансије 
Градске управе Града Пожаревца. 

IV 
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 56.
Директни и индиректни корисници буџетских 

средстава дужни су да на рачун извршења буџета 
Града Пожаревца, најкасније до 31. децембра 2018. 
године пренесу сва средства која нису утрошена за 
финансирање расхода у 2018. години, а пренета су 
им у складу са Одлуком о буџету Града Пожарев-
ца за 2018. годину. 

Члан 57.
Ову одлуку доставити министру финансија 

Републике Србије и објавити у „Службеном гла-
снику Града Пожаревца“.

Члан 58.
Ова oдлука ступа на снагу наредног дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града Пожа-
ревца“, а примењиваће се од 1. јануара 2018. године.

У Пожаревцу, 28. децембра 2017. год.  Број: 011-06-204/9

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК 
Бојан Илић, с.р.

2 

На основу чл. 19. став 2. и 33. став 1. тач. 6) Ста-
тута Града Пожаревца („Службени гласник Гра-
да Пожаревца“, бр. 17/16 - пречишћен текст), Скуп-
штина Града Пожаревца на седници од 28. децембра 
2017. године, донела је

Одлуку 
о утврђивању прихода који припадају Граду 

и Градској општини Костолац 
у 2018. години
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Члан 1.
Овом одлуком утврђује се расподела прихода 

и примања из средстава буџета Града Пожаревца 
између Града Пожаревца и Градске општине Косто-
лац у 2018. години.

Члан 2.
Укупно утврђени приходи и примања буџета 

Града Пожаревца у износу од 2.949.473.589,00 дина-
ра по Одлуци о буџету Града Пожаревца за 2018. 
годину, распоређују се Граду Пожаревцу и Градској 
општини Костолац у 2018. години и то:

- Граду Пожаревцу припадају приходи и прима-
ња у износу од 2.767.178.429,00 динара,

- Градској општини Костолац припадају приходи 
у износу од 182.295.160,00 динара. 

Опредељена средства из става 1. алинеја друга 
овог члана Градској општини Костолац преноси-
ће се као трансферна средства нижем нивоу власти.

Члан 3.
Ако се у току године приходи и примања буџета 

Града Пожаревца смање, сразмерно ће се смањити 
износ трансферних средстава која се преносе Град-
ској општини Костолац.

Члан 4.
Ако се у току године пренесу нове надлежности 

Градској општини Костолац, обим додатних сред-
става обезбедиће се у складу са чланом 61. Зако-
на о буџетском систему („Службени гласник Репу-
блике 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, 
103/15, 99/16 и 113/17).

Члан 5.
Средства из члана 2. ове одлуке преносиће се на 

основу поднетог захтева Градске општине Косто-
лац на рачун извршења буџета Градске општине 
Костолац.

Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града Пожа-
ревца“, а примењиваће се од 1. јануара 2018. године.

У Пожаревцу, 28. децембра 2017. год. Број:011-06.204/10

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК 
Бојан Илић, с. р.

3 

На основу чл. 19. став 2. и 33. став 1. тач. 6) Ста-
тута Града Пожаревца („Службени гласник Гра-

да Пожаревца“, бр. 17/16 - пречишћен текст), Скуп-
штина Града Пожаревца на седници од 28. децембра 
2017. године, донела је

Одлуку 
о распоређивању прихода 

Градске општине Костолац 
у 2018. години

Члан 1.
Овом одлуком утврђује се начин распоређивања 

прихода са рачуна јавних прихода Градске општи-
не Костолац у 2018. години.

Члан 2.
Распоређивање прихода са рачуна јавних прихода 

Градске општине Костолац у 2018. години вршиће се 
у корист рачуна извршења буџета Града Пожаревца.

Члан 3.
Расходи Градске општине Костолац у 2018. годи-

ни финансираће се из буџета Града, преносом тран-
сферних средства нижем нивоу власти планираних 
Одлуком о буџету Града Пожаревца за 2018. годи-
ну, а на основу Одлуке о буџету Градске општине 
Костолац за 2018. годину.

Члан 4.
Начин распоређивања прихода са рачуна јавних 

прихода Градске општине Костолац утврђен по одред-
бама ове одлуке важи до 31. децембра 2018. године.

Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града Пожа-
ревца“, а примењиваће се од 1. јануара 2018. године.

У Пожаревцу, 28. децембра 2017. год. Број: 011-06-204/11

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК 
Бојан Илић, с. р.

4 

На основу члана 32. став 1. тач. 3) и 13), члана 
66. став 3. Закона о локалној самоуправи ( „Службе-
ни гласник РС“, бр. 129/07, 83/14- др. закон и 101/16- 
др. закон), чл. 6. став 1. тач. 3), 7), 11) и 15) Закона о 
финансирању локалне самоуправе („ Службени гла-
сник РС“, бр. 62/06, 47/11, 93/12, 99/13 - ускл. дин. изн., 
125/14 - ускл. дин. изн., 95/15- ускл. дин. изн., 83/16- 
ускл. дин. изн.,104/16-др. закон и 96/17- ускл. дин. 
изн.), члана 35. став 2. Закона о прекршајима („Слу-
жбени гласник РС“, бр. 65/13, 13/16 и 98/16 - УС) и 
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члана 33. став 1. тач. 3) и 6) Статута Града Пожаревца ( 
„Службени гласник Града Пожаревца“ , бр. 17/16 - пре-
чишћен текст), Скупштина Града Пожаревца, на сед-
ници oд 28. децембра 2017. године, донела је

Одлуку 
о локалним комуналним 

таксама

Члан 1.
Овом одлуком уводе се локалне комуналне так-

се које се плаћају за коришћење права, предмета и 
услуга на територији Града Пожаревца и то :

1. Истицање фирме на пословном простору;
2. Коришћење рекламних паноа, укључујући и 

истицање и исписивање фирме ван пословног про-
стора на објектима и просторима који припадају 
јединици локалне самоуправе (коловози, тротоари, 
бандере, зелене површине и сл.) ;

3. Коришћење простора на јавним површинама 
или испред пословних просторија у пословне сврхе, 
осим ради продаје штампе, књига и других публи-
кација, производа старих и уметничких заната и 
домаће радиности;

4. Држање моторних друмских и прикључних 
возила, осим пољопривредних возила и машина;

5. Држање средстава за игру (забавне игре) ;
6. Заузеће јавне површине грађевинским матери-

јалом и за извођење грађевинских радова;
7. Коришћење слободних површина за кампове, 

постављање шатора или друге објекте привреме-
ног коришћења.

Члан 2.
Овом одлуком утврђују се обвезници, висина, 

олакшице, начин утврђивања и плаћања локалне 
комуналне таксе, рокови и број рачуна на који се 
такса уплаћује.

Зоне – подручја по тарифним бројевима за Град 
Пожаревац, одређују се у складу са Одлуком о 
одређивању зона за обрачун пореза на имовину и 
просечној цени квадратног метра одговарајућих 
непокретности по зонама на територији Града 
Пожаревца(„Службени гласник Града Пожаревца“, 
бр. 13/13, 7/14, 13/14, 11/15 и 15/16). 

Члан 3.
Таксена обавеза настаје даном почетка коришће-

ња права, предмета и услуга за чије коришћење је 
прописано плаћање локалне комуналне таксе и тра-
је до краја коришћења.

Члан 4.
Утврђивање, наплату и контролу локалних кому-

налних такси врши Градска управа Града Пожарев-
ца преко oдељења и јавних предузећа која су наве-
дена у Таксеној тарифи као надлежни органи.

Члан 5.
Уплата прихода од комуналних такси врши се на 

одговарајуће уплатне рачуне код Управе за трезор 
Републике Србије, прописане Правилником о усло-
вима и начину вођења рачуна за уплату јавних при-
хода и распореду средстава са тих рачуна („Службе-
ни гласник РС“, бр. 16/16, 49/16, 107/16 и 46/17).

Члан 6.
Обвезник комуналне таксе за истицање фирме 

на пословном простору дужан је да поднесе пријаву 
за утврђивање обавеза по основу комуналне таксе 
надлежном Одељењу локалне пореске администра-
ције Градске управе Града Пожаревца, до 15. марта 
у години за коју се врши утврђивање таксе, као и да 
сваку насталу промену пријави надлежном органу у 
року од 15 дана од дана настанка промене.

Обавеза плаћања ове таксе утврђује се решењем 
по оснивању предузећа или радње, а надаље по слу-
жбеној дужности у континуитету све док постоји 
обавеза плаћања таксе по овом тарифном броју.

Члан 7.
Сва мала правна лица уписана у регистар Агенци-

је за привредне регистре који обављају делатност на 
територији Града Пожаревца, а обвезници су кому-
налне таксе за истицање фирме на пословном просто-
ру дужни су да најкасније до 15. марта текуће године 
доставе доказ о висини годишњих прихода у претход-
ној години као и доказ о разврставању у средња или 
велика правна лица ако је било промена у статусу.

Изузетно, предузетници који обављају делат-
ност на територији Града Пожаревца, а у претходној 
години су остварили приход преко 50.000.000 дина-
ра дужни су да поднесу пореску пријаву за локалну 
комуналну таксу за текућу годину.

Члан 8.
У погледу начина утврђивања, поступка по прав-

ним лековима, начина и рокова плаћања, камате, 
повраћаја, застарелости наплате, принудне напла-
те и осталог што није посебно утрврђено овом одлу-
ком примењује се законске одредбе којима су пропи-
сани ноступак наплате и контроле јавних прихода.

Изузетно, висина комуналне таксе утврђене 
овом одлуком може се мењати у случају доношења 
закона или другог прописа којим се уређују извор-
ни приходи јединице локалне самоуправе.

Члан 9.
Надзор над спровођењем ове одлуке врши Оде-

љење локалне пореске администрације, Одељење за 
инспекцијске послове и Комунална полиција Град-
ске управе Града Пожаревца.

Члан 10.
Ако таксени обвезник не обрачуна и не уплати 

комуналну таксу или не поднесе тачну и потпуну 



СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА Број 15 - Страна 87 28. децембар 2017.

пријаву или не пријави тачну промену података на 
начин и у роковимa прописаним овом oдлуком, или 
на захтев овлашћеног лица Одељења локалне поре-
ске администрације не достави податке, информа-
ције и документацију, казниће се за прекршај нов-
чаном казном:

- 10.000,00 динара за физичко лице;
- 100.000,00 динара за правно лице;
-  20.000,00 динара за одговорно лице у правном 

лицу;
- 30.000,00 динара за предузетника.;
-  10.000,00 динара за одговорно лице код преду-

зетника. 

Члан 11.
Динарски износ такси из Таксене тарифе ускла-

ђује се годишње, са годишњим индексом потро-
шачких цена, који објављује републички орган 
надлежан за послове статистике, при чему се зао-
круживање врши тако што се износ од две последње 
децимале преко 05 заокружује на цео број, а износ 
од две последње децимале мањи од 05 остаје исти.

Приликом усклађивања динарских износа такси, 
у складу са ставом 1. овог члана, основица за ускла-
ђивање су последњи објављени усклађени динар-
ски износи такса.

Градско веће Града Пожаревца, на предлог Град-
ске управе- организационе јединице у чијем дело-
кругу рада су послови финансија, објављује ускла-
ђене динарске износе из става 1. овог члана.

Усклађене динарске износе такси из става 1. овог 
члана објављују се у „Службеном гласнику Града 
Пожаревца“. 

Члан 12.
Даном почетка примене ове одлуке престаје 

да важи Одлука о локалним комуналним таксама 
( „Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 18/13, 
3/14, 13/14, 3/15, 13/15, 17/16, 1/17 и 3/17) .

Члан 13.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана 

објављивања у „Службeном гласнику Града Пожа-
ревца“, а примењиваће се од 1. јануара 2018. године.

ТАКСЕНА ТАРИФА

Тарифни број 1
1. За истицање фирме на пословном простору 

такса се утрврђује у годишњем износу зависно од 
зоне и врсте делатности и то :

1. За правна лица која су према закону којим се 
уређује рачуноводство разврстана у СРЕДЊА прав-
на лица, као и ПРЕДУЗЕТНИЦИ И МАЛА ПРАВ-
НА ЛИЦА КОЈА ИМАЈУ ГОДИШЊИ ПРИХОД 
ПРЕКО 50.000.000 динара, осим предузетника и 
правних лица која обављају делатности: банкарства, 
осигурања имовине и лица, производње и тргови-

не нафтом и дериватима нафте, производње и трго-
вине на велико дуванским производима, производ-
ње цемента, поштанских, мобилних и телефонских 
услуга, електропривреде, казина, коцкарница, кла-
дионица, бинго сала и пружања коцкарских услуга 
и ноћних барова и дискотека
− зона 1 (централно градско језгро) 50.000,00 дин.
− зона 2 (шире централно језгро) 40.000,00 дин.
−  зона 3,4,5 и 6 (остала подручја града) 30.000,00 дин.
− на подручју Костолца 40.000,00 дин.
− на подручју сеоских насеља 30.000,00 дин.

2. За правна лица која су према закону којим 
се уређује рачуноводство разврстана у ВЕЛИКА 
правна лица, осим предузетника и правних лица 
која обављају делатности: банкарства, осигура-
ња имовине и лица, производње и трговине наф-
том и дериватима нафте, производње и трговине на 
велико дуванским производима производње цемен-
та, поштанских, мобилних и телефонских услуга, 
електропривреде, казина, коцкарница, кладионица, 
бинго сала и пружања коцкарских услуга и ноћних 
барова и дискотека
− зона 1 (централно градско језгро) 80.000,00 дин.
− зона 2 (шире централно језгро ) 70.000,00 дин.
−  зона 3,4,5 и 6 (остала подручја града) 60.000,00 дин.
− на подручју Костолца 70.000,00 дин.
− на подручју сеоских насеља 60.000,00 дин.

3. Таксу за истицање фирми правна лица и пре-
дузетници чија је регистрована делатност банкар-
ство, осигурање имовине и лица, поштанске, мобил-
не и телефонске услуге плаћају у пуном износу и то:
− зона 1 (централно градско језгро) 400.000,00 дин.
− зона 2 (шире централно језгро) 300.000,00 дин.
−  зона 3,4,5 и 6 (остала подручја града) 200.000,00 дин.
− на подручју Костолца 300.000,00 дин.
− на подручју сеоских насеља 200.000,00 дин.

4. Таксу за истицање фирми правна лица и пре-
дузетници чија је регистрована делатност тргови-
на нафтом и нафтиним дериватима производња и 
трговина на велико дуванским производима, елек-
тропривреде плаћају у пуном износу и то :
− зона 1 (централно градско језгро) 400.000,00 дин.
− зона 2 (шире централно језгро) 350.000,00 дин.
−  зона 3,4,5 и 6 (остала подручја града) 300.000,00 дин.
− на подручју Костолца 350.000,00 дин.
− на подручју сеоских насеља 300.000,00 дин.

5. Таксу за истицање фирми правна лица и пре-
дузетници чија је регистрована делатност кази-
на, коцкарница, кладионица, бинго сала и пружа-
ња коцкарских услуга и ноћних барова и дискотека 
плаћају у пуном износу и то :
− зона 1 (централно градско језгро) 400.000,00 дин.
− зона 2 (шире централно језгро) 300.000,00 дин.
−  зона 3,4,5 и 6 (остала подручја града) 200.000,00 дин.
− на подручју Костолца 300.000,00 дин.
− на подручју сеоских насеља 200.000,00 дин.
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НАПОМЕНА
1. Под фирмом, у смислу ове одлуке подразуме-

ва се сваки истакнути назив или име на пословном 
простору, који упућује на то да правно или физичко 
лице обавља делатност на том простору.

2. Таксена обавеза из овог тарифног броја наста-
је даном уписа у регистар привредног субјекта код 
Агенције за привредне регистре.

3.  Обвезници из овог тарифног броја су правна 
и физичка лица.

Такса на истакнуту фирму плаћа се за седиште, 
представништво и за сваку  пословну јединицу 
правног лица или предузетника на територији гра-
да Пожаревца. За пословне јединице фирми чије је 
седиште на територији Града Пожаревца такса се 
умањује за 30% од износа прописаног за одговара-
јућу зону.

4. Предузетници за време привремене одјаве и 
правна лица у поступку ликвидације ослобођени 
су плаћања комуналне таксе за истицање фирме на 
пословном простору.

5. Правним лицима која се налазе на сеоском 
подручју без обзира на локацију такса се умању-
је за 40 %.

6. Таксени обвезници по овом тарифном броју су 
дужни да доставе пријаву Одељењу локалне поре-
ске администрације, сваке године до 15. марта теку-
ће године.

7. Решење о обавези плаћања таксе по овом 
тарифном броју доноси Одељење локалне пореске 
администрације Градске управе града Пожаревца.

8. Такса се плаћа месечно у висини 1/12 годи-
шњег износа таксе и то до 15. у месецу за претход-
ни месец.

9. Одељење локалне пореске администрације 
Градске управе града Пожаревца дужно је да води 
евиденцију обвезника ове таксе.

10.  Такса по овом тарифном броју, плаћа се на 
рачун број 840–716111843–35.

Тарифни број 2
Коришћење рекламних паноа, укључујући и 

истицање и исписивање фирме ван пословног про-
стора на објектима и просторима који припадају 
јединици локалне самоуправе (коловоз, тротоари, 
бандере, зелене површине и слично).

За постављање рекламних паноа – табли, транс-
парената, светлећих реклама, на јавним површина-
ма (осим билборда за које се плаћа закуп на основу 
уговора после спроведеног поступка јавног надме-
тања или прикупљања понуда) и истицање фирми 
ван пословног простора утрврђује се такса дневно 
по м2:

1. За правна лица која су према закону којим се 
уређује рачуноводство разврстана у средња правна 
лица, као и предузетници и мала правна лица који 
имају годишњи приход преко 50.000.000,00 динара

дневно 
− зона 1 (централно градско језгро) 50,00 дин. 
− зона 2 (шире централно језгро) 40,00 дин. 
− зона 3 (остала подручја града) 30,00 дин. 
− подручје Костолца 40,00 дин. 
− подручје сеоских насеља 30,00 дин. 

2. За правна лица која су према закону којим се 
уређује рачуноводство разврстана у велика прав-
на лица

дневно
− зона 1 (централно градско језгро) 70,00 дин. 
− зона 2 (шире централно језгро) 60,00 дин. 
− зона 3 (остала подручја града) 50,00 дин. 
− подручје Костолца 60,00 дин. 
− зона сеоских насеља 50,00 дин. 

3. За правна лица и предузетнике а који обављају 
делатности банкарства, осигурања имовине и лица, 
производње и трговине нафтом и дериватима нафте, 
производње и трговине на велико дуванским прои-
зводима, производње цемента, поштанских, мобил-
них и телефонских услуга, електропривреде, кази-
на, коцкарница, кладионица, бинго сала и пружања 
коцкарских услуга и ноћних барова и дискотека

дневно 
− зона 1 (централно градско језгро) 250,00 дин. 
− зона 2 (шире централно језгро) 200,00 дин. 
− зона 3 (остала подручја града ) 150,00 дин. 
− подручје Костолца 200,00 дин. 
− зона сеоских насеља 150,00 дин. 

НАПОМЕНА
За постављање рекламних паноа и истицање фир-

ме ван пословног простора решење о условима доно-
си одељење за комуналне послове, а администрирање 
утврђивања и наплате таксе по овом тарифном бро-
ју врши надлежно одељење за послове локалне поре-
ске администрације, уз претходно измирене обавезе 
по свим облицима локалних јавних прихода. 

1. Такса по овом тарифном броју не плаћа се за 
плакате хуманитарних, културних и спортских 
организација и установа чији је освнивач Град 
Пожаревац, као и за посмртне објаве и огласе.

2. Таксу из овог тарифног броја не плаћају преду-
зетници и мала правна лица (осим предузетника и 
правних лица која обављају делатности: банкарства, 
осигурања имовине и лица, производње и тргови-
не нафтом и дериватима нафте, производње и трго-
вине на велико дуванским производима, производ-
ње цемента, поштанских, мобилних и телефонских 
услуга, електропривреде, казина, коцкарница, кла-
дионица, бинго сала и пружања коцкарских услуга 
и ноћних барова и дискотека.

3.  Такса из овог тарифног броја плаћа се на рачун 
број 840–714431843–12.

Тарифни број 3
За коришћење простора на површинама за јавне 

намене или испред пословних просторија у послов-
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не сврхе, осим ради продаје штампе, књига и дру-
гих публикација, производа старих и уметничких 
заната и домаће радиности, утврђује се и плаћа так-
са дневно сразмерно времену коришћења по м2 зау-
зетог простора по зонама - подручјима : 

3.1 За заузимање јавних површина испред уго-
ститељских објеката, самосталних радњи, посласти-
чарница, дечијег мобилијара и слично, ради поста-
вљања летње и зимске баште (столови, столице, 
жардињера, ограда, шанк):
−  зона 1 (Пожаревац - централно градско језгро) 

 36,00 дин.
−  зона 2 (Пожаревац-шире централно језгро) 

 30,00 дин.
−  зона 3,4,5,6 (Пожаревац - остала подручја града) 

 25,00 дин.
− подручје Костолца 30,00 дин.
− подручје сеоских насеља 25,00 дин.

3.2 За постављање апарата за точење сладоледа, 
продају кокица, крофница, кестен, лимунаде, сит-
них кондиторских производи и слично, такса се 
утврђује дневно по м2:
− зона 1 Пожаревца 53,00 дин. 
− зона 2 Пожаревац 48,00 дин. 
−  зона 3,4,5, и 6 (остала подручја града Пожаревца) 

 43,00 дин. 
− Костолац 48,00 дин. 
−  сеоска насеља 43,00 дин. 

3.3 За покретне тезге, столове и слично на којима 
се продаје и излаже роба, као и ауто и тракторске при-
колице за продају бостана и диња и продаја новогоди-
шњих јелки, на локацијама које утврђује Градско веће 
Града Пожаревца, дневно по м2:– зона 1 (Пожаревац-
-централно градско језгро) 53,00 динара 
−  зона 2 (Пожаревац - шире централно језгро) 

 48,00 дин. 
−  зона 3,4,5, и 6 (Пожаревац - остала подручја 

града) 43,00 дин. 
− Костолац 48,00 дин. 
− сеоска насеља 43,00 дин. 

3.4. За коришћење јавних површина у послов-
не 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 544,00 динара, без обзи-
ра на зону.

3.5. За коришћење површина јавне намене за про-
мотивне акције дневно по м² 1099,00 динара 

3.6. За коришћење јавних површина у пословне 
сврхе у време одржавања новогодишњих, божићних, 
осмомартовских и ускршњих празника на локација-
ма и по условима које утврђује Градско веће Града 
Пожаревца, такса се утврђује дневно по м2 у изно-
су од 53,00 динара, без обзира на зону.

3.7. За коришћење јавних површина у пословне 
сврхе у време одржавања ивањданског вашара так-
са се утврђује дневно по м2, за постављање покрет-
них објеката за све врсте забавних радњи и уго-

ститељских објеката у износу од 201,00 динара, а 
за покретне објекте за остале садржаје у износу од 
544,00 динара.

3.8. 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 110,00 динара. 

НАПОМЕНА
1. Такса по овом тарифном броју не плаћа се 

за заузимање јавне површине ради продаје књига, 
штампе и других сличних публикација, као и про-
извода уметничких и старих заната и домаће ради-
ности, за активности хуманитарних организација 
и удружења чији је покровитељ Град Пожаревац.

2. Такса по овом тарифном броју плаћа се на 
рачун 840–741531843–77.

3. Решење о коришћењу површине јавне наме-
не доноси надлежно одељење за комуналне посло-
ве, а администрирање утврђивања и наплате таксе 
по овом тарифном броју врши надлежно одељење за 
послове локалне пореске администрације, уз прет-
ходно измирене обавезе по свим облицима локал-
них јавних прихода. 

4. Таксу из тачке 3.7. овог тарифног броја напла-
ћује Јавно комунално предузеће „Комуналне слу-
жбе“ Пожаревац, коме је поверена организација 
иванданског вашара.

Однос између Града Пожаревца и Јавног кому-
налног предузећа „Комуналне службе“ Пожаре-
вац око организације иванданског вашара, наплате 
таксе и преноса средстава, регулисаће се посебним 
уговором који се закључује пре одржавања иван-
данског вашара.

5. Таксу по овом тарифном броју не плаћа-
ју индиректни корисници буџета Града Пожарев-
ца, организатори, пријатељи, спонзори и донатори 
манифестација када је покровитељ Град Пожаревац 
и јавна предузећа чији је оснивач Град Пожаревац, 
на јавним површинама које су им поверене на упра-
вљање, коришћење и одржавање.

6. За постављање других објеката и уређаја на 
јавним површинама ради промоције политичких 
странака, плаћа се 20% од износа таксе утврђеног у 
тачки 3.5. овог тарифног броја.

Тарифни број 4
За држање моторних друмских и прикључних 

возила, утврђује се годишња такса и то:
1. За теретна возила:

– за камионе до 2t носивости 1.690,00 дин.
– за камионе од 2t до 5t носивости 2.250,00 дин.
– за камионе од 5t до 12 t носивости 3.940,00 дин.
– за камионе преко 12 t носивости 5.620,00 дин.
– За теретне и радне приколице 
(за путничке аутомобиле) 560,00 дин.

За путничка возила:
– до 1.150 cm3 560,00 дин.
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– преко 1.150 cm3 до 1.300 cm3 1.120,00 дин.
– преко 1.300 cm3 до 1.600 cm3 1.680,00 дин.
– преко 1.600 cm3 до 2.000 cm3 2.250,00 дин.
– преко 2.000 cm3 до 3.000 cm3 3.400,00 дин.
– преко 3.000 cm3 5.620,00 дин.

4. За мотоцикле:
– до 125 cm3 450,00 динара
– преко 125 cm3 до 250 cm3 670,00 дин.
– преко 250 cm3 до 500 cm3 1.120,00 дин.
– преко 500 cm3 до 1.200 cm3 1.360,00 дин.
– преко 1.200 cm3 1.680,00 дин. 

5. За аутобусе и комби бусеве, по регистрованом 
седишту 50,00 дин.

6. За прикључна возила: теретне приколице, 
полуприколице и специјалне теретне приколице за 
превоз одређених врста терета:
− 1t носивости 450,00 дин.
− од 1t до 5t носивости 780,00 дин.
− од 5t до 10t носивости 1.070,00 дин.
− од 10t до 12t носивости 1.470,00 дин.
− носивости преко 12t 2.250,00 дин.
7. За вучна возила (тегљаче):
− чија је снага мотора до 66kW 1.680,00 дин.
− чија је снага мотора од 66 до 96kW 2.250,00 дин.
− чија је снага мотора од 96 до 132kW 2.830,00 дин.
− чија је снага мотора од 132 до 177kW 3.400,00 
дин.
− чија је снага мотора преко 177kW 4.520,00 дин.

8. За радна возила, специјална адаптирана вози-
ла за превоз реквизита за путујуће забаве, радње и 
атестирана специјализована возила за превоз пче-
ла 1.120,00 динара

НАПОМЕНА
1. Таксу по овом тарифном броју не плаћају вла-

сници 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, ватро-
гасна, комунална, возила полиције, војске и слично.

3. Такса по овом тарифном броју плаћа се при 
регистрацији возила, на рачун број 840–714513843–
04, а администрирање и праћење наплате таксе 
по овом тарифном броју врши надлежно одељење 
локалне пореске администрације Градске управе 
Града Пожаревца.

Тарифни број 5
За држање средстава за игру – забавне игре 

(билијар, пикадо, флипери, електронске видео игре, 
сега-апарати, забавне игре на рачунарима, симула-
тори, видео аутомати, и др. сличне игре) такса се 
утврђује у дневном износу по једном средству за 
игру :
5.1. зона 1 (Пожаревац- централно градско језгро)  
 48,00 дин. 
5.2. зона 2 (Пожаревац-шире централно језгро) 
 43,00 дин. 

5.3. зона 3,4,5,6 (Пожаревац- остала подручја 
града) 36,00 дин. 
5.4. Костолац 43,00 дин. 
5.5. подручје сеоских насеља 36,00 дин. 

НАПОМЕНА
1. Таксу по овом тарифном броју плаћа држалац 

средстава за игру.
2. Средствима за игру, односно забавним игра-

ма сматрају се направе којима се не може остварити 
добитак у новцу, правима, стварима или услугама.

3. Таксени обвезник је дужан да пријави апара-
те надлежном органу у пријави која треба да садр-
жи :– назив држаоца апарата за игру– адреса места 
држања апарата – датум почетка обављања делат-
ности– за правна лица и предузетнике ПИБ, теку-
ћи 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.Таксени обвезници по овом тарифном броју су 
дужни да доставе пријаву надлежном органу- Оде-
љењу локалне пореске администрације Градске 
управе Града Пожаревца, сваке године до 15. мар-
та текуће године.

5. Решења по овом тарифном броју доноси надле-
жно одељење локалне пореске администрације 
Градске управе Града Пожаревца. Такса се плаћа 
на рачун број 840–714572846–29 сразмерно време-
ну коришћења до 15. у месецу за претходни месец.

Тарифни број 6
За заузимање јавних површина грађевинским 

материјалом и за извођење грађевинских радова 
(постављањем скела, заштитних ограда и грађе-
винских машина) за монтажне и привремене објек-
те који служе за потребе градилишта утврђује се 
такса дневно по 1м2 заузете површине :
6.1. зона 1 (централно градско језгро) 36,00 дин.
6.2. зона 2 (шире централно језгро) 31,00 дин.
6.3. зона 3,4,5,6 (остала подручја града) 26,00 дин.
6.4. Костолац 31,00 динара 
6.5. подручје сеоских насеља 26,00 дин.

НАПОМЕНА
Такса по овом тарифном броју плаћа се прили-

ком издавања решења за заузимање простора сра-
змерно времену коришћења. Орган надлежан за 
издавање решење, не може издати решење за зау-
зимање 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 надле-

жно одељење за комуналне послове Градске управе 
Града Пожаревца, а администрирање утврђивања 
и наплате таксе врши надлежно одељење локал-
не пореске администрације Градске управе Града 
Пожаревца.
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Тарифни број 7
За коришћење слободних површина за кампове, 

постављање шатора или објекте привременог коришће-
ња, утврђује се такса по м² и то дневно од 40, 00 динара

НАПОМЕНА
1. Такса по овом тарифном броју плаћа се при-

ликом издавања решења за заузимање простора сра-
змерно времену коришћења. Решење по овом тариф-
ном броју издаје надлежно одељење за комуналне 
послове Градске управе Града Пожаревца, а админи-
стрирање утврђивања и наплате таксе по овом тариф-
ном броју врши надлежно одељење локалне пореске 
администрације Градске управе Града Пожаревца.

2. Ова такса се плаћа на рачун број 840–
741533843–91.

У Пожаревцу, 28. децембра 2017. год. Број: 011-06-204/1

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК 
Бојан Илић, с. р.

5 

На основу члана 6. став 1. тачка 2), члана 7, члана 
9. став 1. и члана 10. Закона о финансирању локалне 
самоуправе („Службени гласник РС“, бр. 62/06, 47/11, 
93/12 125/14 - усклађени дин. изн., 95/15 - усклађени 
дин. изн., 83/16, 91/16 - усклађени дин. изн., 104/16 - 
усклађени дин. изн., 104/16 - др. закон и 96/17- ускла-
ђени дин. изн.,), члана 32. став 1.тач. 3) и 13) и члана 
66. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник РС“, бр.129/07, 83/14 – др. закон и 101/16 – др. 
закон), члана 35. став 2. и 39. Закона о прекршајима (,, 
Службени гласник РС“, бр. 65/13, 13/16 и 98/16 – УС) 
и члана 33. став 1. тач. 3) и 6) Статута Града Пожарев-
ца ( „Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 17/16 
- пречишћен текст), Скупштина Града Пожаревца на 
седници од 28. децембра 2017. године донела је

Одлуку 
о локалним административним таксама 

I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
Овом одлуком уводе се локалне административ-

не таксе (у даљем тексту: такса), и утврђују се списи 
и радње за које се уводе таксе, настанак таксене оба-
везе, обвезник таксе, начин плаћања таксе, повраћај 
таксе, ослобађање од плаћања таксе и висина таксе.

Члан 2. 
Поједини изрази употребљени у овој одлуци, у 

имају следеће значење:

1. „захтев“ јесте предлог, пријава, молба и други 
поднесак, укључујући и поднеске поднете на обра-
сцу, односно саопштење које се упућује органу, као 
и усмено обраћање органу, којим се покреће посту-
пак код органа;

2. „органи“ јесу органи Града Пожаревца и орга-
ни Градске општине на територији Града Пожа-
ревца, када врше послове из своје изворне надле-
жности, као и Јавна предузећа, Установе и друге 
организације којима је поверено обављање одређе-
них послова и вршење јавних овлашћења из извор-
не надлежности Града Пожаревца.

3. „тарифа“ јесте тарифа локалних администра-
тивних такси, која је саставни део ове одлуке. 

Члан 3.
За списе и радње у управним стварима, као и за 

друге списе и радње код органа, плаћају се таксе по 
одредбама ове одлуке. 

Износи такси прописани су Тарифом. 

Члан 4. 
Такса се не може наплатити ако Тарифом није про-

писана, нити се може наплатити у износу већем или 
мањем од прописаног.

II. НАСТАНАК ТАКСЕНЕ ОБАВЕЗЕ

Члан 5.
Ако Тарифом није друкчије прописано, таксена 

обавеза настаје:
1. за захтеве у тренутку њиховог подношења;
2. за решења, дозволе и друге исправе у тре-

нутку подношења захтева за њихово издавање;
3. за управне радње у тренутку подношења 

захтева за извршење тих радњи.

Члан 6.
Такса се плаћа у тренутку настанка таксене оба-

везе, ако овом одлуком није друкчије прописано.

III. ОБВЕЗНИК ТАКСЕ

Члан 7.
Обвезник таксе (у даљем тексту: обвезник) јесте лице 

које се захтевом обраћа органу ради покретања управ-
ног, односно другог поступка код органа. 

Ако за прописану таксу постоји више обвезни-
ка, њихова обавеза је солидарна.

IV. НАЧИН УТВРЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ 
ПРЕДМЕТА РАДИ ПЛАЋАЊА ТАКСЕ 

Члан 8. 
Ако се на захтев обвезника издаје решење, испра-

ва, документ или писмено у више примерака, за 
други и сваки следећи примерак плаћа се такса у 
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висини 50% таксе за први примерак, ако овом одлу-
ком није друкчије прописано. 

Члан 9. 
Ако у поступку један или више обвезника подне-

су више захтева који имају исти правни основ а доно-
си се једно решење такса се плаћа за сваки поједи-
начни захтев, ако Тарифом није друкчије одређено. 

Члан 10
Ако је Тарифом прописано да се такса плаћа пре-

ма вредности предмета, основица за обрачун таксе 
је вредност предмета назначена у захтеву којим се 
покреће поступак. 

Ако вредност предмета није назначена у захтеву 
или је назначена мања вредност од стварне, вред-
ност предмета из става 1. овог члана утврдиће реше-
њем орган који води поступак.

V. НАЧИН ПЛАЋАЊА ТАКСЕ 

Члан 11. 
Такса се плаћа у новцу.
Таксе за списе и радње органа плаћају се у дина-

рима у износима прописаним Тарифом.
Обвезник је дужан да уз захтев приложи одгова-

рајући доказ да је таксу платио.
Доказ о уплати одговарајуће таксе придружује 

се предмету. 

Члан 12. 
Такса се плаћа у прописаном износу за захтев 

и за списе и радње које се у вези са тим захтевом 
доносе, односно врше, ако овом одлуком није друк-
чије прописано. 

Члан 13.
У решењу или другој исправи за коју је такса 

плаћена, означава се да је такса плаћена, износ так-
се који је плаћен и тарифни број по којем је такса 
плаћена.

Члан 14.
Ако обвезник који је дужан да плати таксу, 

органу непосредно поднесе захтев уз који није 
приложен доказ о плаћеној такси у прописаном 
износу, осим у случају уплате у готовом новцу, 
одговорно лице органа надлежног за пријем захте-
ва затражиће од обвезника да поднесе доказ о упла-
ти прописане таксе у року од десет дана од дана 
подношења захтева и упозорити га на последице 
неплаћања таксе, о чему се на поднетом захтеву 
сачињава забелешка.

Ако захтев, уз који није приложен доказ о пла-
ћеној такси у прописаном износу стигне поштом, 
одговорно лице органа надлежног за пријем захте-
ва позваће обвезника писменом опоменом да, у 
року од десет дана од дана пријема опомене, пла-

ти прописану таксу и таксу за опомену и упозори-
ти га на последице неплаћања таксе.

Ако захтев, уз који није приложен доказ о пла-
ћеној такси у прописаном износу стигне електрон-
ским путем, одговорно лице органа надлежног за 
пријем захтева опоменуће обвезника електрон-
ским путем или писменом опоменом, да у року од 
десет дана од дана пријема опомене, плати пропи-
сану таксу и таксу за опомену и упозорити га на 
последице неплаћања таксе.

Ако обвезник у року из става 1. 2. и 3. овог члана 
не поднесе доказ да је такса уплаћена у прописаном 
износу, наплата прописане таксе и таксе за опоме-
ну из става 1.2.и 3.овог члана врши се пре уручења 
затраженог решења или друге исправе, односно пре 
саопштења обвезнику да је радња извршена. 

Ако обвезник из става 1. 2. и 3.овог члана не под-
несе доказ да је прописана такса, као и такса за опо-
мену, уплаћена, надлежни орган ће обавестити када 
спис буде донет, односно радња извршена и, ако таксе 
не буду уплаћене и доказ о томе достављен надлежном 
органу, по истеку десет дана од дана обавештења, оба-
вестити надлежну организациону јединицу за послове 
локалне пореске администрације и приложити потреб-
не доказе, ради покретања поступка принудне наплате.

Члан 15. 
За захтеве који без приложеног доказа о плаћеној 

такси у прописаном износу стигну поштом из ино-
странства, уручење затраженог решења или друге 
исправе, односно саопштење обавезнику да је рад-
ња извршена, извршиће се по пријему тог доказа. 

Члан 16. 
Такса се уплаћује на прописани уплатни рачун 

јавних прихода. Број рачуна Градске администра-
тивне таксе 840–742241843–03.

VI. ПОВРАЋАЈ ТАКСЕ 

Члан 17. 
Обвезник који је платио таксу коју није био 

дужан да плати или је таксу платио у износу већем 
од прописаног или је таксу платио за радњу коју 
орган из било којих разлога није извршио, има пра-
во на повраћај таксе. 

Члан 18. 
Поступак за повраћај таксе покреће се на захтев 

обвезника и исти је ослобођен плаћања таксе. 

Члан 19. 
О захтеву за повраћај таксе одлучује орган који 

је решавао по захтеву. 

Члан 20.
У погледу повраћаја, камате, принудне наплате, 

застарелости и осталог што није посебно прописано 
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овом одлуком, сходно се примењују прописи који-
ма се уређује порески поступак и пореска админи-
страција.

VII. ОСЛОБОЂЕЊА ОД ПЛАЋАЊА 
ТАКСЕ

Члан 21. 
Ослобађају се плаћања таксе: 
1) органи, организације и институције Републи-

ке Србије;
2) органи и организације аутономних покрајина, 

односно јединица локалне самоуправе;
3) организације обавезног социјалног осигурања;
4) установе основане од стране Републике Срби-

је, аутономних покрајина, односно јединица локал-
не самоуправе; 

5) цркве и верске заједнице, регистроване у скла-
ду са Законом о црквама и верским заједницама;

6) Црвени крст Србије; и
7) лица која су корисници социјалне помоћи Цен-

тра за социјални рад, што доказују решењем Центра.

Члан 22.
Не плаћа се такса за: 
1) списе и радње у поступцима који се воде по 

службеној дужности; 
2) списе и радње у поступку за повраћај више 

или погрешно плаћених јавних прихода, као и за 
рефундацију јавних прихода; 

3) списе и радње у поступку за исправљање гре-
шака у решењима, другим исправама и службеним 
евиденцијама; 

4) пријаве и прилоге уз њих за утврђивање јав-
них прихода, списе и радње у поступку за утврђива-
ње смањења катастарског прихода због елементар-
них непогода, биљних болести, штеточина и других 
ванредних догађаја, као и списе и радње за оства-
ривање законом прописаних пореских подстицаја и 
ослобођења код плаћања јавних прихода;

5) списе и радње за остваривање права из оба-
везног социјалног осигурања, социјалне заштите, 
борачко-инвалидске заштите и заштите цивилних 
инвалида рата, односно права у складу са пропи-
сима којима се уређује финансијска подршка поро-
дици са децом;

6) списе и радње у вези са предшколским и 
школским васпитањем и образовањем, образова-
њем студената, стручним усавршавањем, односно 
преквалификацијом;

7) списе и радње, као и прилоге који се мора-
ју поднети уз захтев, у вези са регулисањем војне 
обавезе;

8) списе и радње у поступку за сахрањивање;
9) поднеске упућене органима за представке и 

притужбе;
10) списе и радње у поступку за заснивање рад-

ног односа и остваривање права по том основу;

11) списе и радње за које је ослобођење од плаћа-
ња таксе уређено међународним уговором; 

12) списе и радње у поступку за састављање, 
односно исправљање бирачких спискова, као и спи-
скова за кандидовање;

13) списе и радње за које је ослобођење од плаћа-
ња таксе посебно прописано Тарифом; 

14) за потврду о пријему захтева;
15) за потврду о правоснажности или извршно-

сти која се ставља на управни акт.

Члан 23. 
Ако је поступак покренут на захтев више обве-

зника, од којих су неки ослобођени плаћања так-
се, таксу у том поступку плаћа обвезник који није 
ослобођен плаћања таксе.

Члан 24. 
Страни држављани, под условом узајамности, 

имају право на таксено ослобођење за истородне 
списе и радње као и држављани Републике Србије 
у држави чији је страно лице држављанин. 

Члан 25.
У решењу, исправи, документу или писменом, 

који се издаје без плаћања таксе, мора се означи-
ти сврха издавања и основ ослобођења од плаћа-
ња таксе. 

Решење, исправа, документ или писмено из ста-
ва 1. овог члана може се користити само у сврху за 
коју је издато. 

VIII. ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 26.
Динарски износи такси из Тарифе усклађују се 

годишње, са годишњим индексом потрошачких 
цена, , које објављује Републички орган надлежан 
за послове статистике, при чему се заокруживање 
врши тако што се износ до пет динара не узима у 
обзир, а износ преко пет динара заокружује се на 
десет динара. 

Приликом усклађивања динарских износа такси, 
у складу са ставом 1. овог члана, основица за ускла-
ђивање су последњи објављени усклађени динар-
ски износи такси. 

Градско веће Града Пожаревца, на предлог Град-
ске управе организационе јединице у чијем дело-
кругу рада су послови финансија, на почетку сваке 
године објављује усклађене динарске износе такси 
из става 1. овог члана. 

Усклађене динарске износе такси из става 1. овог 
члана објављују се у „Службеном гласнику Града 
Пожаревца“. 

Објављени усклађени динарски износи такси 
из става 3. овог члана примењују се од првог дана 
наредног месеца од дана објављивања у „Службе-
ном гласнику Града Пожаревца“. 
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IX. КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 27. 
Новчаном казном у износу од 25.000,00 динара 

казниће се за прекршај одговорно лице у органу из 
члана 2. ове одлуке ако:

1.  у решењу или другој исправи, за коју је такса 
плаћена, не означи да је такса плаћена, износ 
таксе који је плаћен и тарифни број по којем је 
такса плаћена;

2.  не обавести обвезника који је захтев поднео 
без доказа о плаћеној такси у прописаном 
износу, да је дужан да плати прописану так-
су и да о томе поднесе доказ, односно ако так-
су не наплати у прописаном износу пре уру-
чења затраженог решења или друге исправе, 
односно пре саопштења обвезнику да је рад-
ња извршена, односно ако у прописаном року 
не обавести пореску управу ради покретања 
поступка принудне наплате таксе 

3.  по захтевима који, без доказа о плаћеној такси 
у прописаном износу, стигну поштом из ино-
странства, обвезнику уручи затражено реше-
ње или другу исправу, односно саопштење да 
је радња извршена 

4.  у решењу, исправи, документу и другом 
писмену који се издају без плаћања таксе, не 
означи сврху издавања и основ ослобођења од 
плаћања таксе. 

Новчаном казном у износу од 25.000,00 динара 
казниће се за прекршај одговорно лице у органу, ако 
у поступку пред тим органом омогући коришћење 
решења, исправе, документа или писменог које је, 
у складу са одлуком, издато без плаћања таксе, за 
сврху за коју није издато.

X. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 28. 
За списе и радње у управним стварима и за дру-

ге списе и радње органа за таксене обавезе које су 
настале, а нису плаћене до дана ступања на снагу 
ове одлуке, такса се плаћа у складу са одлуком која 
је била на снази у време настанка таксене обавезе, 
ако је то повољније за обвезника. 

Члан 29.
Даном ступања на снагу ове одлуке, престаје да 

важи Одлука о локалним административним такса-
ма ( „Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 3/09 
и 13/12) .

Члан 30.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града Пожа-
ревца“, а примењује се од 1. јануара 2018. године.

ТАРИФА ЛОКАЛНИХ АДМИНИСТРАТИВНИХ ТАКСИ

I. З А Х Т Е В И 
Тарифни број 1. 

Износ таксе
у динарима

За захтев, ако овом одлуком није друкчије прописано 

Напомена:
Такса из овог тарифног броја не плаћа се:

1.  за накнадни поднесак којим обвезник захтева брже поступање по раније поднетом захтеву,
2.  када је издавање списа, односно вршење радње по том захтеву ослобођено плаћања таксе 

у складу са овом одлуком, 
3.  за захтев за приступ информацијама од јавног значаја, у складу са законом којим се уређу-

је слободан приступ информацијама од јавног значаја,
4. за захтеве за остваривање права на премије (подстицање пољопривредне производње). 

260,00 

Тарифни број 2. 
За захтев за давање тумачења, објашњења, односно мишљења о примени градских прописа. 
За захтев за давање тумачења, објашњења, односно мишљења о примени прописа градских 
општина. 

Напомена:
Такса из овог тарифног броја не плаћа се за накнадни поднесак којим обвезник захтева брже 
поступање по раније поднетом захтеву. 

1.130,00 

1.130,00
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II. ПРАВНИ ЛЕКОВИ 
Тарифни број 3. 

Износ таксе
у динарима

За жалбу на акта која су донета по захтеву странке, ако овом одлуком није другачије прописано.
За ванредне правне лекове 

Напомена:
Ако се у истој управној ствари подноси једна жалба против више решења, такса из овог 
тарифног броја плаћа се према броју решења која се оспоравају жалбом. 
Такса за жалбу из овог тарифног броја плаћа се када је, у складу са прописима, за одлучива-
ње по жалби надлежан орган из члана 3. ове Одлуке. 

360,00
1.960,00

III. Р Е Ш Е Њ А 
Тарифни број 4. 

За решења и друга акта, ако овом одлуком није друкчије прописано. 

Напомена:
Ако се решење доноси по захтеву више лица, такса из овог тарифног броја плаћа се према 
броју обвезника којима се решење уручује. 
Такса за решење из овог тарифног броја, које се доноси по жалби, плаћа се када је, у складу 
са прописима, за одлучивање по жалби надлежан орган из члана 3. ове одлуке.

310,00

IV. УВЕРЕЊА 
Тарифни број 5. 

За уверење, односно потврду, ако овом одлуком није друкчије прописано.

Напомена:
Такса из овог тарифног броја не плаћа се за:
уверење, односно потврду, коју орган издаје странци, сведоку, вештаку или тумачу, да су 
присуствовали расправи, односно увиђају, ако су они били обавезни да присуствују и ако им 
то уверење, односно потврда служи искључиво ради правдања изостанка са рада. 

260,00

V. ПРЕПИСИ И РАЗГЛЕДАЊЕ СПИСА 
Тарифни број 6. 

За препис акта, односно списа, код органа, по полутабаку оригинала 

Напомена:
Под преписом из овог тарифног броја подразумева се и издавање фотокопије односно штам-
пање акта, односно списа из меморије рачунара или писаће машине. 
Полутабаком, у смислу ове одлуке, сматра се лист хартије од две стране формата А4 или мањег.

310,00

Тарифни број 7. 
За разгледање архивираних службених списа за сваки започет сат по 310,00

VI. ОПОМЕНА 
Тарифни број 8. 

За опомену којом се обвезник позива да плати таксу 210,00

VII. СПИСИ И РАДЊЕ У ОБЛАСТИ УРБАНИЗМА И ГРАЂЕВИНСКИХ ПОСЛОВА  
Тарифни број 9. 

1. За писмена обавештавања 1.030,00

2. За информацију о локацији 1.540,00

3.

4.

За издавање потврде о парцелацији и препарцелацији и исправци граница парцеле

За урбанистички пројекат са архитектонско-урбанистичким решењем

2.060,00

2.060,00
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Износ таксе
у динарима

5. За издавање локацијских услова, решења о грађевинског дозволи, решења о уклањању 
објекта, решења о припремним радовима, решења о измени грађевинске дозволе, изме-
на локацијских услова, решења о накнадној пријави радова у поступку легализације и за 
издавање решења о употребној дозволи:
а) стамбеног простора укупне бруто површине 
 - до 100м2

 - од 100 - 400м2

 - од 400 - 1000м2

 - од 1000м2 - 2000м2

 - преко 2000м2

б) пословних и индустријских објеката укупне бруто површине:
 - до 100м2

 - од 100 -400м2

 - од 400–1000м2

 - од 1000м2 - 2000м2

 - преко 2000м2

(код стамбено пословних објеката сабирају се висине накнаде а) + б))
в)  трасе линијских објеката комуналне инфраструктуре (електро, телекомуникације, 

топловод, водовода и канализација, гасне инсталације и сл.): 
- до 500м
- до 1000м
- преко 1000м

1.540,00
2.060,00
2.570,00
4.120,00
6.180,00

2.060,00
3.090,00
4.120,00
5.150,00
7.210,00

2.060,00
3.090,00
4.120,00

6. За издавање решења о одобрењу за извођење радова за: 
а)  адаптацију, санацију, реконструкцију, промену намене са и без извођења радова, изград-

њу помоћних, економских и сличних објеката, уградњу унутрашњих инсталација у 
постојећи објекат, соларни колектори и ћелије, мање црпне станице и инвестиционо одр-
жавање објеката укупне бруто површине и за издавање решења о употребној дозволи:

 - до 100м2

 - од 100 -400м2

 - од 400–1000м2

 - од 1000м2–2000м2

 - преко 2000м2

б)  за изградњу линијских инфраструктурних објеката, односно дистрибутивних мре-
жа комуналне инфраструктуре, прикључци део нисконапонске електродистрибутивне 
мреже, на градску мрежу инфраструктуре, као и зидане ограде дужине:  
– до 100м 
– до 500м  
– до 1000м  
– преко 1000м 

в)  за појединачне инфраструктурне објекте (постављање антенских стубова и секундар-
них делова електронске комуникационе мреже, за појединачне електродистрибутивне 
стубове и за трафо станице до 20/04KV: 
– основне до 100м2 

– основе преко 100м2

2.060,00
3.090,00
4.120,00
5.150,00
7.210,00

2.060,00
3.090,00
4.120,00
5.150,00

3.090,00
4.120,00

7. За контролу темеља – до 100м2

– од 100 - 400м2

– од 400 - 1000м2 

– од 1000м2 
– 2000м2 
– преко 2000м2

2.060,00
3.090,00
4.120,00
5.150,00
7.210,00

8. За решења из области зеленила (орезивање и уклањање стабала и уређење зелених површина) 2.060,00

9. За преглед списа предмета и пројектне документације 2.060,00

10. Овера решења клаузулом правноснажности и извршности, по поднеску 510,00

VIII. СПИСИ И РАДЊЕ У ОБЛАСТИ САОБРАЋАЈА И КОМУНАЛНИХ ПОСЛОВА 
Тарифни број 10. 

За издавање акта о испуњености услова за обављање ауто-такси превоза путника по возилу 3.090,00
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Износ таксе
у динарима

За естетски преглед возила издавање решења једанпут годишње, као и за свако ново возило 510,00
За издавање такси дозволе 1.030,00

Тарифни број 11. 
За издавање решење за кретање моторних теретних возила мимо утврђеног режима саобра-
ћаја, по возилу месечно:
1) за возила од 3,5 t до 5 t носивости 
2) за возила преко 5 t носивости

За издавање решење за кретање моторних теретних возила мимо утврђеног режима саобра-
ћаја, по возилу дневно: 
3) за возила од 3,5 t до 5 t носивости 
4) за возила преко 5 t носивости
 
За издавање решења о паркирању теретних моторних возила мимо утврђеног режима сао-
браћаја по возилу месечно 
1) за возила до 5 t носивости 
2) за возила преко 5 t носивости 

За издавање решења за коришћење посебно обележеног места за паркирање једног возила 
одређеног корисника ван јавног паркиралишта месечно:
за путничко возило и возило до 3,5 t носивости

500,00
1.130,00

350,00
850,00

2.000,00
4.990,00

3.500,00

Тарифни број 12. 
За решење о заузећу саобраћајне површине постављањем грађевинских машина и опреме 
и заузеће површине јавне намене постављањем грађевинског материјала за време извође-
ња грађевинских радова, дневно:
1) за I зону 
2) за остале зоне 

3.090,00
1.540,00

Тарифни број 13.
За издавање одобрења за постављање монтажних објеката:
1) реклама и рекламних паноа 
2) витрина, апарата и тезги 
3) киоска и аутоприколица 
4) летњих башти 
5) грађевинских скела и заузећа грађевинским материјалом
6) промотивне акције 
7)  покретних колица за продају хот дога, кокица, сладоледа на точење, куваног кукуруза, 

печеног кестена и сл.

1.030,00
1.540,00
2.060,00
3.090,00
1.030,00
1.030,00

1.030,00
Тарифни број 14.

За издавање одобрења за постављање дечијег мобилијара-аутића на акумулаторски погон 
(батерије) 1.030,00

IX. ОСТАЛИ СПИСИ И РАДЊЕ 
 Тарифни број 15. 

1. 
За обављање закључења брака:
а) у службеним просторијама у редовно радно време Градске управе 
б) у службеним просторијама ван радног времена 
в) ван зграде Скупштине града односно месне канцеларије по захтеву странке 
г)  у посебним случајевима ван радног времена или ван зграде Скупштине града односно 

месне канцеларије (у болници, казнено поправном дому, стану када се ради о болесном 
хендикепираном лицу, или другом лицу које из оправданих разлога не може закључи-
ти брак у наведеним просторијама Скупштине града)

510,00
1.240,00
7.210,00

1.030,00

2. За регистрацију пловних објеката: 
а) бродића 
б) чамаца

510,00
410,00

3. За подношење предлога за испражњење и предају стана, и за подношење пријава или 
предлога за рушење бесправно подигнутих објеката 410,00

4. За издавање уверења о обављању делатности власника самосталних радњи 150,00
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На основу члана 32. став 1. тачка 13) и члана 66. 
став 3. Закона о локалној самоуправи ( „Службени 
гласник РС“, бр. 129/07 , 83/14- др. закон и 101/16 – 
др. закон), члана 104. ст. 1. и 3 . Закона о туризму ( 
„Службени гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 99/11 - др. 
закон, 93/12 и 84/15), члана 6. став 1. тачка 4) и члана 
19. Закона о финансирању локалне самоуправе („Слу-
жбени гласник РС“, бр. 62/06, 47/11, 93/12, 125/14- 
усклађени дин. изн., 95/15- усклађени дин. изн., 83/16, 
91/16- усклађени дин. изн., 104/16- др. закон и 96/17- 
усклађени дин. изн.) и члана 33. став 1. тач. 3) и 6) 
Статута Града Пожаревца (,, Службени гласник Гра-
да Пожаревца“, бр. 17/16 - пречишћен текст), Скуп-
штина Града Пожаревца, на седници одржаној дана 
28. децембра 2017. године, донела је следећу

Одлуку 
о боравишнoj такси

I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
Овом oдлуком утврђује се обавеза и начин пла-

ћања боравишне таксе на територији Града Пожа-
ревца.

Члан 2.
Обвезник боравишне таксе је физичко лице које 

користи услуге смештаја изван свог пребивалишта 
у угоститељском, туристичком и другом објекту за 
смештај лица.

Објектом у смислу став 1. овог члана сматра се: 
хотел, мотел, туристички апартман, камп, одмара-
лиште, собе односно куће и станови у којима се пру-
жају услуге смештаја и исхране физичким лицима 
и други објекти у којима се пружају услуге у скла-
ду са Законом о туризму.

Члан 3.
Боравишна такса се плаћа за сваки дан боравка у 

туристичком односно угоститељском објекту.

Члан 4.
Боравишну таксу из члана 3. ове одлуке плаћа се 

: за боравак у туристичком односно угоститељском 
објекту 80,00 динара.

Лица од седам до петнаест година старости, пла-
ћају боравишну таксу умањену за 50%.

Члан 5.
Боравишну таксу из члана 4. ове oдлуке не пла-

ћају:
1. деца до 7 година,
2.  лица упућена на специјализовану рехабили-

тацију од стране надлежне лекарске комисије,

3.  ученици и студенти који организовано бораве 
у угоститељском објекту за смештај ради изво-
ђења спортско-рекреативних и других актив-
ности по програму министарства надлежног 
за послове просвете, студенти који организо-
вано бораве у угоститељском објекту за сме-
штај ради извођења обавезне наставе у складу 
са наставним планом образовне установе, као 
и учесници републичких и регионалних так-
мичења у знању и вештинама,

4.  особе са инвалидитетом са телесним оштеће-
њем од најмање 70%, војни инвалиди од прве 
до пете групе, цивилни инвалиди рата од прве 
до пете групе, слепа лица, лица оболела од 
дистрофије и сродних мишићних и неуроми-
шићних обољења, параплегије и квадриплеги-
је, церебралне и дечје парализе и мултиплекс 
склерозе, особе ометене у развоју, као и пра-
тилац наведених особа,

5.  страни држављан који су по међународним 
конвенцијама и споразумима ослобођени оба-
везе плаћања таксе, 

6.  лица која непрекидно бораве у објекту за сме-
штај дуже од 30 дана.

Лица из става 1. овог члана не плаћају боравишну 
таксу ако поднесу доказ о испуњавању услова утвр-
ђених у ставу 1. овог члана (чланска карта, потврда 
школе, односно организатора радних, истраживачких 
и еколошких акција, упут лекарске комисије и др.)

Члан 6.
Наплату боравишне таксе врши правно, физич-

ко лице и предузетник који пружа услуге смешта-
ја (у даљем тексту давалац смештаја), у складу са 
Законом о туризму.

Давалац смештаја наплаћује боравишну таксу 
истовремено са наплатом услуге.

Члан 7.
Ако давалац смештаја не наплати боравишну так-

су дужан је да на свој терет уплати износ не напла-
ћене боравишне таксе.

Члан 8.
Давалац смештаја је дужан да у рачуну за услугу 

смештаја посебно искаже износ боравишне таксе, а 
у случају из члана 5. ове одлуке да наведе основ за 
ослобођење од плаћања боравишне таксе.

Члан 9.
Средства од наплаћене боравишне таксе давалац 

смештаја уплаћује на одговарајући уплатни рачун 
јавних прихода: 840 -714552 843- 83, у року од 5 дана 
по истеку сваких 15 дана у месецу.

Члан 10.
Средства боравишне таксе су приход буџета 

града на чијој су територији пружене услуге сме-
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штаја и користе се за обезбеђивање информативно 
пропагандног материјала којим се промовишу тури-
стичке вредности и културно наслеђе, за обезбеђи-
вање туристичке сигнализације, за рад туристичко – 
информативних центара, а на основу програма који 
доноси Скупштина града.

II. КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 11.
Новчаном казном од 100.000,00 динара, казни-

ће се за прекршај правно лице које пружа услу-
ге смештаја ако:

1.  не наплати боравишну таксу истовремено са 
наплатом услуге (члан 6. ове oдлуке),

2.  боравишну таксу наплати у износу већем или 
мањем од прописане (члан 4. ове oдлуке) или је 
наплати од лица која су ослобођена од плаћања 
боравишне таксе (члан 5. ове oдлуке),

3.  у рачуну посебно не искаже износ боравишне 
таксе, односно не наведе основ за ослобођење 
од плаћања таксе (члан 8. ове oдлуке),

4.  ако средства од боравишне таксе не уплати у 
прописаном року (члан 9. ове oдлуке)

Новчаном казном од 30.000,00 динара, казниће се 
за прекршај из става 1. овог члана и одговорно лице 
у правном лицу.

Предузетник који пружа услуге смештаја за пре-
кршај из става 1. овог члана казниће се новчаном 
казном од 30.000,00 динара.

За прекршај из става 1. овог члана, казниће се 
новчаном казном од 20.000,00 динара, физичко лице 
које пружа услуге смештаја.

III. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 12.
Даном ступања на снагу ове oдлуке престаје да 

важи Одлука о боравишнoj такси ( „Службени гла-
сник Града Пожаревца“, бр. 4/09).

Члан 13.
Ова oдлука ступа на снагу наредног дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града Пожа-
ревца“, а примењиваће се од 1.1.2018. године.
У Пожаревцу, 28. децембра 2017. год. Број: 011-06-204/3

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК
Бојан Илић, с. р.
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На основу чл. 20. став 1. тачка 4) и 24. став 1. Зако-
на о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, 
бр. 129/07, 83/14 – др. закон и 101/16 – др. закон), чл. 

2. став 1. тачка 50), 17. став 1. и 22. Закона о јавним 
путевима („Службени гласник РС“, бр. 101/05, 123/07, 
101/11, 93/12 и 104/13), чл. 6. став 1. тачка 5) и 7. Зако-
на о финансирању локалне самоуправе („Службени 
гласник РС’’, бр. 62/06, 47/11, 93/12, 83/16 и 104/16 – 
др. закон), чл. 2. став 2. и 4. Правилника о услови-
ма и начину вођења рачуна за уплату јавних прихо-
да и распоред средстава са тих рачуна (‘’Службени 
гласник РС’’, бр. 16/16, 49/16, 107/16 и 47/17) и члана 
33. став 1. тач. 3), 6) и 17) Статута Града Пожарев-
ца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 17/16 
– пречишћен текст) Скупштина Града Пожаревац на 
седници одржаној 28. децембра 2017. године, доноси

Одлуку 
 о условима и висини накнаде за коришћење 

улица, општинских и некатегорисаних 
путева на територији 

Града Пожаревца

Члан 1.
Овом одлуком утврђује се висина накнада за 

коришћење улица, општинских и некатегорисаних 
путева на територији Града Пожаревца, и то: 

1) накнаде за ванредни превоз;
2) накнаде за закуп делова земљишног појаса јав-

ног пута;
3) накнаде за закуп другог земљишта које кори-

сти управљач јавног пута;
4) накнаде за постављање водовода, канализаци-

је, електричних, телефонских и телеграфских водо-
ва и сл. на јавном путу и

5) годишња накнада за коришћење комерцијалних 
објеката којима је омогућен приступ са јавног пута.

НАКНАДА ЗА ВАНРЕДНИ ПРЕВОЗ

Члан 2.
Под ванредним превозом у смислу ове одлуке 

подразумева се превоз возилом које осовинским 
оптерећењем, укупном масом, ширином, дужином 
и висином прекорачује прописане мере.

Накнада за прекорачење прописаног осовин-
ског оптерећења, када возило са или без прикључ-
ног возила на једној или више једноструких осови-
на или вишеструкој осовини прекорачује дозвољено 
осовинско оптерећење, обрачунава се у динарима по 
пређеном километру и утврђује у следећим износима:
Прекорачење 
дозвољеног 
оптерећења 
по осовини 

(тона)

НАКНАДА ЗА ОСОВИНСКО 
ОПТЕРЕЋЕЊЕ НА ПУТУ (динара/ос/км)

Пут за 10т/
осовини

Пут за 8 т/
осовини

Пут за 6 т/
осовини

А Б В Г
1 13,00 15,00 15,00
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Прекорачење 
дозвољеног 
оптерећења 
по осовини 

(тона)

НАКНАДА ЗА ОСОВИНСКО 
ОПТЕРЕЋЕЊЕ НА ПУТУ (динара/ос/км)

Пут за 10т/
осовини

Пут за 8 т/
осовини

Пут за 6 т/
осовини

А Б В Г
2 41,00 43,00 43,00
3 80,00 90,00 90,00
4 130,00 140,00 140,00
5 190,00 220,00 220,00
6 260,00 310,00 310,00
7 340,00 410,00 410,00
8 450,00 540,00 540,00
9 570,00 680,00 680,00

10 690,00 800,00 800,00

За прекорачење дозвољеног оптерећења преко 
10,0 тона по осовини, накнада се увећава за по 35% у 
односу на износ накнаде утврђен за претходно пре-
корачење дозвољеног оптерећења по осовини, почев 
од износа накнаде за прекорачење дозвољеног опте-
рећења од 10 тона по осовини.

Висина накнаде за прекорачење прописаног осо-
винског оптерећења из става 2. овог члана не може 
бити већа од 500.000,00 динара/км.

Члан 3.
Уколико је на одређеном путу, односно деони-

ци пута, ограничено осовинско оптерећење за јед-
ну осовину, осовинско оптерећење је ограничено и 
за вишеструке осовине и то:

Код ограничења осовинског оптерећења на 10 
тона по једнострукој осовини, осовинско оптереће-
ње на вишеструким осовинама је ограничено:

1. за двоструке осовине на 16 тона,
2. за троструке осовине на 24 тоне,
3. за четвороструке осовине на 32 тоне,
4. за петоструке осовине на 40 тона,
5. за шестоструке осовине на 48 тона,
6. за седмоструке осовине на 56 тона,
7. за осмоструке осовине на 64 тоне,
8. за деветоструке осовине на 72 тоне,
9. за десетоструке осовине на 80 тона,
10. за једанаестоструке осовине на 88 тона,
11. за дванаестоструке осовине на 96 тона,
12. за тринаестоструке осовине на 104 тоне,
13. за четрнаестоструке осовине на 112 тона,
14. за петнаестоструке осовине на 120 тона.

Код ограничења осовинског оптерећења на 8 
тона по једнострукој осовини, осовинско оптереће-
ње на вишеструким осовинама је ограничено:

1. за двоструке осовине на 12,8 тона,
2. за троструке осовине на 19,2 тоне,
3. за четвороструке осовине на 25,6 тона,
4. за петоструке осовине на 32 тоне,
5. за шестоструке осовине на 38,4 тоне,

6. за седмоструке осовине на 44,8 тона,
7. за осмоструке осовине на 51,2 тоне,
8. за деветоструке осовине на 57,6 тона,
9. за десетоструке осовине на 64 тоне,
10. за једанаестоструке осовине на 70,4 тоне,
11. за дванаестоструке осовине на 76,8 тона,
12. за тринаестоструке осовине на 83,2 тоне,
13. за четрнаестоструке осовине на 89,6 тона,
14. за петнаестоструке осовине на 96 тона.

Код ограничења осовинског оптерећења на 6 
тона по једнострукој осовини, осовинско оптереће-
ње на вишеструким осовинама је ограничено:

1. за двоструке осовине на 9,6 тона,
2. за троструке осовине на 14,4 тоне,
3. за четвороструке осовине на 19,2 тоне,
4. за петоструке осовине на 24 тоне,
5. за шестоструке осовине на 28,8 тона,
6. за седмоструке осовине на 33,6 тона,
7. за осмоструке осовине на 38,4 тоне,
8. за деветоструке осовине на 43,2 тоне,
9. за десетоструке осовине на 48 тона,
10. за једанаестоструке осовине на 52,8 тона,
11. за дванаестоструке осовине на 57,6 тона,
12. за тринаестоструке осовине на 62,4 тоне,
13. за четрнаестоструке осовине на 67,2 тоне,
14. за петнаестоструке осовине на 72 тоне.
Под вишеструком осовином, у смислу ове 

одлуке, сматра се осовина код које међусобно 
растојање суседних осовина износи од 1,0 до 2,0 
метра и која је конструисана тако да аутоматски 
изједначава оптерећење на суседним осовинама те 
вишеструке осовине.

Члан 4.
У случајевима прекорачења осовинског оптере-

ћења на вишеструким осовинама, висина накнаде 
се утврђује у складу са чланом 2. ове одлуке, при-
меном следећег поступка обрачуна:

•  за двоструку осовину прекорачење дозвоље-
ног оптерећења по осовини се израчунава тако 
што се прекорачење дозвољеног оптерећења на 
двострукој осовини подели са бројем два и тако 
добијено прекорачење дозвољеног оптерећења 
по осовини множи са коефицијентом 1,375;

•  за троструку осовину прекорачење дозвоље-
ног оптерећења по осовини се израчунава тако 
што се прекорачење дозвољеног оптерећења на 
трострукој осовини подели са бројем три и тако 
добијено прекорачење дозвољеног оптерећења 
по осовини множи са коефицијентом 1,657;

•  за четвороструку осовину прекорачење дозво-
љеног оптерећења по осовини се израчунава 
тако што се прекорачење дозвољеног оптереће-
ња на четворострукој осовини подели са бројем 
четири и тако добијено прекорачење дозвоље-
ног оптерећења по осовини множи са коефи-
цијентом 1,892;
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•  за петоструку осовину прекорачење дозвоље-
ног оптерећења по осовини се израчунава тако 
што се прекорачење дозвољеног оптерећења 
на петострукој осовини подели са бројем пет и 
тако добијено прекорачење дозвољеног оптере-
ћења по осовини множи са коефицијентом 2,12;

•  за шестоструку осовину прекорачење дозвоље-
ног оптерећења по осовини се израчунава тако 
што се прекорачење дозвољеног оптерећења на 
шестострукој осовини подели са бројем шест и 
тако добијено прекорачење дозвољеног оптере-
ћења по осовини множи са коефицијентом 2,28;

•  за седмоструку осовину прекорачење дозвоље-
ног оптерећења по осовини се израчунава тако 
што се прекорачење дозвољеног оптерећења на 
седмострукој осовини подели са бројем седам и 
тако добијено прекорачење дозвољеног оптере-
ћења по осовини множи са коефицијентом 2,43; 

•  за осмоструку осовину прекорачење дозвоље-
ног оптерећења по осовини се израчунава тако 
што се прекорачење дозвољеног оптерећења на 
осмострукој осовини подели са бројем осам и 
тако добијено прекорачење дозвољеног оптере-
ћења по осовини множи са коефицијентом 2,53;

•  када је број осовина већи од осам, прекораче-
ње дозвољеног оптерећења по осовини се изра-
чунава тако што се прекорачење дозвољеног 
оптерећења на тој вишеструкој осовини поде-
ли са бројем осовина и тако добијено прекора-
чење дозвољеног оптерећења по осовини мно-
жи са коефицијентом 2,53;

Члан 5.
Накнада за прекорачење дозвољене укупне масе 

од 40 тона, обрачунава се у динарима по пређеном 
километру за сваку тону прекорачења и утврђује у 
следећим износима: 
за прекорачење од 41 до 60 тона 6,00 дин/км/т
за прекорачење од 61 до 80 тона 13,00 дин/км/т
за прекорачење преко 80 тона 45,00 дин/км/т

Укупна маса, у смислу ове одлуке, представља 
збир масе возила и масе терета на возилу.

Члан 6.
Кад је код ванредног превоза прекорачено исто-

времено и дозвољено осовинско оптерећење и 
дозвољена укупна маса, накнада се обрачунава и 
наплаћује за свако прекорачење појединачно.

Члан 7.
Накнада за прекорачење дозвољене дужине 

возила, за возило са или без терета, од 12 м за јед-
ноструко возило (камион), 16,5 м за тегљач са полу-
приколицом и хладњаче, односно 18 м за камион са 
приколицом и вучни воз са две приколице, обрачу-
нава се у динарима по пређеном километру и утвр-
ђује у следећим износима:

за прекорачење до 20% 4,00 дин/км/т
за прекорачење преко 20% 7,00 дин/км/т

Члан 8.
Накнада за прекорачење дозвољене ширине вози-

ла од 2,55 метара, ако возило са или без терета прела-
зи дозвољену ширину, обрачунава се у динарима по 
пређеном километру и утврђује у следећим износима:
за прекорачење од 2,56 до 3,00м 4,00 дин/км/т
за прекорачење од 3,01 до 4,50м 7,00 дин/км/т
за прекорачење преко 4,50м 10,00 дин/км/т

Члан 9.
Накнада за прекорачење дозвољене висине вози-

ла од 4,00 метра, ако возило са или без терета прела-
зи дозвољену висину, обрачунава се у динарима по 
пређеном километру и утврђује у следећим износима:
за прекорачење од 4,01 до 4,50м 4,00 дин/км/т
за прекорачење преко 4,50м 7,00 дин/км/т

Трошкове евентуалне демонтаже и монтаже све-
тлосних саобраћајних знакова и светлосних озна-
ка, односно вертикалне саобраћајне сигнализације 
падају на терет подносиоца захтева а обрачунавају 
се по ценама редовног одржавања истих.

Члан 10.
Када возило, са или без терета прекорачује дозво-

љену дужину, ширину и висину на више места, обра-
чунава се само највећа димензија из сваког прекора-
чења и то за сваку врсту прекорачења посебно. 

Када возило са или без терета прекорачује више 
димензија, укупна накнада се обрачунава као збир 
накнада за прекорачења по свакој димензији.

Члан 11.
Код обрачуна накнаде, сваки започети киломе-

тар превоза, обрачунава се као пређени
километар, а прекорачење оптерећења преко 

500,00 кг обрачунава се као једна тона.
Дужина пута који се користи за ванредни пре-

воз утврђује се на основу катастра и регистра ули-
ца, општинских и некатегорисаних путева на тери-
торији Града Пожаревца, коју води управљач пута 
или физичким мерењем одобрене трасе кретања.

Уплате се врше на рачун број 840–714598843–17

НАКНАДА ЗА ЗАКУП ДЕЛОВА 
ЗЕМЉИШНОГ ПОЈАСА ЈАВНОГ ПУТА

Члан 12.
За закуп одређеног дела земљишног појаса које 

припада општинском путу бр. 7 (Костолац- Пет-
ка - Дубравица), општинском путу бр. 9 (Костолац- 
Стари Костолац - Дрмно) и примарним улицама и 
које се користи за приступ и изградњу комерцијал-
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них објеката - бензинских станица, мотела, хоте-
ла, ресторана, ауто сервиса, продавница и других 
комерцијалних објеката (у даљем тексту: комер-
цијални објекти), плаћа се накнада у висини од 
1.100,00 динара/м2 закупљене површине.

За закуп одређеног дела земљишног појаса које 
припада општинском путу бр. 5 (Пожаревац - Живица 
- Брежане - Батовац -Дубравица), општинском путу бр. 
6, (Пожаревац - Драговац - Живица, општинском путу 
бр. 8 (Костолац- Острово од укрштања са путем бр. 
7), општинском путу бр. 10 (од укрштања са држав-
ним путем II реда бр. 128 Баре - Касидол), општин-
ском путу бр. 11 (Баре - Берање), општинском путу бр. 
12 (Брадарац -Рукумија), сабирним, интегрисаним и 
стамбеним улицама и некатегорисаним путевима и 
које се користи за приступ и изградњу комерцијалних 
објеката плаћа се накнада у висини од 700,00 динара/
м2 закупљене површине. 

Накнада из ст. 1. и 2. овог члана утврђује се 
решењем о утврђивању висине накнаде за закуп 
дела земљишног појаса јавног пута, у годишњем 
износу и плаћа се у 12 једнаких месечних рата до 
5-тог у месецу за претходни месец.

Уплате се врше на рачун број 840–714599843–24

НАКНАДА ЗА ЗАКУП ДРУГОГ 
ЗЕМЉИШТА КОЈЕ КОРИСТИ 

УПРАВЉАЧ ЈАВНОГ ПУТА

Члан 13.
За коришћење земљишта које припада јавном 

путу плаћа се годишња накнада у висини
од: 15.000,00 динара/ха закупљене површине у 

градском подручју, односно 5.000,00 динара/ха
закупљене површине у сеоском подручју. 
Накнада из става 1. овог члана за прву годину 

коришћења плаћа се у року од осам дана по закљу-
чењу уговора, а за сваку наредну годину до 15. јану-
ара у тој години.

Уплате се врше на рачун број 840–714599843–24

НАКНАДА ЗА ПОСТАВЉАЊЕ 
ВОДОВОДА, КАНАЛИЗАЦИЈЕ, 

ЕЛЕКТРИЧНИХ, ТЕЛЕФОНСКИХ И 
ТЕЛЕГРАФСКИХ ВОДОВА И СЛ. НА 

ЈАВНОМ ПУТУ

Члан 14.
За постављање инсталација (водовод, канализа-

ција, електричне инсталације, ПТТ, топлификаци-
је, гасовода, кабловске и сл.) поред, испод или изнад 
(укрштај) јавног пута плаћа се накнада по метру 
дужном постављених инсталација, пречника (или 
ширине) до 1 цм, а за инсталације већег пречника 
(или ширине) накнада се сразмерно повећању преч-
ника (или ширине) линеарно увећава.

За постављање инсталација из става 1. овог чла-
на плаћа се накнада и то:

•  За инсталације до 5 метара дужине у висини од 
100,00 динара по метру дужном

•  За инсталације до 10 метара дужине у висини 
од 70,00 динара по метру дужном

•  За инсталације до 50 метара дужине у висини 
од 20,00 динара по метру дужном

•  За инсталације преко 50 метара дужине у виси-
ни од 10,00 динара по метру дужном

За инсталације преко 20 цм пречника плаћа се 
накнада по метру дужном постављених инстала-
ција и то:

•  За инсталације до 50 метара дужине у висини 
од 500,00 динара по метру дужном

•  За инсталације до 1.000 метара дужине у виси-
ни од 50,00 динара по метру дужном

•  За инсталације до 10.000 метара дужине у виси-
ни од 20,00 динара по метру дужном

•  За инсталације преко 10.000 метара дужине у 
висини од максималног износа из претходне 
тачке.

Укупан износ накнаде из става 2. овог члана не 
може бити већи од 200.000,00 динара.

Накнада из става 2. и 3. овог члана плаћа се јед-
нократно приликом издавања сагласности за поста-
вљање инсталација.

Уплате се врше на рачун број 840–714593843–79

ГОДИШЊА НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ 
КОМЕРЦИЈАЛНИХ ОБЈЕКАТА КОЈИМА 

ЈЕ ОМОГУЋЕН ПРИСТУП СА ЈАВНОГ 
ПУТА

Члан 15.
Накнада за коришћење комерцијалних објека-

та на које је омогућен приступ са јавног пута пла-
ћа се, и то: 

1)  360,00 динара по м2 корисне површине која 
одговара намени и функцији објекта, за 
комерцијалне објекте (осим бензинске стани-
це), на које је омогућен приступ са општин-
ског пута бр. 7 (Костолац - Петка - Дубрави-
ца) и општинског пута бр. 9 (Костолац - Стари 
Костолац - Дрмно).

2)  180.000,00 динара за коришћење бензинске 
станице на коју је омогућен приступ са путе-
ва из тачке 1. овог члана. 

3)  180,00 динара по м2 корисне површине која 
одговара намени и функцији објекта, за комер-
цијалне објекте (осим бензинске станице) на 
које је омогућен приступ са општинског пута 
бр. 5 (Пожаревац - Живица - Брежане - Батовац 
- Дубравица), општинског пута бр. 6, (Пожаре-
вац -Драговац - Живица, општинског пута бр. 
8 (Костолац - Острово од укрштања са путем 
бр. 7), општинског пута бр. 10 (од укрштања са 
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државним путем II реда бр. 128 - Баре - Каси-
дол), општинског пута бр. 11 (Баре - Берање), 
општинског пута бр. 12 (Брадарац - Рукумија).

4)  144.000,00 динара за коришћење бензинске 
станице на коју је омогућен приступ са путе-
ва из тачке 3. овог члана.

5)  90,00 динара по м2 корисне површине која 
одговара намени и функцији објекта, за комер-
цијалне објекте (осим бензинске станице) на 
које је омогућен приступ са примарне улице.

6)  108.000,00 динара за коришћење бензинске 
станице на коју је омогућен приступ са ули-
це из тачке 5. овог члана.

7)  63,00 динара по м2 корисне површине која 
одговара намени и функцији објекта, за комер-
цијалне објекте (осим бензинске станице) на 
које је омогућен приступ са сабирне, интегри-
сане или стамбене улице односно са некатего-
рисаног пута.

8)  75.600,00 динара за коришћење бензинске 
станице на коју је омогућен приступ са улице 
односно пута из тачке 7. овог члана. 

Накнада из става 1. овог члана, утврђује се реше-
њем о утврђивању накнаде за коришћење комерци-
јалних објеката којима је омогућен приступ са јав-
ног пута, у годишњем износу и плаћа у 12 једнаких 
месечних рата до 5-тог у месецу за претходни месец.

Уплате се врше на рачун број 840–714594843–86 

Члан 16.
За коришћење улица, општинских и некатегори-

саних путева, за случајеве из члана 1.
став 1. тач. 1. и 5. ове одлуке сагласност даје 

управљач пута. 
За коришћење улица, општинских и некатегори-

саних путева, за случајеве из члана 1. став 1. тач. 3, 
4. и 5. ове одлуке, сагласност даје Градско веће Гра-
да Пожаревца.

Члан 17.
Накнаде утврђене овом одлуком јавни су приход 

и користе се за изградњу, реконструкцију, одржава-
ње и заштиту јавних путева. 

Подносилац захтева утврђену накнаду дужан је 
да плати на текуће рачуне јавних прихода прописа-
них подзаконским актом. 

Наплату накнада из ове одлуке, у име и за рачун 
Града Пожаревца, врши Јавно комунално предузе-
ће „Паркинг сервис“ Пожаревац.

У ситуацији када је инвеститор Град Пожаревац, 
јавна предузећа или друго правно лице чији је осни-
вач Град Пожаревац, накнаде утврђене овом одлу-
ком, се не плаћају.

Члан 18.
Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да 

важи Одлука о условима и висини накнаде за кори-

шћење улица, општинских и некатегорисаних путе-
ва („Службени гласник града Пожаревца“, бр. 1/15 
и 13/15). 

Члан 19.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику града Пожа-
ревца“, а примењиваће се од 1. јануара 2018. године.

У Пожаревцу, 28. децембра 2017 .год. Број: 011-06-204/4

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК 
Бојан Илић, с. р.

8 

На основу члана 32. став 1. тачка 1) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 
129/07, 83/14 - др. закон и 101/16 – др. закон), члана 
33. став 1. тачка 1) Статута Града Пожаревца („Слу-
жбени гласник Града Пожаревца“, бр. 17/16 - пречи-
шћен текст), а у вези Одлуке о прихватању предлога 
за промену Статута Града Пожаревца („Службени 
гласник Града Пожаревца“, бр. 8/17),

Скупштина Града Пожаревца, на седници од 28. 
децембра 2017. године, донела је 

Статутарну одлуку 
о изменама и допунама 

Статута Града Пожаревца 

Члан 1.
У Статуту Града Пожаревца („Службени гласник 

Града Пожаревца“, бр. 17/16 -пречишћен текст), у 
члану 34. став 1. после речи: „као и о избору“ дода-
ју се речи: „и разрешењу“, а после речи: „и чланова 
Градског већа“ додају се речи: „именовању и разре-
шењу чланова тела за праћење примене Локалног 
акционог плана за борбу против корупције“.

Члан 2.
У члану 57. после речи: „стамбене односе“ дода-

ју се запета и речи: „становање и одржавање зграда 
и друга питања из ових области“. 

Члан 3.
У члану 59. став 1. после речи: „и других општих 

аката“ додају се речи: „и појединачних аката“. 

Члан 4.
Члан 62. мења се и гласи: 

„Члан 62.
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Стручне, организационе и административно-
-техничке послове за Савет за привреду и финансије 
обављаће надлежно одељење за послове финансија.

Стручне, организационе и административно-тех-
ничке послове за Савет за пољопривреду и село оба-
вљаће надлежно одељење за послове пољопривреде.

Стручне, организационе и административно тех-
ничке послове за Савет за друштвене делатности 
обављаће надлежно одељење за послове друштве-
них делатности. 

Стручне, организационе и административно-
-техничке послове за Савет за комуналне послове, 
урбанизам и заштиту животне средине обављаће 
надлежно одељење за послове урбанизма. 

Стручне, организационе и административно-тех-
ничке послове за Комисију за стамбена питања обавља-
ће надлежно одељење за имовинско правне послове.

Стручне, организационе и административно тех-
ничке послове за Комисију за избор и именовања, 
Комисију за прописе, Комисију за представке и пре-
длоге и Комисију за мандатно-имунитетска питања 
обављаће надлежно одељење за послове органа Града.“

Члан 5.
У члану 90. став 1. тачка 22) речи: „сагласност 

на акт о унутрашњем уређењу и систематизацији 
Градске управе, као и“ бришу се.

Члан 6. 
У члану 103. став 2. мења се и гласи:
„Акт о организацији и систематизацији радних 

места у Градској управи Града Пожаревца, Град-
ском правобранилаштву Града Пожаревца и Слу-
жби интерне ревизије Града Пожаревца на предлог 
начелника Градске управе усваја Градско веће Гра-
да Пожаревца.“

Члан 7.
У члану 137. став 4. после речи: „траје“ додаје се 

запета, а речи: „до истека мандата одборника иза-
браних на редовним изборима“, замењују се речи-
ма: „четири године“ 

Члан 8.
У члану 138. став 1. број: „135“ замењује се речи-

ма: „137. став 4. овог статута“.
Додају се ст. 2. и 3, који гласе: 

„Председник Скупштине је дужан да одлуку о 
расписивању нових избора за Скупштину Градске 
Општине Костолац донесе у року од месец дана, од 
дана кад је требало спровести изборе, односно кон-
ституисати Скупштину Градске општине Косто-
лац.

Мандат одборника изабраних на изборима из 
става 2. овог члана, траје до истека мандата одбор-
ника Скупштине Градске Општине Костолац иза-
браних на редовним изборима.“

Члан 9.
После члана 159. додаје се наслов изнад члана и 

чл. 159а - 159е, који гласе:

„САВЕТ ЗА МЕЂУНАЦИОНАЛНЕ 
ОДНОСЕ

Члан 159а
У Граду Пожаревцу се оснива Савет за међуна-

ционалне односе (у даљем тексту: Савет) као само-
стално радно тело Скупштине Града које чине пред-
ставници српског народа и националних мањина, у 
складу са законом и овим статутом.

Савет разматра питања остваривања, заштите и уна-
пређивања националне равноправности у Граду Пожа-
ревцу, а посебно у областима културе, образовања, 
информисања и службене употребе језика и писма; уче-
ствује у утврђивању градских планова и програма који 
су од значаја за остваривање националне равноправно-
сти и предлаже мере за постизање националне равно-
правности; предлаже изворе, обим и намену буџетских 
средстава за остваривање националне равноправности.

Савет промовише међусобно разумевање, узајам-
но поштовање и толеранцију и добре односе међу 
свим заједницама које живе у Граду Пожаревцу.

Избор и састав Савета

Члан 159б
Скупштина Града бира чланове Савета међу 

истакнутим припадницима српског народа и наци-
оналних мањина. 

Члан Савета не може бити одборник Скупштине Града.
Чланове Савета који су припадници националних 

мањина предлажу национални савети националне 
мањине, а чланове Савета који су припадници наци-
оналних мањина који немају национални савет наци-
оналне мањине и чланове српске националности, ако 
грађани српске националности чине већину укупног 
становништва на територији Града, предлаже Коми-
сија за избор и именовања Скупштине Града. 

Листа кандидата садржи најмање двоструко више 
кандидата од броја који се бира.

Мандат чланова савета траје три године и тече од 
тренутка избора у Скупштини Града.

Делокруг, састав, избор чланова и начин рада 
Савета уређују се посебном одлуком Скупштине 
Града, која се доноси већином гласова од укупног 
броја одборника.

Начин одлучивања Савета

Члан 159в
Одлуке Савета доносе се консензусом чланова 

Савета.
Савет о својим ставовима и предлозима обаве-

штава Скупштину Града, која је дужна да се о њима 
изјасни на првој наредној седници, а најкасније у 
року од 30 дана.
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Скупштина Града и извршни органи Града дужни 
су да предлоге свих одлука, који се тичу национал-
не равноправности претходно доставе на мишље-
ње Савету. 

Надлежни орган Града дужан је да обезбеди да 
ставови и мишљења Савета буду доступни јавно-
сти, најкасније 30 дана од дана заузимања става или 
давања мишљења од стране Савета.

Пословником Скупштине Града Пожаревца бли-
же се уређује положај Савета у поступку доношења 
градских одлука и других правних аката.

Подношење извештаја Скупштини Града

Члан 159г
Савет подноси Скупштини Града годишњи изве-

штај о стању у области националне равноправности, 
међунационалних односа и остваривању мањин-
ских права на територији Града. Саставни део изве-
штаја су и предлози мера и одлука за остваривање и 
унапређење националне равноправности.

Савет може да поднесе и посебан извештај Скуп-
штини Града ако оцени да то захтевају нарочито 
важни разлози или ако Скупштина Града тражи 
такав извештај од њега.

Заштита права припадника српског народа 
и националних мањина

Члан 159д
Савет има право да пред Уставним судом покре-

не поступак за оцену уставности и законитости 
одлуке или другог општег акта Скупштине Града 
ако сматра да су њиме непосредно повређена права 
припадника српског народа и националних мањина 
представљених у Савету и право да под истим усло-
вима пред надлежним судом покрене поступак за 
оцену сагласности одлуке или другог општег акта 
Скупштине Града са Статутом Града Пожаревца.

Пословник о раду Савета

Члан 159ђ
Савет доноси пословник о раду.
Стручне и административно-техничке послове 

за потребе Савета врши одељење Градске управе за 
друштвене делатности.

Средства за рад Савета
Члан 159е

Средства за рад Савета обезбеђују се у буџету 
Града, а могу се обезбеђивати и из других извора, у 
складу са законом.“

Члан 10. 
Ова статутарна одлука ступа на снагу oсмог дана 

од дана објављивања у „Службеном гласнику Гра-
да Пожаревца“. 

У Пожаревцу, 28. децембра 2017. год. Број: 011-06-204/12

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА 

ПРЕДСЕДНИК
Бојан Илић, с. р.

9 

На основу члана 61. став 7. Закона о станова-
њу и одржавању зграда („Службени гласник РС, бр. 
104/16), члана 2. став 2. Одлуке о одржавању зграда 
и спољног изгледа зграда, условима, начину и крите-
ријумима суфинансирања обнове фасада стамбених 
и стамбено-пословних зграда на територији Града 
Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, 
бр. 12/17 и 13/17),чл. 1. ст. 2, 3 ст. 2. Правилника о 
критеријумима за утврђивање минималног износа 
који одређује јединица локалне самоуправе за плаћа-
ње трошкова инвестиционог одржавања заједничких 
делова зграде („Службени гласник РС“, бр. 101/17) 
и члана 33. став 1. тачка 6) Статута Града Пожарев-
ца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 17/16 
- пречишћен текст), Скупштина Града Пожаревца на 
седници од 28. децембра 2017. године, донела је

О Д Л У К У 
о утврђивању минималног износа на 

име трошкова инвестиционог и текућег 
одржавања заједничких делова зграде и 

накнаде за рад принудног професионалног 
управника на територији Града Пожаревца

Члан 1.
Овом одлуком утврђују се минимални износи на 

име трошкова за инвестиционо и текуће одржавање 
заједничких делова зграде које се налазе на тери-
торији Града Пожаревца, као и утврђивање мини-
малног износа накнаде у случају принудно поста-
вљеног професионалног управника од стране Града 
Пожаревца (у даљем тексту: Град), када стамбена 
заједница не испуни законске обавезе које се тичу 
одржавања зграде и управљања истом.

Члан 2.
Власници посебних делова зграда – станова или 

пословног простора, дужни су да на име издвајања за: 
1. инвестиционо одржавање заједничких дело-

ва зграде, месечно по квадратном метру стана или 
пословног простора плаћају минимални износ: 

- за зграду старости до 10 година – 3,00 динара;
-  за зграду старости од 10 до 20 година – 4,00 

динара;
-  за зграду старости од 20 до 30 година – 5,00 

динара и 
-  за зграду старости 30 и више година – 7,00 динара.
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2. текуће одржавање заједничких делова зграде, 
плаћају минимални месечни износ од 310,00 динара и

3. накнаду принудно постављеном професионал-
ном управнику, минимални месечни износ:

– за зграде до 8 посебних делова – 210,00 динара;
–  за зграде од 8 до 30 посебних делова – 250,00 

динара и
–  за зграду преко 30 посебних делова – 290,00 

динара.
У случају да је једно лице власник више посеб-

них делова зграде, за сваки такав посебни део пла-
ћа износе из става 1. овог члана.

Члан 3.
Стамбена заједница може донети одлуку да 

су власници посебних делова зграде у обавези да 
издвајају и веће износе од износа прописаних чла-
ном 2. ове одлуке за текуће и инвестиционо одржа-
вање заједничких делова зграде.

Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана обја-

вљивања у „Службеном гласнику Града Пожаревца“.

У Пожаревцу, 28. децембра 2017. год. Број: 011-06-204/14

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК
Бојан Илић, с. р.

10 

На основу члана 61. став 7. Закона о становању 
и одржавању зграда („Службени гласник РС“, бр. 
104/16) и члана 33. став 1. тачка 6) Статута Града 
Пожаревца („Службени гласник Града Пожарев-
ца“, бр. 17/16 - пречишћен текст), Скупштина Града 
Пожаревца, на седници одржаној 28. децембра 2017. 
године, доноси

Одлуку 
о измени Одлуке о одржавању зграда и 

спољног изгледа зграда, условима, начину 
и критеријумима суфинансирања обнове 
фасада стамбених и стамбено-пословних 

зграда на територији 
Града Пожаревца

Члан 1.
У Одлуци о одржавању зграда и спољног изгле-

да зграда, условима, начину и критеријумима суфи-
нансирања обнове фасада стамбених и стамбено- 
пословних зграда на територији Града Пожаревца 
(„Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 12/17), у 

члану 2. став 1. речи: „Градско веће Града Пожаревца“ 
замењују се речима: „Скупштина Града Пожаревца“.

Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у 

„Службеном гласнику Града Пожаревца“.

У Пожаревцу, 28. децембра 2017. год. Број: 011-06-204/13

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК
Бојан Илић, с. р.

11 

На основу члана 9. став 4. Закона о финансијској 
подршци породици са децом („Службени гласник 
РС“ , бр. 16/02, 115/05 и 107/09 ), члана 66. ст. 1. и 3, 
у вези са чланом 32. став 1. тачка 6) Закона о локал-
ној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 127/09, 
83/14 – др. закон и 101/16 – др. закон) и члана 33. став 
1. тачка 6) Статута Града Пожаревца („Службени 
гласник Града Пожаревца“, бр. 17/16 - пречишћен 
текст), Скупштина Града Пожаревца, на седници 
одржаној дана 28. децембра 2017. године, донела је

О Д Л У К У 
о допуни и измени Одлуке о финансијској 

подршци породици са децом

Члан 1.
У Одлуци о финансијској подршци породици са 

децом („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 
18/13, 13/14, 17/16, 10/17 и 12/17), после члана 14а 
додаје се нова глава IVа и члан 14б и наслов изнад 
тог члана који гласе:

„IVа НОВЧАНА НАКНАДА ДЕЦИ 
НАСТРАДАЛИХ ЛИЦА У ВРШЕЊУ 

СЛУЖБЕНЕ ДУЖНОСТИ

Члан 14б
Право на новчану накнаду у износу од 250.000,00 

динара остварују деца настрадалог родитеља, са 
пребивалиштем на територији Града Пожаревца, 
који у вршењу службене дужности у оквиру редов-
ног обављања посла из делокруга својих надлежно-
сти насилним путем изгуби живот, односно који 
изгуби живот приликом заштите и спасавања људи, 
материјалних и културних добара. 

Право на новчану накнаду из става 1. овог чла-
на остварује се на основу поднетог захтева и следе-
ћих доказа:

1) Извода из матичне књиге рођених за децу;
2) Фотокопије важеће личне карте настрадалог 

родитеља;
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3) Извода из матичне књиге умрлих за настра-
далог родитеља.“

Члан 2.
У члану 16. став 1. брише се.
Став 2. мења се и гласи:
„Накнада, породици у којој се роди прво дете, 

близанци, тројке или четворке, поклон честитка 
за прва три детета рођена у Новој години, односно 
накнада за децу настрадалог родитеља, исплаћују 
се једнократно, за свако дете, у висини новчане нак-
наде утврђене овом одлуком.“

Члан 3.
Задужује се Комисија за прописе Скупштине 

Града Пожаревца да сачини пречишћен текст 
Одлуке о финансијској подршци породици са децом.

Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана обја-

вљивања у „Службеном гласнику Града Пожаревца“.

У Пожаревцу, 28. децембра 2017. год. Број: 011-06-204/20

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК 
Бојан Илић, с. р.
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На основу члана 100. ст. 4. и 5. Закона о зашти-
ти животне средине („Службени гласник Републи-
ке Србије“, бр. 135/04, 36/09 - др. закон, 72/09 – др. 
закон, 43/11 – одлука УС и 14/16), члана 33. став 1. 
тачка 6) Статута Града Пожаревца („Службени гла-
сник Града Пожаревца“ бр. 17/16 - пречишћен текст), 
Програма заштите животне средине Града Пожа-
ревца 2012–2022. бр. 01–06–22/9 од 9. марта 2012. 
године и претходне сагласности Министарства 
заштите животне средине Републике Србије, број: 
401–00–00648/2017–02 од 18.12.2017. године, Скуп-
штина Града Пожаревца, на седници од 28. децем-
бра 2017. године, донела је:

Програм 
коришћења средстава буџетског фонда 

за заштиту животне средине 
Града Пожаревца 

за 2018. годину

I Скупштина Града Пожаревца на седници 
одржаној дана 17. децембра 2009. године под бро-
јем: 01–06–144/17 донела је Одлуку о образовању 
буџетског Фонда за заштиту животне средине Гра-
да Пожаревца као и Одлуку о изменама одлуке о 
образовању буџетског Фонда за заштиту живот-

не средине број: 01–06–7/2 на седници одржаној 
25.02.2016. године поштујући одредбе члана 100. 
Закона о заштити животне средине („Службени гла-
сник Републике Србије“ бр. 135/04, 36/09 - др. закон, 
72/09 – др. закон, 43/11 - одлука УС и 14/16) а у скла-
ду са Законом којим се уређује буџетски систем. 
Буџетски Фонд за заштиту животне средине Гра-
да Пожаревца је образован у циљу финансирања 
активности из Програма заштите животне среди-
не, као и припрема, спровођења и развоја акционих 
планова који разрађују регулаторне и институцио-
налне активности, активности мониторинга, студи-
ја, израде пројектне документације, економских и 
финансијских инструмената, информисања, образо-
вање и капиталне инвестиције из области очувања, 
коришћења, заштите и унапређења животне среди-
не на територији Града Пожаревца.

II У оквиру пренамене средстава од реализова-
них пројеката по изјашњењима корисника средстава 
буџетског Фонда за заштиту животне средине Града 
Пожаревца из претходног периода и то ЈП „Топли-
фикација“ Пожаревац је доставило допис бр. 10125, 
наш бр. 03–40–2731/2017 од 23.11.2017. године о 
повраћају средстава у износу од 61.268.709,00 дина-
ра као и Обавештење Одељења за буџет и финанси-
је бр. 03–40–2026/2017 од 26.09.2017. године из ког 
се види да су обезбеђена средства за пренамену у 
укупном износу од 61.268.709,00 динара као и сред-
става из више остварених а нераспоређених прихо-
да до краја 2017. године у износу од 419.531.324,00 
динара, која су такође коришћена као део средста-
ва за израду Програма буџетског Фонда за заштиту 
животне средине Града Пожаревца за 2018. годину.

III По Решењу Министарства заштите животне 
средине бр. 401–00–163/2017–01 од 25.08.2017. годи-
не Граду Пожаревцу припадају по очекиваном при-
ходу средства у износу од: 839.062.648,00 динара 
која се такође користе за израду Програма буџет-
ског Фонда за заштиту животне средине за 2018. 
годину

IV Укупно расположива средства за Програм 
коришћења средстава буџетског Фонда за заштиту 
животне средине Града Пожаревца за 2018. годину 
износе 1.319.862.681,00 динара. 

V Средства из тачака II и III Програма која се 
користе за реализацију активности у оквиру 33 про-
јекта износе укупно: 914.677.478,00 динара. При-
ликом израде Одлуке о буџету Града Пожаревца за 
2018. годину потребно је наведени износ одобрених 
средстава по одобреним пројектима распоредити по 
корисницима средстава. 

VI После утврђивања од стране Градског већа Гра-
да Пожаревца, Програм буџетског Фонда за заштиту 
животне средине Града Пожаревца за 2018. годину по 
добијеној Сагласности број: 401–00–00648/2017–02 
од 18.12.2017. године Министарства заштите живот-
не средине, доставити Скупштини Града Пожаревца 
на доношење.
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ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ КОРИСНИКА СРЕДСТАВА ПО АКТИВНОСТИМА НА РЕАЛИЗАЦИЈИ 
ПРОЈЕКАТА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА ЗА 
2018. ГОДИНУ ПО ПРОГРАМУ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА 2012–2022.

1. Програм управљања отпадом и одржавања чистоће града
Корисник 
средстава Назив активности Одобрена 

средства

Град Пожаревац 
– Градска управа 
Града Пожаревца

Набавка специјалног возила аутосмећара у оквиру реализације плана 
управљања комуналним отпадом на територији Града Пожаревца. 15.000.000,00
Набавка специјалног возила ауточистилице у оквиру реализације 
плана управљања комуналним отпадом на територији Града Пожа-
ревца – 2 комада. 17.000.000,00

Набавка специјалног возила аутоцистерна у оквиру реализације пла-
на управљања комуналним отпадом и одржавања чистоће на терито-
рији Града Пожаревца – 2 комада.

23.000.000,00

Набавка специјалног возила за прање контејнера у оквиру реали-
зације плана управљања комуналним отпадом на територији Града 
Пожаревца.

22.000.000,00

Набавка контејнера запремине 1,1 м3 – око 112 комада у оквиру реа-
лизације плана управљања комуналним отпадом на територији Гра-
да Пожаревца. 4.000.000,00

Набавка контејнера запремине 5 m3 – око 25 комада у оквиру реали-
зације плана управљања комуналним отпадом на територији Града 
Пожаревца.

3.000.000,00

Наведена инвестициона улагања у специјалне машине и возила, препозната су инвестиционим плановима 
ЈКП „Комуналне службе“ Пожаревац, као технички ресурси, који би омогућили бржи, квалитетнији и 
безбеднији рад и пружање услуга за које је предузеће и основано.

Предметна специјална возила би омогућила брже, квалитетније и аутономније пружање услуге одржавања 
зеленила, затим одржавања јавне хигијене, и продужила животни век контејнерским посудама за сакупљање 
комуналног отпада од 1,1 m3 и 5 m3 , омогућила боље пружање услуге јавне хигијене, сортирање отпада на депо-
нији и одвајање рециклабила, као и побољшање услуге изношења комуналног отпада од грађана, респективно.

2. Заштита вода и управљање отпадним водама
2.1. Проширење система сакупљања отпадних вода

Корисник 
средстава Назив активности Одобрена 

средства

Град Пожаревац 
– Градска управа 
Града Пожаревца

Изградња система сакупљања отпадних вода у улици Железничка – 
преко пруге ка улици Баје Секулића. 26.211.008.00

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

28.200.000.00

Реконструкција црпне станице ЦС-3 у склопу система сакупљања 
отпадних вода у улици Стишкој у Пожаревцу. 49.377.106.00

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

2.476.562.00

Изградња система сакупљања отпадних вода у улици Пожаревачки 
партизански одред (од улице Кобасове до улице Цара Душана). 7.837.858.00

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

8.852.880.00

Изградња секундарног система за сакупљање отпадних вода - фекална кана-
лизација у ул. Танаска Рајића (од улива у улици ПП Одред, до краја улице). 3.139.458.00

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

2.409.950.00

Изградња секундарног система за сакупљање отпадних вода - фекал-
на канализација у ул. Бочни сокак који излази на улицу ПП Одред (од 
улива у ППО до краја сокака).

2.518.812.00
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2.2 Проширење система сакупљања атмосферских отпадних вода
Корисник 
средстава Назив активности Одобрена 

средства
Град Пожаревац 
– Градска управа 
Града Пожаревца

Заштита површинских вода од загађења - Брежанског канала. 
Изградња Друге-А фазе Јужног слива кишне канализације. 133.728.900,00

У Пожаревцу је пројектован сепарациони канализациони систем, где је одвојена кишна канализација са 
директним уливањем у „Брежански канал“ и фекална канализација са системом за пречишћавање, који је 
био пројектован да прими и делимично пречишћене индустријске отпадне воде. 

Фекална канализација не постоји у свим делова града иако се непрекидно шири, тако да још увек посто-
ји велики број септичких јама. Даљом изградњом канализационе мреже створили би се услови да се смањи 
негативан утицај отпадних вода на подземне воде.

Ранијих година изграђеност канализационог система ни приближно није пратила развој водоводне мре-
же. Као последица овога, уобичајена појава је била, да се бунари претварају у септичке јаме по прикључењу 
на водовод, или да се користе септичке јаме изграђене од водопропусних материјала у чије дно су се често 
убацивале перфориране цеви. На тај начин остваривала се комуникација санитарних и подземних вода, што 
је доводило до загађивања првог водоносног слоја на ширем простору града.

Последњих година ситуација се променила, канализациона мрежа се шири, али њена изграђеност још увек 
не прати ширење мреже водовода.

3. Заштита подземних вода ради побољшања квалитета воде
Корисник 
средстава Назив активности Одобрена 

средства

Град Пожаревац 
– Градска управа 
Града Пожаревца

Замена азбестно-цементних водоводних цеви, реконструкција водо-
водне мреже у улицама Хајдук Вељкова и Поречка. 21.600.000,00

Замена асбестно-цементних водоводних цеви, реконструкција водо-
водне мреже у улици ПП одред. 10.832.639,00

Замена азбестно-цементних водоводних цеви, реконструкција водо-
водне мреже у улици Црногорска. 5.605.343,00

Замена азбестно-цементних водоводних цеви, реконструкција водо-
водне мреже у улици Шесте Личке дивизије. 9.165.167,00

ЈП „Водовод и 
канализација“ 
Пожаревац

Израда Студије оправданости са Идејним пројектом ППОВ-а Пожа-
ревца. 25.000.000,00

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

7.200.000,00

Замена асбестно-цементних водоводних цеви
Тендеција постављања азбест-цементних цеви 50-тих година прошлог века условила је да као и у већини 

градова у Србији она примарна мрежа система водоснабдевања, али и која је услед савремених антропогених 
фактора у фази распада, што има за последицу честа оштећења на мрежи водовода. Као интензивна акција 
започело са реконструкцијом мреже и заменом штетног по здравље и околину азбестно-цементног цевовода 
у Пожаревцу на више локација.

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

Нетретиране, односно непречишћене отпадне представљају кључне изворе загагађења на територији Града Пожаревца.
Одређивање састава и количине испуштених отпадних вода чине основне полазне податке за свако пла-

нирање, пројектовање и управљање отпадним водама. Спровођењем организованог мониторинга на терито-
рији коју покрива постојећи систем фекалне канализације створили би се основни услови за одабир правил-
не технологије и поступака третмана отпадних вода, борба против урбаних поплва, а све у циљу ефикасне 
заштите животне средине, планирање превенције настајања акцидента.

Израда Студије оправданости са Идејним пројектом ППОВ-а Пожаревца.
Даљи развој канализационог система је од изузетне важности за Град Пожаревац. Тренутно не постоји 

постројење за пречишћавање отпадних вода. Сва отпадна вода се прикупља и испушта у Брежански канал 
(водоток II реда), а одмах после, канал се улива у реку Велику Мораву. Последица оваквог стања је да је ква-
литет воде у Брежанском каналу знатно погоршан. 
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Имајући у виду да река Морава, као реципијент, представља ризичан реципијент, потом величину Града 
Пожаревца, изградња ППОВ-а би имале вишеструке позитивне ефекте на квалитет воде у реци Велика Морава. 

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

4. Заштита земљишта од штетног дејства вода 
Корисник 
средстава Назив активности Одобрена 

средства

Град Пожаревац 
– Градска управа 
Града Пожаревца

Извођење санационих радова и чишћење регулационог корита реке 
„Стара Млава“, а у циљу заштите земљишта од деградација и сни-
жавања високих подземних вода у зони угрожених насеља Брати-
нац и Набрђе.

72.684.875,00

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

10.550.000,00

Редовно одржавање и чишћење Брежанског канала од градског 
хиподрома до улива у Велику Мораву у смислу несметане евакуа-
ције површинских и отпадних вода.

6.560.000,00

Садашње стање у смислу екелошко-санитарних 
параметара у делу „Старе Млаве“ је јако лоше. У 
изолованим деловима старача које сада немају при-
родан отицај током скоро целе године присутан је 
висок водостај забарене стајаће воде. Њено при-
суство је делом од инфилтрационих вода од реке 
Млаве, кроз слојеве пескова и шљункова, а делом 
од подземних вода из правца Стига, чији је ниво 
повећан престанком рада површинског копа „Ћири-
ковац“ и измештањем површинског копа „Дрмно“. 
Осим природног загађења забарењем, обзиром да 
ова села немају канализациони систем, присутно 
је и загађење од бројних септичких јама и дивљих 
евакуационих прикључака од стајских јама, а дело-
ви старача су претворени у депоније смећа.

Такође, у бројним објектима, и стамбеним и 
подрумским, уочљив је утицај подземних вода, што 
додатно компликује стање на овом подручју. У лет-
њем периоду ово подручје је легло комараца, а због 
расквашености терена нема уочљивог узгајања пле-
менитих култура ни усева ни воћњака. С oбзирoм нa 
сaдaшњe eкoлoшкo сaнитaрнo стaњe систeмa „Стaрa 
Mлaвa“ и нeпoсрeднoг приoбaљa, кao и пoстojaњe 
брojних дeпoниja смeћa и сeптичких jaмa, будућe 
кaнaлисaњe нaсeљa дуж вoдoтoкa прeдстaвљaлo 
би вeлики кoрaк у прaвцу унaпрeђeњa живoтнe 
срeдинe. Oбзирoм нa нeпoсрeдну близину систeмa 
„Стaрa Mлaвa“, билo би лoгичнo дa сe oвaj вoдoтoк 
рaзмaтрa кao пoтeциjaлни рeципиjeнт oтпaдних 
вoдa из сeoских нaсeљa. Имajући у виду oснoвну 
функциjу систeмa „Стaрa Mлaвa“ у рeвитaлизaци-
jи eкo-систeмa, кao eлeмeнтaрни и фундaмeтaл-
ни услoв, нaмeћe сe прeчишћaвaњe oтпaдних вoдa, 
прe њихoвoг упуштaњa у хидрoтeхнички систeм. 
Aкo прихвaтимo oснoвнo нaчeлo дa сe квaлитeт 
вoдe нe смe пoгoршaвaти дуж систeмa тo знaчи дa 
би квaлитeт вoдe у систeму „Стaрa Mлaвa“ зaви-

сиo искључивo oд квaлитeтa вoдe рeкe Mлaвe нa 
пoтeзу вoдoзaхвaтa. Свa низвoднa прикључeњa 
сeoских кaнaлизaциja нe би смeлa дa пoгoршaвajу 
пoчeтни квaлитeт вoдe у систeму. Изгрaдњoм 
систeмa „Стaрa Mлaвa“ ствoрили би сe eлeмeнтaр-
ни прeдуслoви зa пoбoљшaњe eкoлoшкe ситуaци-
je и гeнeрaлнo унaпрeђeњe живoтнe срeдинe. Пeр-
мaнeнтнa циркулaциja вoдe у систeму oмoгућилa 
би рeвитaлизaциjу лoкaлнoг eкoсистeмa. Ствoрили 
би сe услoви зa рaзвoj свих кoмпaтибилних биљних 
и живoтињских врстa. С другe стрaнe, биoлoшким 
и биoтeхничким урeђeњeм приoбaлних пoвршинa 
oствaриo би сe склaд измeђу сувoзeмних и вoдeних 
кoмпoнeнти eкoсистeмa. Кoнвeрзиja oдрeђeних 
биљних зajeдницa и узгajaњe плeмeнитиjих културa 
би тaкoђe дoпринeли унaпрeђeњу живoтнe срeдинe

При рaзмaтрaњу eкoлoшкe и сaнитaрнe ситуaци-
je дуж будућeг систeмa „Стaрa Mлaвa“, трeбa истaћи, 
дa сaмo хидрaуличкo рeaктивирaњe вoдoтoкa ниje 
дoвoљнo зa пoтпунo рeшeњe прoблeмa. Зa суштин-
скo пoбoљшaњe квaлитeтa живoтнe срeдинe нa 
пoсмaтрaнoм пoдручjу су нeoпхoднe и биoтeхнич-
кe и биoлoшкe мeрe кao и пoпрaвљaњe квaлитeтa 
вoдe реке Mлaвe. Бeз дoвoљнe кoличинe рaствoрeнoг 
кисeoникa, мнoгe врстe aквaтичних oргaнизaмa нису 
спoсoбнe дa eгзистирajу у вoди. Рaствoрeни кисeoник 
сe трoши при рaспaдaњу, тj. дeгрaдaциjи oргaнскe 
мaтeриje у вoди. Taкo, вeлики пoмoри рибa нajчeшћe 
нису прoузрoкoвaни дирeктнoм тoксичнoшћу при-
сутнoг пoлутaнтa, вeћ пojaвoм дeфицитa кисeoникa 
услeд њeгoвoг учeшћa у биoдeгрaдaциjи тoг пoлу-
тaнтa. Кисeoник у пoвршинскe вoдe мoжe дoспeти 
aпсoрпциjoм из aтмoсфeрe, у кojoj je присутaн у 
кoличини oд 20,95 зaпрeминских %, aли сe мoжe и 
ствoрити у сaмoj вoди кao прoизвoд фoтoсинтeзe при 
рaзмнoжaвaњу вoдeних aлги. Рaспaдaњeм oргaнских 
супстaнци у вoди кoнцeнтрaциja кисeoникa oпaдa, 
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штo нaвoди нa сумњу дa je вoдa зaгaђeнa. Aли истo тaкo и мнoгa нeoргaнскa jeдињeњa трoшe кисeoник зa свojу 
oксидaциjу, пa je смaњeњe кисeoникa знaк зaгaђeнoсти и тим jeдињeњимa. Смaњeњe кисeoникa у вoди oтeжaвa 
живoт вoдeним oргaнизмимa, пa мoжe дoвeсти дo трajнoг пoрeмeћaja eкoлoшкe рaвнoтeжe. Збoг тoгa квaнтитaтив-
нo oдрeђивaњe кисeoникa у вoди имa вeлику вaжнoст. Присуствo рaствoрeнoг кисeoникa у oтпaдним вoдaмa je 
пoжeљнo jeр спрeчaвa пojaву нeприjaтних мирисa. Висoкe врeднoсти рaствoрeнoг кисeoникa ипaк нису пoжeљ-
нe у вoдaмa зa индустриjску примeну и зa примeну у дoмaћинствимa jeр пojaчaвa кoрoзиjу гвoжђa и чeликa у 
дистрибуциoнoм систeму и бojлeримa. Вeћинa зeмaљa ниje успoстaвилa стaндaрдe зa пиjaћу вoду, изузeв Руси-
je кoja дaje врeднoст MDK oд 4 mg L-1. Пoрeд oвoг eкoлoшкoг и сaнитaрнoг aспeктa, пoтрeбнo je дa сe сaглeдajу 
и oдрeђeнe aдминистрaтивнe мeрe, у смислу дoнoшeњa прoписa зa рeгулисaњe oднoсa лoкaлнoг стaнoвништвa 
прeмa систeму „Стaрa Mлaвa“. Пoсeбнo сe нaмeћe тeмa знaчaja eдукaциje стaнoвништвa, у циљу буђeњa eкoлoшкe 
свeсти. Из свeгa мoжeмo дa зaкључимo дa je прoблeм jaкo кoмплeксaн и дa рeшeњeм хидрoтeхничких и eкoлoшкo-
-сaнитaрних циљeвa, кao цeлинe, ствoрили би сe услoви зa фуннкциoнисaњe цeлoг систeмa – кoришћeњe вoдa 
зa нaвoдњaвaњe и рeкрeaциjу (рибoлoв,...) и кoнтрoлисaнo испуштaњe oтпaдних вoдa из сeoских нaсeљa. Нa тaj 
нaчин би систeм „Стaрa Mлaвa“ дoбиo мнoгo знaчajниjу улoгу у рурaлнoм aмбиjeнту рeчнe дoлинe. Појава заба-
рене воде код Бубушинца. хидрoтeхничких и eкoлoшкo-сaнитaрних циљeвa, кao цeлинe, ствoрили би сe услoви 
зa фуннкциoнисaњe цeлoг систeмa – кoришћeњe вoдa зa нaвoдњaвaњe и рeкрeaциjу (рибoлoв,...) и кoнтрoлисaнo 
испуштaњe oтпaдних вoдa из сeoских нaсeљa. Нa тaj нaчин би систeм „Стaрa Mлaвa“ дoбиo мнoгo знaчajниjу 
улoгу у рурaлнoм aмбиjeнту рeчнe дoлинe.

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

средства
Град Пожаревац 
– Градска управа 
Града Пожаревца

Систематско уклањање амброзије на територији Града Пожаревца у 
2018. години. 5.000.000,00

Градска општина 
Костолац

Замена, реконструкција и формирање новог дрвореда на подруч-
ју града Костолца као и реконструкција дрвореда и уређење зелене 
површине у централном парку у Костолцу - Прва фаза.

15.000.000,00

Подручје Града Пожаревца сиромашно је шумама и док је територија градских насеља Пожаревац и 
Костолац веома сиромашна са урбаним зеленилом односно уређеним зеленим површинама. Укупна површина 
шума и шумских засада износи 3.278 ha. Пропорција територије под шумом је 7% и далеко је испод просека 
Браничевског округа и Републике, што је последица крчења шума за потребе проширења пољопривредних 
површина. Природна разноврсност вегетације указује на широк избор биљних врста које би требало користити 
у проширивању површина под шумама, урбаним зеленилом и слично.

6. Побољшање квалитета ваздуха – смањење броја индивидуалних ложишта 
(загађивача) ширењем система даљинског грејања, топлификационе мреже

Корисник 
средстава Назив активности Одобрена 

средства

ЈП 
„Топлификација“ 
Пожаревац

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

69.383.784,00

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

101.202.734,00

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

59.541.140,00

Ширење топлификационе мреже – наставак топловода кроз Изворску 
улицу, изградња преносне топловодне мреже - наставак изградње град-
ске мреже у Изворској улици.

7.140.000,00

Ширење топлификационе мреже – дистрибутивне мреже и прикључних 
топловода на локацији која обухвата објекте на адресама: Радисава Цве-
јића - непарна страна, Живана Цвејића, Феникса Канића, Десанке Мак-
симовић, Виминацијум, Драгољуба Јурића, М. Богдановић, Пећка део и 
Војске Југославије део.

99.459.262,00
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Корисник 
средстава Назив активности Одобрена 

средства
Градска 
општина 
Костолац

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

40.000.000,00

УКУПНО ОДОБРЕНА СРЕДСТВА ПО ОВОМ 
ПРОГРАМУ ИЗНОСЕ 914.677.478,00

Са топлификацијом Костолца почело се 1986. 
године, а 1996. године покренут је систем за грејање 
и у Пожаревцу. Укупна инсталисана снага потроша-
ча топлотне енергије градских насеља Пожаревца и 
градске општине Костолац износи 190 MW. Топлот-
ни извор за даљинско грејање су Термоелектране 

„Костолац А“ и „Костолац Б“ који је довољан да 
снабдева топлотном енергијом Костолац, Пожаре-
вац и околна сеоска насеља. Изграђен је магистрал-
ни вреловод Костолац - Пожаревац дужине 12 km. 
На магистралном вреловоду предвиђени су при-
кључци за следећа насељена места: Костолац, Кле-
новник, Ћириковац и Пожаревац. 

Употребом топлотне енергије остварују се зна-
чајне уштеде у потрошњи чврстих и течних гори-
ва, електричне енергије, рудног богатства, уште-
де у погледу проостора за складиштење угља као 
и могућност коришћења топлотне енергије за ста-
кленике. Такође, прикључењем топлификацио-
ног система градских насеља Пожаревац и Косто-
лац са околним насељима на трајни извор топлоте 
у ТЕ „Костолац“ смањује се број извора емисије 
аерозагађења. Термоелектрана омогућава примену 
одговарајућих постројења за санацију аерозагађења, 
а такође се у комбинованој производњи топлотне 
и електричне енергије смањује и топлотно загађе-
ње околине. Све наведено повољно утиче на реша-
вање еколошких услова живота на територији Гра-
да Пожаревца.

VII - Овај програм објавити у „Службеном гла-
снику Града Пожаревца“.

У Пожаревцу, 28. децембра 2017. год. Број: 011-06-204/5

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК
Бојан Илић, с.р.
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На основу члана 160. став 5. Закона о рударству 
и геолошким истраживањима („Службени гласник 
РС“, број 101/15), члана 23. став 4. и члана 32. став 
1. тачка 6) Закона о локалној самоуправи („Службе-
ни гласник РС“, број 129/07, 83/2014 - др. закон и 
101/16 – др. закон) и члана 33. став 1. тачка 6) Ста-
тута Града Пожаревца („Службени гласник Града 
Пожаревца“, број: 17/16 – пречишћен текст) и сагла-

сности Министарства рударства и енергетике Вла-
де Републике Србије број: 310–02–01819/2017–02 од 
7.12.2017. године, Скупштина Града Пожаревца на 
седници одржаној дана 28. децембра 2017. године, 
донела је:

Програм 
мера за унапређење услова живота на 

територији 
Града Пожаревца 

у 2018. години 

I Овим програмом врши се расподела средстава 
остварених од накнаде по основу коришћења мине-
ралних сировина на територији Града Пожаревца, а 
у вези члана 160. став 5 Закона о рударству и геоло-
шким истраживањима у износу од 168.757.280,00 
динара, за реализацију 21-ог пројекта, а у циљу 
унапређења услова живота на територији Града 
Пожаревца.

II Средства која се користе од накнаде остваре-
не по основу експлоатације минералних сировина, 
а у циљу унапређења услова живота на територи-
ји Града Пожаревца по допису Одељења за буџет и 
финансије бр. 03–40–2026/2017 од 26.09.20017. годи-
не представљају средства за пренамену (као и допис 
бр. 03-службено од 07.11.2017. године) у укупном 
износу од 8.757.280,00 динара која су преостала од 
реализованих пројеката из ранијих програма. Оче-
кивани приход од наведене накнаде у 2018. години 
у износу од 160.000.000,00 динара је такође кори-
шћен за израду овог програма. Укупна висина сред-
става за израду Програма мера за унапређење усло-
ва живота на територији Града Пожаревца за 2018. 
годину износи 168.757.280,00 динара.

III Средства у износу од 168.757.280,00 динара је 
неопходно уврстити у буџет Града Пожаревца при-
ликом израде Одлуке о буџету Града Пожаревца за 
2018. годину.

IV Наведени Програм мера за унапређење усло-
ва живота на територији Града Пожаревца у 2018. 
години доставити на сагласност Министарству 
рударства и енергетике Републике Србије.

V Средства из овог Програма расподељују се на 
следећи начин у табеларном прегледу:
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Корисник 
средстава Назив активности Одобрена 

средства

Град Пожаревац 
– Градска управа 
Града Пожаревца

Радови на ојачавању коловозне конструкције - асфалтирање улице Хај-
дук Вељкова - од Поречке до раскрснице са Југовићевом дужине 1324 
m у МЗ „Парк“.

65.000.000,00

Радови на ојачавању коловозне конструкције - асфалтирање улице Јована 
Шербановића (од Поречке до Његошеве) дужине 375 m у МЗ „Парк“. 27.000.000,00

Радови на ојачавању коловозне конструкције - асфалтирање улице Кла-
ре Цеткин дужине 280 m у МЗ „Сопот“ (остатак од 1.274.856,60 финан-
сира се из остатка буџета).

2.447.280,00

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

13.000.000,00

Радови на ојачавању коловозне конструкције - асфалтирање улице 
Десанке Максимовић дужине 457 m - Насеље Канал у Костолцу. 6.500.000,00

Радови на ојачавању коловозне конструкције - асфалтирање улице 
Милоша Обилића дужине 170 m у МЗ „Острово“. 1.740.000,00

Радови на ојачавању коловозне конструкције - асфалтирање улице 15. 
октобра дужине 265 m у МЗ „Кленовник“. 3.700.000,00

Радови на ојачавању коловозне конструкције - асфалтирање улице Пар-
тизанске дужине 345 m у МЗ „Кленовник“. 3.800.000,00

Радови на ојачавању коловозне конструкције - асфалтирање улице 
Радисава Божића дужине 665 m у МЗ „Петка“. 8.900.000,00

Радови на ојачавању коловозне конструкције - асфалтирање улице Дра-
ге Мишића – II део дужине 430 m у МЗ „Лучица“. 4.600.000,00

Радови на ојачавању коловозне конструкције - асфалтирање улице Дра-
гољуба Новаковића дужине 261 m у МЗ „Пољана“. 3.500.000,00

Радови на ојачавању коловозне конструкције - асфалтирање улице 
Милоја Максимовића дужине 215 m у МЗ „Пругово“. 2.800.000,00

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

3.000.000,00

Радови на ојачавању коловозне конструкције - асфалтирање улице Лоле 
Рибара-Моравска дужине 315 m у МЗ „Брежане“. 2.600.000,00

Радови на ојачавању коловозне конструкције - асфалтирање улице 
Едварда Кардеља дужине 450 m у МЗ „Живица“. 4.100.000,00

Радови на ојачавању коловозне конструкције - асфалтирање улице 
Вожда Карађорђа дужине око 350 m у МЗ „Драговац“. 3.000.000,00

Радови на ојачавању коловозне конструкције - асфалтирање улице 
Петра Драпшина дужине 195 m у МЗ „Берање“. 2.500.000,00

Радови на пресвлачењу асфалтом спортског игралишта у МЗ „Братинац“. 1.570.000,00
Радови на ојачавању коловозне конструкције - асфалтирање улице 
Мариборска дужине 155 m у МЗ „Касидол“. 1.500.000,00

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

3.000.000,00

Радови на ојачавању коловозне конструкције - асфалтирање улица 
Млавска и Боже Димитријевића дужине 330 m у МЗ „Трњане“. 4.500.000,00

УКУПНО ОДОБРЕНА СРЕДСТВА ПО ПРОГРАМУ 168.757.280,00

VI Програм мера за унапређење услова живота на територији Града Пожаревца у 2018. години, објавити 
у „Службеном гласнику Града Пожаревца“.

У Пожаревцу, 28. децембра 2017. године       Број: 011–06–204/6
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК
Бојан Илић, с.р.
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На основу члана 99. става 5. Закона о планира-
њу и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 
81/09 – испр, 64/10 - одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 
– одлука УС, 50/13 - одлука УС, 98/13, - одлука УС, 
132/14 и 145/14) и члана 33. став 1. тачка 8) Стату-
та Града Пожаревца („Службени гласник Града 
Пожаревца“, бр. 17/16 - пречишћен текст), Скупшти-
на Града Пожаревцa, на седници одржаној дана 28. 
децембра 2017. године донела је 

Програм отуђења грађевинског земљишта 
у јавној својини Града Пожаревца за 2018. 

годину

Садржај програма

I Увод
II Предлог локације које се отуђује 
1. Локација - „Северни блок индустријске зоне 

'' у Пожаревцу
2. Катастарска парцела 7932 КО Пожаревац

I У в о д
Чланом 99. Закона о планирању и изград-

њи, предвиђено је да се отуђење грађевинског 
земљишта у јавној својини (када је власник једи-
ница локалне самоуправе) врши јавним надмета-
њем или прикупљањем понуда - јавним огласом, 
по тржишним условима и у складу са Законом о 
планирању и изградњи. Под отуђењем грађевин-
ског земљишта сматра се и размена непокретно-
сти између власника грађевинског земљишта у јав-
ној својини и власника у приватној својини, у ком 
случају се не спроводи поступак јавног надмета-
ња односно прикупљања понуда. Поступак спро-
води јединица локалне самоуправе. Грађевинско 
земљиште у јавној својини отуђује се лицу које 
за то земљиште понуди највећу цену (која се нак-
надно не може умањити). Изузетно од ове одред-
бе, грађевинско земљиште може се отуђити и по 
нижој цени или без накнаде уколико се приба-
ви сагласност Владе Републике Србије и уколи-
ко се на овај начин реализује инвестициони проје-
кат којим се унапређује локални економски развој 
јединице локалне самоуправе. Процедуру отуђења 
и давања у закуп земљишта у јавној својини Града 
Пожаревца, спроводи Град Пожаревац, по програ-
му отуђења и давања у закуп, чији предлог утврђу-
је Градско веће Града Пожаревца, а усваја га Скуп-
штина Града Пожаревца. 

Грађевинско земљиште у јавној својини Града 
Пожаревца не може се отуђити или дати у закуп 
уколико није донет плански документ на основу 
кога се издају локацијски услови, односно грађе-
винска дозвола. 

II Предлог локација које се отуђују 
Локација „Северни блок индустријске зоне“ 

у Пожаревцу
Површина од 19ha 66a 39m2 уређена је на осно-

ву Плана детаљне регулације „Северни блок инду-
стријске зоне '' у Пожаревцу .

1. Границе локације: 
Планом детаљне регулације „Северни блок 

индустријске зоне '' у Пожаревцу границе сачи-
њавају их следеће катастарске парцеле: 6774/2, део 
6774/3, 6774/4, 7832/1, 7832/2, 6780/1, 6780/2, 6780/24, 
6780/25, 6780/26, 6780/27, 6780/28, 6780/29, 6780/30, 
6780/31, 6780/32, 6780/33, 6780/34, 6780/35, 6780/36, 
6780/37, 6780/38, 6780/39, 6780/40, 6780/41, 6780/42, 
6780/43, 6780/44, 6780/45, 6780/46, 6780/47, 6780/48, 
6780/49, 6780/50, 6780/51, 6780/52, 6780/53, 6780/54, 
6780/55 , 7831/1 , 7833 , 7830/6, 7830/1, 7830/5 , 7831/4, 
7830/4 , 7829,7828/2, 7831/2 , део 7830/3 , део 6783 , 
део 2173 и део 7763 све КО Пожаревац.

Предметни простор ослања се на улицу Илије 
Гојковић, на северној страни а са јужне стране 
локалним путем на улицу Ђуре Ђаковића. Ули-
ца Илије Гојковића „ГП Пожаревца 2025'' дефи-
нисана је као градска саобраћајница са укупном 
ширином регулације од 15,50м тренутно њена 
регулација на терену је недефинисана. Улица Ђуре 
Ђаковића према ГП Пожаревца до 2025. дефинисана 
је као градска магистрала са укупном ширином 
регулације од 17,00м.

Концептом саобраћајног решења обухваћен је 
знатно већи простор као и будућа друга фаза плана 
која обухвата комплексе „Имлека“, „Маркопа“, 
фабрике „Мораве“, ауто куће „Ремонт“, РО 
„Рекорд„и компаније „Делта-М“ односно „Темпо“.

Ослонац саобраћајног повезивања просто-
ра намењеног малим и средњим предузећима са 
пословним, производним и комерцијално-услу-
жним делатностима чини улица Ђуре Ђаковића и 
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траса улице Илије Гојковића. Ове две саобраћајни-
це повезују се попречном комуникацијом која дели-
мично прати трасу дефинисану урбанистичким 
пројектом, а делимично новом трасом између тра-
фо-станице и „Енела“. Уведена је сервисна саобра-
ђајница уз улицу Ђуре Ђаковића како би се смањио 
број прикључака на трасу градске магистрале и на 
тај начин допринело несметаном одвијању саобра-
ћаја на главном градском улазно-излазном правцу. 

Регулација је прилагођена потребама коришће-
ња простора нудећи висок ниво услуга за све кори-
снике.

Јавно паркирање се планира уз сервисну саобра-
ћајницу - коловозну површину.

2.ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА

2.1. Општа правила уређења

2.1.1. Намена површина и начин коришћења 
земљишта

У оквиру обухвата предметног Плана дефини-
сане су површине у оквиру грађевинског подручја 
грађевинског земљишта јавне намене и површине 
грађевинског земљишта других намена са прете-
жним, допунским и пратећим наменама истог. 

Зона –целина А1 површине П=2ha 86a 28m2 –
претежна намена мали производни погони мала 
привреда; пословно- комерцијални садржаји као 
допунска; пратећа намена складишта и магацин-
ски простори

Зона –целина А1.1. површине П=1ha 15a 0m2 –
претежна намена мали производни погони

У оквиру ове зоне целина која би се реализовала 
у оквиру прве подфазе као претежна намена дефи-
нисани су мала привреда, мали производни погони 
и пословно- комерцијални садржаји као допунска, 
као пратећа намена складишни, магацински про-
стори у функцији претежне и допунске делатности.

Зона –целина А2 површине П=3ha 04a 19m2 –
претежна намена пословно комерцијална делат-
ност, допунска намена специјализоване производ-
ње, пратећа услужно-комерцијалне делатности са 
допунским наменама специјализовне производње 
(специјализовани производни погони, складишта, 
хладњаче) и пратећим услужно- комерцијалним 
садржајима (културно-забавни, спортско рекреа-
тивни, козметички салони, специјализоване про-
давнице, ресторани, кафеи и др. специјализоване 
услуге). 

Зона –целина А2.1. површине П=2ha 10a 52m2 

–претежна намена пословно- комерцијална делат-
ност; допунска намена специјализоване производ-
ње; пратећа услужно-комерцијалне делатности.

Зона –целина А3 површине П=4ha 27a 50m2 –
претежна намена производно прерађивачка делат-
ност, допунска пословно-комерцијална са пратећим 
складишно магацинским простором. 

Она представља зону комплекса постојећих обје-
ката „Енела“ и већ се развила у специјализовани 
производни и пословно трговачки комплекс чији 
развој даље унапређује, палету и квалитета услу-
га (културно-забавни, спортско рекреативни, козме-
тички салони, специјализоване продавнице, ресто-
рани, кафеи и др. специјализоване услуге) који се 
могу развити у оваквом комплексу који тежи да 
задовољи све потребе кориснике. У зони комплек-
са „Енела“ формиран је већ и „Царински терминал“ 
који ће допринети даљем развоју комплетне зоне 
обухвата овог Плана.

Зона –целина А3.1. површине П=1ha 23a 13m2 –
претежна намена производно прерађивачка делат-
ност, допунска пословно-комерцијална са пратећим 
складишно магацинским простором.

Ова зона-целина представља део зоне комплек-
са „Енела“ који је настао формирањем саобраћајни-
це „ул. Нове 4'' која повезује Улицу Ђуре Ђаковића 
и улицу Илије Гојковића. Могуће је и формирање 
засебних мањих производних погона. 

Зона –целина А4 површине П=0ha 60a 68m2 –
претежна намена електродистрибуција

Ова зона-целина представља зону комплекса 
Трафо станице Т. С.35/10 kV „Пожаревац 2'' у окви-
ру које је могућа даља трансформација постојеће 
трафо станице на виши напонски ниво 110 kV. 

2.2. Правила уређења за зоне и целине 
дефинисане на грађевинском земљишту 

других намена
У оквиру концепта плана дефинисана је 

прва подфаза (зона обрађена напред наведеним 
усвојеним урбанистичким пројектом) и дру-
га подфаза, које су обе дефинисане са прете-
жном наменом производном и пословном, а као 
допунским комерцијалним садржајима. Према 
нивоу еколошког оптерећења ГП Пожаревац 
2025. у зони обухвата овог Плана могу се реа-
лизовати три категорије привредних предузе-
ћа : категорија А, категорија Б и категорија В.

Категорија А - мале фирме које према нивоу 
еколошког оптерећења могу бити лоциране и унутар 
стамбених насеља и не утичу негативно на суседно 
становништво, као што су пекарске и посластичар-
ске радње, технички сервиси;

Категорија Б - мале и средње фирме које пре-
ма нивоу еколошког оптерећења могу бити лоци-
ране на рубним деловима стамбеног насеља тако 
да њихове функције не утичу негативно на суседно 
становништво, као што су веће електромеханичар-
ске радионице, складишта грађевинског материјала, 
прерада пластичних маса, фабрике хлеба и друго;

Категорија В - фирме које према нивоу еколо-
шког оптерећења могу бити лоциране на одређе-
ном одстојању од стамбеног насеља тако да њихова 
функција на том растојању не утиче негативно на 
суседно становништво, као што су тржни центри 
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и већа складишта, прехрамбена индустрија, тек-
стилна индустрија, итд. У овој категорији морају 
се спроводити техничко-технолошке, урбанистич-
ке и организационе мере заштите животне средине.

2.3. Правила грађења објеката на 
комплексима индустрије, грађевинарства, 

занатске производње, мануфактурне 
производње и складишта 

Намена: – индустријска производња – мали про-
изводни погони – грађевинарство – занатска прои-
зводња – манифактурна производња – складишта

Парцела:
– минимална површина парцеле  1.500m2

– минимална ширина парцеле 20m
Индекс или степен изграђености „И“– макси-

мални индекс или степен изграђености „И“
на парцели површине:  – до 0,5ха   0,8 

– од 0,5ха до 1ха   0,7 
– од 1 ха до 3ха 0,6 
– преко 3ха   0,5

Индекс или степен заузетости „З“ 
– до 0,5   70% 
– од 0,5 ха до 1 ха   60% 
– од 1 ха до 3 ха  50% 
– преко 3 ха   40%

Зелене површине

−  минимални проценат зелене површине 
на парцели до 1 hа  20%

−  минимални проценат зелене површине 
на парцели до 1–3 hа  25%

−  минимални проценат зелене површине 
на парцели преко 3 hа 30%

Висинска регулација: 
– максимална спратност објеката   П+1 
– максимална висина објекта   15,0 м
(изузетно максимална висина објекта може бити 
већа од 15m искључиво у случају да је условљена 
технолошким процесом) 
– спратност помоћних објеката   П+0 
– максимална висина помоћног објеката   5,0 m
Хоризонтална регулација:– минимално растојање 
грађевинске линије објекта од регулационе 
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линије парцеле 10,0 m, односно 15,0 m у складу са 
графичким прилогом План регулације зона- целина 
са правилима грађења (изузетно се на регулационој 
линији може градити објекат портирнице) 
–  минимално растојање објекта од бочних граница 

парцеле ..................................................................5,0 m
–  минимално растојање објекта од бочних 

суседних објеката ........................................... 10,0 m
–  минимално растојање два објекта на парцели 

½ висине вишег објекта, не може бити мање од 
4,0m

–  минимално растојање објекта од задње границе 
парцеле 
– Помоћни објекти ............................................6,0 m 
–  Објекти главне намене ................................ 10,0 m

– за изграђене објекте важе постојећа растојања
Паркирање решавати у оквиру грађевинске пар-

целе у складу са параметрима датим у поглављу 5.5. 
Правила за паркирање.

2.4. Правила грађења за Пословно-
комерцијалне објекте 

Намена: – услужно-трговинске делатности: – 
робне куће, тржни ценри, занатски центри, мега-
маркети, супер-маркети,

– пословно-комецијалне делатности: – банке, 
административни центри локалне управе, пословни 
објекти државних органа, пословни објекти преду-
зећа, банке, осигуравајући заводи, пословни објек-
ти за рентирање

– туристичке активности: – хотели, мотели, 
ресторани и други угоститељски објекти
Парцела:  – минимална површина парцеле .1.500m2  

– минимална ширина парцеле ...........20m 
Индекс или степен изграђености „И“– 
максимални индекс или степен изграђености „И“
на парцели површине:
– до 0,5 hа ................................................................. 0,8
– од 0,5 до 1 hа ..........................................................0,7
– од 1 hа до 3 hа ....................................................... 0,6
– преко 3 hа .............................................................. 0,5
Индекс или степен заузетости „З“
– до 0,5 ................................................................... 70%
– од 0,5 до 1 hа .......................................................60%
– од 1 до 3 hа ..........................................................50%
– преко 3 hа ............................................................40%

Зелене површине
−   минимални проценат зелене површине на 

парцели до 1 hа ..................................................20%
−  минимални проценат зелене површине на 

парцели до 1–3 hа ............................................... 25%
−  минимални проценат зелене површине на 

парцели преко 3 hа.............................................30%
Висинска регулација:

– максимална спратност објеката ......... По+П+2+Пк
– максимална висина објекта .......................... 15,0 m
(изузетно максимална висина објекта може 
бити већа од 15m у случају да је условљена 

технолошким процесом и специфичном наменом 
која захтева посебно архитектонско обликовање)– 
спратност помоћних објеката .............................П+0
– максимална висина помоћног објеката ......... 5,0 m 

Хоризонтална регулација:
– минимално растојање грађевинске линије 
објекта од регулационе линије парцеле ..........10,0m, 
односно 15,0 m у складу са графичким прилогом 

План регулације и зона целина са истим 
правилима грађења (изузетно се на регулационој 
линији може градити објекат портирнице)
–  минимално растојање објекта од бочних граница 

парцеле .............................................................. 5,0 m
–  минимално растојање објекта од бочних 

суседних објеката ........................................... 10,0 m
–  минимално растојање два објекта на парцели 

½ висине вишег објекта (не може бити мање од 
4,0m)

– минимално растојање објекта од задње границе 
парцеле  – Помоћни објекти...............................6,0 m 

 – Објекти главне намене ................... 10,0 m
– за изграђене објекте важе постојећа растојања.

Паркирање решавати у оквиру грађевинске пар-
целе у складу са параметрима датим у поглављу 5.5. 
Правила за паркирање.

3. Инфраструктурна опремљеност
Локација је опремљена следећим објектима 

комуналне и друге инфраструктуре:
3.1. Локална путна мрежа I фазе - сачињавају 

улице које омогућавају приступ на локацију 
а.  из правца Улица Ђуре Ђаковића (јужно) и 
б.  наставак Улица Илије Гојковића (северно) 

и
в.  новоизграђене улице: Нова 1, Нова 2 и 

Нова 3 – које чине новоизграђену мрежу 
унутар блока као приступне саобраћајни-
це према грађевинским парцелама. 

Унутар блока саобраћајнице су дефинисане тако да 
пратећи парцелацију све парцеле добију непосредан 
приступ површинама јавне намене како би се створи-
ли услови да се простор приведе планираној намени. 
Истовремено, пажљивим одабиром траса остављен је 
маневарски простор да се посматране површине могу 
прилагодити будућим потребама власника (корисника). 

3.2. Електроенергетска мрежа са припадају-
ћим МБТС и јавном расветом – изведени су радо-
ви на две МБТС 10/0,4kV („Индустријска зона 4“ и 

„Индустријска зона 6“) са припадајућим напајајућим 
кабловским водом као и одговарајућим уличним рас-
плетом подземне нисконапонске мреже 0,4kV који 
омогућава прикључење и напајање будућих објеката 
на локацији. Изграђена је и одговарајућа јавна расвета.

3.3.Водоводна мрежа – линијски комунални 
инфраструктурни објекат - цевоводна мрежа за 
напајање локације водом од прикључка са постоје-
ће мреже Ø150mm из Улице Ђуре Ђаковића и даље 
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уличном мрежом до грађевинских парцела и при-
кључка објеката. 

3.4. Фекална канализација – у оквиру локације 
унутар трасе уличне мреже изграђена од мреже ПВЦ 
цеви Ø250mm које се уливају у постојећи фекални 
колектор и омогућава прикључивање будућих обје-
ката и на овај комунални инфраструктурни објекат.

3.4 Кишна канализација – изграђена на траси 
новоформираних улица унутар локације различитог 
пречника од Ø250mm, Ø400mm, Ø500mm, Ø700mm 
и Ø250mm, са прикључењем на кишни колектор 
Ø1600mm који је трасиран по ободу локације.

4. План парцелације-Грађевинске парцеле 
за отуђење (закуп) – Грађевинске парцеле које се 
додељују на локацији „Северни блок индустријске 
зоне“ у Пожаревцу су:

Блок А1
кп. бр.6780/26-површине 22,05 ари извод из листа 

непокретности бр. 5450
кп. бр.6780/27-површине 22,83 ари извод из листа 

непокретности бр. 5450
кп. бр.6780/28-површине 18,16 ари извод из листа 

непокретности бр. 5450 
кп. бр.6780/29- површине 16,00 ари извод из 

листа непокретности бр. 5450
кп. бр.6780/30- површине 20,00 ари извод из 

листа непокретности бр. 5450
кп. бр.6780/31-површине 20,73 ари извод из листа 

непокретности бр. 5450
кп. бр.6780/32-површине 19,63 ари извод из листа 

непокретности бр. 5450
кп. бр.6780/33-површине 20,01 ари извод из листа 

непокретности бр. 5450
кп. бр.6780/34-површине 20,00 ари извод из листа 

непокретности бр. 5450
кп. бр.6780/35-површине 18,72 ари извод из листа 

непокретности бр. 5450
кп. бр.6780/36-површине 21,42 ари извод из листа 

непокретности бр. 5450 
кп. бр.6780/37-површине 21,00 ари извод из листа 

непокретности бр. 5450
кп. бр.6780/38-површине 21,51 ари извод из листа 

непокретности бр. 5450 
кп. бр.6780/39-површине 22,57 ари извод из листа 

непокретности бр. 5450
кп. бр.6780/52-површине 15,75 ари извод из листа 

непокретности бр. 5450
кп. бр.6780/53-површине 16,91 аrи извод из листа 

непокретности бр. 5450
Блок А1.1
кп. бр.6780/42-површине 19,33 ари извод из листа 

непокретности бр. 5450
кп. бр.6780/43-површине 19,21 ари извод из листа 

непокретности бр. 5450
кп. бр.6780/44-површине 19,21 ари извод из листа 

непокретности бр. 5450
кп. бр.6780/45-површине 19,21 ари извод из листа 

непокретности бр. 5450

кп. бр.6780/46-површине 19,21 ари извод из листа 
непокретности бр. 5450

кп. бр.6780/55-површине 18,84 ари извод из листа 
непокретности бр. 5450

Блок А2
кп. бр.6780/1-површине 92,66 ари извод из листа 

непокретности бр. 5450
кп. бр.6780/2-површине 2,11,53 хa извод из листа 

непокретности бр. 5450
Блок А2.1
кп-бр-6780/57-површине 40,36 ари извод из листа 

непокретности бр. 1075
кп. бр.6780/58-површине 1,70,16 ха извод из листа 

непокретности бр. 16172 све у КО Пожаревац, укуп-
не површине 9ха 05 ари 99м2.

Одлуком о покретању поступка за отуђење гра-
ђевинског земљишта по овом програму, утврђује се 
грађевинско земљиште са означеним појединачним 
катастарским парцелама или грађевинско земљи-
ште по одређеним блоковима назначеним у овом 
програму, и у том случају заинтересовани купац би 
био у обавези да купи као целину.

Катастарска парцела бр. 7932 КО Пожаревац 
површине 8а 32м², градско грађевинско земљиште у 
индустријској зони у улици Ђуре Ђаковића. За наве-
дену парцелу постоји заинтересованост за откупом, а 
у сврху обављања привредних делатности.

У Пожаревцу, 28. децембра 2017. год. Број: 011-06-204/15

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК 
Бојан Илић, с.р.

15 

На основу члана 77.  став 3. Закона о запосленима у 
аутономним покрајинама и јединицама локалне само-
управе (''Службени гласник РС'', бр. 21/16) и члана 33. 
став 1. тачка 6) Статута Града Пожаревца („Сл. гласник 
Града Пожаревца“, бр. 17/16-пречишћен текст),

Скупштина Града Пожаревца на седници одржа-
ној 28. децембра 2017. године, усваја

Кадровски план 
Градске управе Града Пожаревца, 

Градског правобранилаштва Града 
Пожаревца и Службе за интерну ревизију 

Града Пожаревца за 2018. годину

I.  Градска управа Града Пожаревца

Приказ броја запослених у Градској управи 
Града Пожаревца према радним местима и зва-
њима, на дан 26. децембар 2017. године.
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А. Запослени на 
неодређено време

Број 
извршилаца

Положаји у првој групи 1
Положаји у другој групи 1
Самостални саветник 40
Саветник 58
Млађи саветник 11
Сарадник 14
Млађи сарадник 3
Виши референт 63
Референт 2
Млађи референт /
Прва врста радних места /
Друга врста радних места /
Трећа врста радних места /
Четврта врста радних места 11
Пета врста радних места 7

Укупно 211

Б. Радни однос на 
одређено време

Број 
извршилаца

1) Због повећаног обима посла
Самостални саветник 1
Саветник 8
Млађи саветник 4
Сарадник
Млађи сарадник
Виши референт
Референт
Млађи референт  
Прва врста радних места
Друга врста радних места  
Трећа врста радних места  
Четврта врста радних места 4
Пета врста радних места  

2) У кабинету градоначелника  
Самостални саветник
Саветник 1
Млађи саветник 1
Сарадник
Млађи сарадник
Виши референт
Референт
Млађи референт  

3) Приправници  
Висока стручна спрема 1
Виша стручна спрема
Средња стручна спрема

Укупно 20

Планирани број запослених за 2018. годину
А. Запослени на 

неодређено време
Број 

извршилаца
Положаји у првој групи 1
Положаји у другој групи 1
Самостални саветник 40
Саветник 58
Млађи саветник 15
Сарадник 17
Млађи сарадник 3
Виши референт 67
Референт 2
Млађи референт /
Прва врста радних места / 
извршилаца
Друга врста радних места / 
Трећа врста радних места / 
Четврта врста радних места 10
Пета врста радних места 7

Укупно 221

Б. Радни однос на 
одређено време

Број 
извршилаца

1) Због повећаног обима посла
Самостални саветник 1
Саветник 8
Млађи саветник 5
Сарадник
Млађи сарадник
Виши референт
Референт
Млађи референт  
Прва врста радних места
Друга врста радних места  
Трећа врста радних места  
Четврта врста радних места 4
Пета врста радних места  

2) У кабинету градоначелника  
Самостални саветник
Саветник 1
Млађи саветник 1
Сарадник
Млађи сарадник
Виши референт
Референт
Млађи референт  

3) Приправници  
Висока стручна спрема 2
Виша стручна спрема
Средња стручна спрема

Укупно 22
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II. КАДРОВСКИ ПЛАН ГРАДСКОГ 
ПРАВОБРАНИЛАШТВА ГРАДА 

ПОЖАРЕВЦА за 2018. годину
1)  Постојећи број службеника и намештеника 

на дан 26. децембар 2017. године
- по звањима

Звања службеника и 
намештеника

број 
извршилаца

самостални саветник /
саветник /
млађи саветник /
сарадник /
млађи сарадник /
виши референт 3
референт /
млађи референт /
намештеник /

2)  Број запослених са радним односом на нео-
дређено време који су потребни у 2018. годи-
ни за коју се доноси Кадровски план

Звања службеника и 
намештеника

Број 
извршилаца

самостални саветник /
саветник /
млађи саветник /
сарадник /
млађи сарадник /
виши референт 3
референт /
млађи референт /
намештеник /

3) Број приправника чији се пријем планира

Приправници Број 
извршилаца

висока стручна спрема 
(240 ЕСПБ бодова) /         

виша стручна спрема 
(180 ЕСПБ бодова) /

средња стручна спрема /

III. КАДРОВСКИ ПЛАН СЛУЖБЕ 
ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ ГРАДА 

ПОЖАРЕВЦА за 2018. годину
1)  Постојећи број службеника и намештеника 

на дан 26. децембар 2017. године
- по звањима

Звања службеника 
и намештеника

број 
извршилаца

самостални саветник /
саветник /
млађи саветник /
сарадник /

млађи сарадник /
виши референт /
референт /
млађи референт /
намештеник /

2) Број запослених са радним односом на нео-
дређено време који су потребни у 2018. години за 
коју се доноси Кадровски план

Звања службеника 
и намештеника

број 
извршилаца

самостални саветник 1
саветник 1
млађи саветник /
сарадник /
млађи сарадник /
виши референт /
референт /
млађи референт /
намештеник /

3) Број приправника чији се пријем планира

Приправници број 
извршилаца

висока стручна спрема 
(240 ЕСПБ бодова) /

виша стручна спрема 
(180 ЕСПБ бодова) /

средња стручна спрема /

IV. Кадровски план ступа на снагу наредног дана 
од дана објављивања у ,,Службеном гласнику Града 
Пожаревца'' а примењује се почев од  1. јануара 2018. 
године.

У Пожаревцу, 28. децембра 2017.год. Број: 011-06-204/8

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК 
Бојан Илић, с.р.

16 

На основу члана 69. став 1. тачка 3) Закона о јав-
ним предузећима („Службени гласник РС“, бр.15/16), 
члана 33. став 1. тачка 6) Статута Града Пожаревца 
(„Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 17/16), 
члана 21. став 1. Одлуке о обављању комуналне 
делатности на територији Града Пожаревца („Слу-
жбени гласник Града Пожаревца“, бр. 3/17), Скуп-
штина Града Пожаревца, на седници од 28. децем-
бра 2017. године, доноси 
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Решење 
о давању сагласности на Одлуку о цени 
услуга у Јавном комуналном предузећу 

„Комуналне службе“ Пожаревац
I

Даје се сагласност на Одлуку о цени комуналних 
услуга у Јавном комуналном предузећу „Комуналне 
службе“ Пожаревац, коју је донео Надзорни одбор 
Јавног комуналног предузећа „Комуналне службе“ 
Пожаревац на седници од 12. децембра 2017. године.

II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику 

Града Пожаревца“.

У Пожаревцу, 28. децембра 2017. год. Број: 011-06-204/7а

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК 
Бојан Илић, с. р.

17 

На основу члана 37. Статута ЈКП „Комуналне 
службе” Пожаревац, Надзорни одбор ЈКП „Кому-
налне службе” Пожаревац, на својој 60. редовној 
седници одржаној дана 12.12.2017. године, донео је

Одлуку
I УСВАЈА СЕ Ценовник комуналних услуга и то:

Ценовник Одржавање јавних зелених површина 
у Пожаревцу и Костолцу:
1.  Фолијарна прихрана сезонског цвећа 

 по m2 цена 26,60 динара;
2.  Садња цвећа у висећим жардињерама 

 по ком цена 480,00 динара:
3.  Заливање цвећа у висећим жардињерама 

 по ком. цена 27,00 динара.
Одржавање јавне хигијене у Пожаревцу и 

Костолцу:
1.  Чишћење јавних површина 

по m2 цена 0,4182 динара:
2  Прочишћавање јавних површина 

по м2 цена 0,2056 динара

II Ценовник ступа на снагу од 1.1.2018. године.

Образложење
Надзорни одбор ЈКП „Комуналне службе” Пожа-

ревац, разматрао је на редовној седници предло-

жени ценовник комуналних услуга, јер је прили-
ком израде Програма пословања предузећа за 2018. 
годину, указала се потреба за формирањем нових 
цена услуга као и за корекцијом постојећих цена 
појединих услуга. Наиме у програм одржавања 
јавних зелених површина убачене су нове позиције 
које нису биле до сада, док је у Програму одржава-
ња јавне хигијене у Пожаревцу и Костолцу изврше-
на измена цене појединих операција, те је са наведе-
ног донета одлука као у диспозитиву.

Дана 12. децембра 2017. г. Бр. 01-5606/6

Јавно комунално предузеће 
„Комуналне службе” Пожаревац

Председник НО
Никола Маринковић, дипл. инж. маш., с.р.

18 

На основу члана 69. став 1. тачка 3) Закона о јав-
ним предузећима („Службени гласник РС“, бр.15/16), 
члана 33. став 1. тачка 6) Статута Града Пожаревца 
(„Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 17/16), 
члана 21. став 1. Одлуке о обављању комуналне 
делатности на територији Града Пожаревца („Слу-
жбени гласник Града Пожаревца“, бр. 3/17), Скуп-
штина Града Пожаревца, на седници од 28. децем-
бра 2017. године, доноси 

Решење 
о давању сагласности на Одлуку о цени 
услуга у Јавном комуналном предузећу 

„Паркинг сервис“ Пожаревац

I
Даје се сагласност на Одлуку о цени комуналних 

услуга у Јавном комуналном предузећу „Паркинг 
сервис“ Пожаревац, коју је донео Надзорни одбор 
Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ 
Пожаревац на седници од 30. новембра 2017. године.

II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику 

Града Пожаревца“.

У Пожаревцу, 28. децембра 2017. год. Брoj: 011-06-204/7б

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК 
Бојан Илић, с.р.
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19 

Ценовник услуга ЈКП „Паркинг сервис“ 
Пожаревац
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20 

На основу члана 33. Статута Града Пожаревца 
(„Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 17/16 - 
пречишћен текст), Скупштина Града Пожаревца, на 
седници одржаној 28. децембра 2017. године, доне-
ла је

РЕШЕЊЕ
Даје се сагласност на Финансијски план директ-

ног корисника буџетских средстава „Скупштина 
Града“ за 2018. годину.

У Пожаревцу, 28. децембра 2017. год. Број: 011-06-204/9а

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК 
Бојан Илић, с.р.

21 

На основу члана 33. Статута Града Пожаревца 
(„Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 17/16 - 
пречишћен текст), Скупштина Града Пожаревца, на 
седници одржаној 28. децембра 2017. године, донела је

РЕШЕЊЕ
Даје се сагласност на Финансијски план директ-

ног корисника буџетских средстава „Градоначел-
ник“ за 2018. годину.

У Пожаревцу, 28. децембра 2017. год. Број: 011-06-204/9б

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК 
Бојан Илић, с. р.

22 

На основу члана 33. Статута Града Пожарев-
ца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 
17/16-пречишћен текст), Скупштина Града Пожа-
ревца, на седници одржаној 28. децембра 2017. годи-
не, донела је

РЕШЕЊЕ
Даје се сагласност на Финансијски план директ-

ног корисника буџетских средстава „Градско веће“ 
за 2018. годину.

У Пожаревцу, 28. децембра 2017. год. Број: 011-06-204/9в  

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК
Бојан Илић, с.р.

У Пожаревцу, 30. новембар 2017. год. Број: 2941

Председник Надзорног одбора
Тома Јаничић, дипл. инж, с.р.
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23 

На основу члана 33. Статута Града Пожаревца 
(„Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 17/16-пре-
чишћен текст), Скупштина Града Пожаревца, на сед-
ници одржаној 28. децембра 2017. године, донела је

РЕШЕЊЕ
Даје се сагласност на Финансијски план директ-

ног корисника буџетских средстава „Градска упра-
ва“ за 2018. годину.

У Пожаревцу, 28. децембра 2017. год. Број: 011-06-204/9г

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК 
Бојан Илић, с.р.

24 

На основу члана 33. Статута Града Пожарев-
ца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 
17/16-пречишћен текст), Скупштина Града Пожа-
ревца, на седници одржаној 28. децембра 2017. годи-
не, донела је

РЕШЕЊЕ
Даје се сагласност на Финансијски план директ-

ног корисника буџетских средстава „Градско пра-
вобранилаштво“ за 2018. годину.

У Пожаревцу, 28. децембра 2017. год. Број: 011-06-204/9д 

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК 
Бојан Илић, с.р.

25 

На основу члана 59. ст. 2, 3. и 7. Закона о јавним 
предузећима („Службени гласник РС“, бр.15/16), 
члана 25. Одлуке о усклађивању пословања Јавног 
предузећа „Топлификација“ Пожаревац са Законом 
о јавним предузећима („Службени гласник Града 
Пожаревца“, бр. 12/16) и члана 33. став 1. тач. 6) и 13) 
Статута Града Пожаревца („Службени гласник Гра-
да Пожаревца“, бр. 17/16 – пречишћени текст), Скуп-
штина Града Пожаревца, на седници од 28. децем-
бра 2017. године, доноси 

РЕШЕЊЕ

I
Даје се сагласност на Програм пословања за 2018. 

годину ЈКП „Водовод и канализација“ Пожаревац бр. 
01–5873/1 од 20.12.2017. године, усвојен Одлуком 
Надзорног одбора бр. 01–5906/1 од 20.12.2017. године.

II
Ово решења објавити у „Службеном гласнику 

Града Пожаревца“

У Пожаревцу, 28. децембра 2017. год. Број: 011-06-204/17а

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК 
Бојан Илић, с.р.

26 

На основу члана 59. ст. 2, 3. и 7. Закона о јавним 
предузећима („Службени гласник РС“, бр.15/16), 
члана 25. Одлуке о усклађивању пословања Јавног 
комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Пожаре-
вац са Законом о јавним предузећима („Службе-
ни гласник Града Пожаревца“, бр. 12/16) и члана 33. 
став 1. тач. 6) и 13) Статута Града Пожаревца („Слу-
жбени гласник Града Пожаревца“, бр. 17/16 – пречи-
шћени текст), Скупштина Града Пожаревца, на сед-
ници од 28. децембра 2017. године, доноси 

РЕШЕЊЕ
I

Даје се сагласност на Програм пословања за 
2018. годину ЈКП „Паркинг сервис“ Пожаревац, бр. 
2939 oд 30.11.2017.године, усвојен Одлуком Надзор-
ног одбора, бр. 2940 од 30.11.2017. године.

II
Ово решења објавити у „Службеном гласнику 

Града Пожаревца“.

У Пожаревцу, 28. децембра 2017. год. Број : 011-06-204/17б

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК 
Бојан Илић, с.р.

27 

На основу члана 59. ст. 2, 3. и 7. Закона о јавним 
предузећима („Службени гласник РС“, бр.15/16), 
члана 25. Одлуке о усклађивању пословања Јавног 
комуналног предузећа „Комуналне службе“ Пожа-
ревац са Законом о јавним предузећима („Службе-
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ни гласник Града Пожаревца“, бр. 12/16) и члана 33. 
став 1. тач. 6) и 13) Статута Града Пожаревца („Слу-
жбени гласник Града Пожаревца“, бр. 17/16 – пречи-
шћени текст), Скупштина Града Пожаревца, на сед-
ници од 28. децембра 2017. године, доноси 

РЕШЕЊЕ
I

Даје се сагласност на Програм пословања за 
2018. годину ЈКП „Комуналне службе“ Пожаревац 
бр. 01–5611/1 од 08.12.2017. године, усвојен Одлуком 
Надзорног одбора бр. 01–5606/2 од 12.12.2017. године

II
Ово решења објавити у „Службеном гласнику 

Града Пожаревца“.

У Пожаревцу, 28. децембра 2017. год. Број : 011-06-204/17в 

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК
Бојан Илић, с.р.

28 

На основу члана 59. ст. 2, 3. и 7. Закона о јавним 
предузећима („Службени гласник РС“, бр.15/16), 
члана 25. Одлуке о усклађивању пословања Јавног 
предузећа „Топлификација“ Пожаревац са Законом 
о јавним предузећима („Службени гласник Града 
Пожаревца“, бр. 12/16) и члана 33. став 1. тач. 6) и 13) 
Статута Града Пожаревца („Службени гласник Гра-
да Пожаревца“, бр. 17/16 – пречишћени текст), Скуп-
штина Града Пожаревца, на седници од 28. децем-
бра 2017. године, доноси 

РЕШЕЊЕ
I

Даје се сагласност на Програм пословања за 
2018. годину ЈП „Топлификација“ Пожаревац бр. 
10332 од 28.11.2017. године, усвојен Одлуком Над-
зорног одбора бр. 10210–2 од 1.12.2017. године.

II
Ово решења објавити у „Службеном гласнику 

Града Пожаревца“.

У Пожаревцу, 28. децембра 2017. год. Број : 011-06-204/17г

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК 
Бојан Илић, с.р.
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На основу члана 59. ст. 2, 3. и 7. Закона о јавним 
предузећима („Службени гласник РС“, бр.15/16), 
члана 25. Одлуке о усклађивању пословања Јавног 
предузећа „Љубичево“ Пожаревац са Законом о јав-
ним предузећима („Службени гласник Града Пожа-
ревца“, бр. 12/16) и члана 33. став 1. тач. 6) и 13) Ста-
тута Града Пожаревца („Службени гласник Града 
Пожаревца“, бр. 17/16 – пречишћени текст), Скуп-
штина Града Пожаревца, на седници од 28. децем-
бра 2017. године, доноси 

РЕШЕЊЕ
I

Даје се сагласност на Програм пословања за 
2018. годину ЈП „Љубичево“ Пожаревац бр. 814, од 
11.12.2017. године, са Одлуком Надзорног одбора, 
број 817/2 од 11.12.2017. године.

II
Ово решења објавити у „Службеном гласнику 

Града Пожаревца“.

У Пожаревцу, 28. децембра 2017. год. Број : 011-06-204/17д

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК 
Бојан Илић, с.р.

30 

Скупштина Града Пожаревца, на седници од 
28. децембра 2017. године, разматрала је Извештај 
о раду за радну 2016/17. годину Предшколске уста-
нове „Љубица Вребалов“ Пожаревац, бр. 4946 од 
11.9.2017. године и Финансијски извештај за Годи-
шњи план рада Предшколске установе „Љубица 
Вребалов“ Пожаревац за период од 1.1. - 30.9.2017. 
године, бр. 5888 од 25.10.2017. године, па је на осно-
ву члана 33. став 1. тачка 13) Статута Града Пожа-
ревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 
17/16 - пречишћен текст), донела

Р Е Ш Е Њ Е 
о давању сагласности на Извештај о раду 

за радну 2016/17. годину  Предшколске 
установе „Љубица Вребалов“ Пожаревац 

и Финансијски извештај за Годишњи план 
рада Предшколске установе „Љубица 

Вребалов“ Пожаревац за период од 1.1. - 
30.9.2017. године
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I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Извештај о раду 

за радну 2016/17. годину Предшколске установе 
„Љубица Вребалов“ Пожаревац, бр. 4946 од 11.9.2017. 
године, који је усвојен Одлуком Управног одбора, 
бр. 4946/1 од 11.9.2017. године и на Финансијски 
извештај за Годишњи план рада Предшколске 
установе „Љубица Вребалов“ Пожаревац за пери-
од од 1.1. -30.9.2017. године, бр. 5888 од 25.10.2017. 
године, који је усвојен Одлуком Управног одбора, 
бр. 6334 од 15.11.2017. године.

II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику 

Града Пожаревца“.

У Пожаревцу, 28. децембра 2017. год. Број: 011-06-204/16

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК 
Бојан Илић, с.р.
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На основу члана 61. став 3. Закона о јавним пре-
дузећима („Службени гласник РС“, бр.15/16), члана 
33. став 1. тачка 6) Статута Града Пожаревца („Слу-
жбени гласник Града Пожаревца“, бр. 17/16) и чла-
на 25. Одлуке о усклађивању пословања Јавног пре-
дузећа „Љубичево“ Пожаревац са Законом о јавним 
предузећима („ Службени гласник Града Пожарев-
ца“, бр. 12/16), Скупштина Града Пожаревца, на сед-
ници од 28. децембра 2017. године, доноси 

РЕШЕЊЕ 
о давању сагласности на Програм 

коришћења субвенција Јавног предузећа 
„Љубичево“ Пожаревац за 2018. годину.

I
Даје се сагласност на Програм коришћења суб-

венција Јавног предузећа „Љубичево“ Пожаревац за 
2018. годину, који је донео Надзорни одбор Јавног 
предузећа „Љубичево“ Пожаревац на седници од 11. 
децембра 2017. године.

II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику 

Града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 28. децембра 2017. год.  Број: 011-06-204/18

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК 
Бојан Илић, с.р.
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На основу члана 33. став 1. тачка 6) Статута Града 
Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, 
бр. 17/16 – пречишћен текст), чл. 2. став 2. и 16. став 1. 
Пословника Скупштине Града Пожаревца („Службе-
ни гласник Града Пожаревца“, бр. 6/17 – пречишћен 
текст), мере 16.1.3 Локалног акционог плана за борбу 
против корупције Града Пожаревца 2017–2020 („Слу-
жбени гласник Града Пожаревца, бр. 6/17), а на осно-
ву предложене Ранг листе Комисије за избор члано-
ва за праћење примене Локалног акционог плана за 
борбу против корупције Града Пожаревца 2017–2020, 
бр. 09–06–190 од 25.12.2017. године, 

Скупштина Града Пожаревца, на седници од 28. 
децембра 2017. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е 
о образовању Комисије за праћење примене 
Локалног акционог плана за борбу против 

корупције Града Пожаревца 2017–2020

Члан 1.
Образује се Комисија за праћење примене Локал-

ног акционог плана за борбу против корупције Гра-
да Пожаревца 2017–2020 (у даљем тексту: Комисија.

Члан 2.
У Комисију се именују:
1. Лончар Далибор из Пожаревца, за председника,
2. Станковић Сања из Пожаревца, за члана и
3.  Јовановић Богдановић Марија из Пожаревца, 

за члана.

Члан 3.
Задатак Комисије је да прати примену мера из 

донетог Локалног акционог плана за борбу про-
тив корупције Града Пожаревца 2017–2020, a у све-
му у складу са мерама 16.1.5. и 16.1.6. из наведеног 
Локалног акционог плана.

Члан 4.
Комисији припада накнада за рад у складу са 

Одлуком о накнадама одборника Скупштине гра-
да Пожаревца, чланова скупштинских радних тела, 
чланова Градског већа града Пожаревца и члано-
ва радних тела Градског већа („Службени гласник 
Града Пожаревца“, бр. 1/11 и 8/15).

Члан 5.
Све стручне и административно-техничке по сло-

ве за потребе Комисије обављаће Одељење за ЛЕР, 
пољопривреду и заштиту животне средине Град ске 
управе Града Пожаревца.

Члан 6.
Ово решење објавити у „Службеном гласнику 

Града Пожаревца“.
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Образложење
Правни основ за доношење овог решења садржан 

је у мери 16.1.3 Локалног акционог плана за бор-
бу против корупције Града Пожаревца 2017–2020 
(„Службени гласник Града Пожаревца, бр. 6/17) и 
члану 33. став 1. тачка 12) Статута Града Пожарев-
ца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 17/16 
– пречишћен текст).

Комисија за избор чланова тела за праћење при-
мене ЛАП-а за борбу против корупције расписала је 
конкурс за достављање пријава за чланство у телу 
за праћење примене ЛАП-а за борбу против коруп-
ције Града Пожаревца 2017–2020 на интернет сајту 
Града Пожаревца и у локалном листу „Реч народа“ 
од 5.11.2017. године.

Наведена Комисија је донела и свој Пословник 
о раду и дефинисала услове, критеријуме и мерила 
за избор чланова.

На основу достављених пријава, Комисија је 
саставила Ранг листу кандидата за наведено радно 
тело и предлаже Скупштини доношење овог Решења.

Процена финансијских ефеката утицаја 
акта на буџет Града Пожаревца

За спровођење овог акта су обезбеђење финан-
сијска средства у буџету Града Пожаревца за 2018. 
годину.

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, 28. децембра 2017. год. Број: 011-06-204/19а

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК 
Бојан Илић, с.р.
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На основу члана 115. ст. 2, 116. ст. 1, 5. и 6. и 117. 
ст. 3. и 5. Закона о основама система образовања и 
васпитања („Службени гласник РС“, бр. 88/17), члана 
33. став 1. тачка 12) Статута Града Пожаревца („Слу-
жбени гласник Града Пожаревца“, бр. 17/16 - пречи-
шћен текст) и чл. 2. став 2. и 16. став 1. Пословни-
ка Скупштине Града Пожаревца („Службени гласник 
Града Пожаревца“, 6/17 – пречишћен текст), 

Скупштина Града Пожаревца, на седници одр-
жаној 28. децембра 2017. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е 
о разрешењу и именовању два члана 

Школског одбора Основнe школe „Свети 
Сава“ у Пожаревцу

I
Разрешавају се дужности члана Школског одбо-

ра Основнe школe „Свети Сава“ у Пожаревцу:
1)  Грујић Драган из Пожаревца, као представник 

запослених и
2)  Станковић Слађана из Пожаревца, као пред-

ставник Савета родитеља. 
II

Именују се за чланове Школског одбора Основ-
нe школe „Свети Сава“ у Пожаревцу:

1)  Филиповић Славица из Пожаревца, као пред-
ставник запослених и

2)  Љубић Стевица из Пожаревца, као представ-
ник Савета родитеља.

III
Изборни период новоименованог члана траје до 

истека мандата школског одбора.

IV
Ово решење је коначно.

V
Диспозитив овог решења објавити у „Службеном 

гласнику Града Пожаревца“.

Образложење 
Чланом 115. став 2. Закона о основама система 

образовања и васпитања предвиђено је да је орган 
управљања у школи Школски одбор.

Чланом 116. став 1. Закона о основама система 
образовања и васпитања предвиђено је да орган 
управљања има девет чланова, укључујући и пред-
седника.

Такође, овим чланом предвиђено је да чланове 
органа управљања установе именује и разрешава 
Скупштина јединице локалне самоуправе, а пред-
седника бирају чланови већином гласова од укупног 
броја чланова органа управљања.

Орган управљања установе чине по три пред-
ставника запослених, родитеља и јединице локал-
не самоуправе.

Чланове органа управљања из реда запослених 
предлаже Васпитно образовно, односно Наставнич-
ко веће, а из реда родитеља -Савет родитеља, тајним 
изјашњавањем.

Такође чланом 116. предвиђено је да за члана 
органа управљања не може да буде предложено ни 
именовано лице у случајевима прописаним наведе-
ним чланом.

Чланом 117. Закона о основама система образо-
вања и васпитања предвиђено је да мандат органа 
управљања траје 4 године. Скупштина јединице 
локалне самоуправе разрешиће, пре истека ман-
дата, поједине чланове, укључујући и председни-
ка или орган управљања установе, на лични захтев 
члана, као и у другим случајевима из овог члана. 
Изборни период новоименованог појединог члана 
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органа управљања траје до истека мандата органа 
управљања.

Овлашћени предлагач је писаним путем обаве-
стио Скупштину Града Пожаревца о потреби заме-
не два члана Школског одбора Основне школе „Све-
ти Сава“ у Пожаревцу дописом бр. 2292 од 15.11.2017. 
године и 2389/1 од 24.11.2017. године, представника 
запослених и Савета родитеља.

На основу rope наведеног Комисија за избор и 
именовања налази да су испуњени услови за раз-
решење и именовање два члана Школског одбо-
ра Основне школе „Свети Сава“ у Пожаревцу, те 
предлаже Скупштини Града Пожаревца да донесе 
решење како је предложено.

Процена финансијских ефеката утицаја 
акта на буџет Града Пожаревца

За спровођење овог акта није потребно обезбеди-
ти финансијска средства у буџету Града Пожарев-
ца за 2017. годину.

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, 28. децембра 2017. год. Број: 011-06-204/19б

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА 

ПРЕДСЕДНИК 
Бојан Илић, с. р.
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ГРАДСКО ВЕЋЕ 
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

1 

Градско веће Града Пожаревца на седници одр-
жаној дана 18. децембра 2017. године, разматрало 
је захтев Градске општине Костолац, број 09–40–
2795/2017 од 01. децембра 2017. године, за одобре-
ње додатних финансијских средства, са мишљењем 
Одељења за буџет и финансије од 13.12.2017. године, 
те је на основу члана 69. став 2. и 4. Закона о буџет-
ском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/09, 
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправ-
ка, 108/13, 142/14, 68/15 – др. Закон, 103/15 и 99/16), 
члана 90. став 1. тачка 1. Статута Града Пожаревца 
(„Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 17/16 - 
пречишћен текст), члана 26. став 1. и став 4. Послов-
ника о раду Градског већа Града Пожаревца („Слу-
жбени гласник Града Пожаревца“, бр. 1/15, 7/15, 7/16 
и 3/17), и члана 25. став 2. Одлуке о буџету Града 
Пожаревца за 2017. годину („Службени гласник Гра-
да Пожаревца“ бр. 17/16, 3/17 и 10/17), донело

Р Е Ш Е Њ Е 
о употреби средстава текуће буџетске 

резерве

I
ПРИХВАТА СЕ захтев Градске општине Косто-

лац, број 09–40–2795/2017 од 01. децембра 2017. 
године, за одобрење додатних финансијских сред-
ства, са мишљењем Одељења за буџет и финанси-
је од 13.12.2017. године и ОДОБРАВАЈУ СЕ сред-
ства у износу од 206.000,00 динара ради исплате 
отпремнине радници Нини Ђорђевић која иде у 
инвалидску пензију.

II
Средства из тачке I овог Решења обезбедити 

из средства предвиђених Одлуком о буџету Града 
Пожаревца за 2017. годину („Службени гласник Гра-
да Пожаревца“ бр. 17/16, 3/17 и 10/17), са Раздела 5 – 
Градска управа, Глава 1 - Градска управа, Програм 
15 –Опште услуге у локалној самоуправи, Програм-
ска класификација 0602–0009, ПА: Текућа буџетска 
резерва, Функција 112 – Финансијски и фискални 
послови, Позиција 165, Економска класификација 
49912 – Текућа резерва, и иста распоредити у окви-
ру Раздела 5 – Градска управа, Глава 1 – Градска 
управа, Програм 15 – Опште услуге локалне само-
управе, Програмска класификација 0602–0001 
ПА: Функционисање локалне самоуправе и град-
ских општина, Функција 130 – Опште јавне услуге, 
Позиција 150, Економска класификација 4631- Теку-

ћи трансфери осталим нивоима власти у износу од 
206.000,00 динара (У оквиру Одлуке о буџету Град-
ске општине Костолац за 2017. годину, у оквиру Раз-
дела 3 - Орган управе ГО костолац, Глава 1- Управа 
ГО Костолац, Програм 15 – Опште услуге локалне 
самоуправе, Програмска класификација 0602–0001 
ПА: Функционисање локалне самоуправе и град-
ских општина, Функција 130 – Опште јавне услуге, 
Позиција 30 на Економску класификацију - 414311 – 
Отпремнина приликом одласка у пензију у износу 
од 206.000,00 динара).

III
Средства из тачке I овог Решења исплатити са 

Раздела 5 – Градска управа, Глава 1 – Градска упра-
ва, Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе, 
Програмска класификација 0602–0001 ПА: Функ-
ционисање локалне самоуправе и градских општи-
на, Функција 130 – Опште јавне услуге, Позици-
ја 150, Економска класификација 4631- Текући 
трансфери осталим нивоима власти у износу од 
206.000,00 динара (У оквиру Одлуке о буџету Град-
ске општине Костолац за 2017. годину, у оквиру Раз-
дела 3 - Орган управе ГО костолац, Глава 1- Управа 
ГО Костолац, Програм 15 – Опште услуге локалне 
самоуправе, Програмска класификација 0602–0001 
ПА: Функционисање локалне самоуправе и град-
ских општина, Функција 130 – Опште јавне услуге, 
Позиција 30 на Економску класификацију - 414311 – 
Отпремнина приликом одласка у пензију у износу 
од 206.000,00 динара).

IV
За реализацију Решења задужује се Одељење за 

буџет и финансије

V
Ово Решење објавити у „Службеном гласнику 

Града Пожаревца“

Образложење

Градска општина Костолац, обратила се захте-
вом број 09–40–2795/2017 од 01. децембра 2017. годи-
не за обезбеђење средстава у износу од 206.000,00 
динара ради исплате отпремнине радници Нини 
Ђорђевић која иде у инвалидску пензију. У свом 
захтеву наводе да средства нису могла бити плани-
рана јер се ради о инвалидској пензији, а не о редов-
ној старосној пензији.
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У прилогу захтева доставили су Закључак већа 
Градске општине Костолац број 01–06–1420/17–20–
1 од 24.11.2017. године, Решење начелнице Упра-
ве Градске општине Костолац, број 01–401–1432/17 
од 24.11.2017. године, о престанку радног односа 
због губитка радне способности и одласка у инва-
лидску пензију, Решење начелнице Управе Град-
ске општине Костолац, број 01–401–1433/17 од 
24.11.2017. године, о утврђивању права на отпрем-
нину и Правоснажно решење Републичког фонда 
за пензијско и инвалидско осигурање, број 182.1–1 
00149/17 од 31.10.2017. године.

Сходно члану 5. Правилника о начину искази-
вања и извештавања о процењеним финансијским 
ефектима закона, другог прописа или другог акта 
на буџет, односно финансијске планове организа-
ција за обавезно социјално осигурање („Службе-
ни гласник РС“, бр. 32/15), поступајући по захтеву 
предлагача Градске општине Костолац, Одеље-
ње за буџет и финансије је разматрајући доставље-
ни захтев, сходно члану 25. Одлуке о буџету Града 
Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“ 
бр. 17/16, 3/17 и 10/17) и члану 69. став 2. и 4. Зако-
на о буџетском систему („Службени гласник РС“, 
бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – 
исправка, 108/13, 142/14, 68/15 – др. Закон, 103/15 и 
99/16), дало сагласност на обезбеђивање средстава 
за ове намене са проценом финансијских ефеката, 
односно да се средства обезбеде из Текуће буџет-
ске резерве.

Средства за ове намене, у износу од 206.000,00 
динара могу се определити са Раздела 5 – Град-
ска управа, Глава 1 - Градска управа, Програм 15 –
Опште услуге у локалној самоуправи, Програмска 
класификација 0602–0009, ПА: Текућа буџетска 
резерва, Функција 112 – Финансијски и фискални 
послови, Позиција 165, Економска класификација 
49912 – Текућа резерва, и иста распоредити у окви-
ру Раздела 5 – Градска управа, Глава 1 – Градска 
управа, Програм 15 – Опште услуге локалне само-
управе, Програмска класификација 0602–0001 
ПА: Функционисање локалне самоуправе и град-
ских општина, Функција 130 – Опште јавне услуге, 
Позиција 150, Економска класификација 4631- Теку-
ћи трансфери осталим нивоима власти у износу од 
206.000,00 динара (У оквиру Одлуке о буџету Град-
ске општине Костолац за 2017. годину, у оквиру Раз-
дела 3 - Орган управе ГО костолац, Глава 1- Упра-
ва ГО Костолац,

Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе, 
Програмска класификација 0602–0001 ПА: Функ-
ционисање локалне самоуправе и градских општи-
на, Функција 130 – Опште јавне услуге, Позиција 30 
на Економску класификацију - 414311 – Отпремнина 
приликом одласка у пензију у износу од 206.000,00 
динара). 

Имајући у виду напред наведено Градско веће Гра-
да Пожаревца донело је Решење као у диспозитиву.

У Пожаревцу, 18. децембра 2017. год. Број: 09-06-201/2017-5

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ШЕФ ОДСЕКА ЗА ПОСЛОВЕ ОРГАНА ГРАДА
Небојша Трајковић, дипл. правник, с.р.

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
 ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Бане Спасовић, дипл. правник, с.р.
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Градско веће Града Пожаревца на седници одр-
жаној дана 18. децембра 2017. године, разматрало 
је захтев Месне заједнице „Трњане“ , број 09–40–
2805/2017 од 04. децембра 2017. године, за одобре-
ње додатних финансијских средства, са мишљењем 
Одељења за буџет и финансије од 13.12.2017. године, 
те је на основу члана 69. став 2. и 4. Закона о буџет-
ском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/09, 
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправ-
ка, 108/13, 142/14, 68/15 – др. Закон, 103/15 и 99/16), 
члана 90. став 1. тачка 1. Статута Града Пожаревца 
(„Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 17/16 - 
пречишћен текст), члана 26. став 1. и став 4. Послов-
ника о раду Градског већа Града Пожаревца („Слу-
жбени гласник Града Пожаревца“, бр. 1/15, 7/15, 7/16 
и 3/17), и члана 25. став 2. Одлуке о буџету Града 
Пожаревца за 2017. годину („Службени гласник Гра-
да Пожаревца“ бр. 17/16, 3/17 и 10/17), донело

Р Е Ш Е Њ Е 
о употреби средстава текуће буџетске 

резерве

I
ПРИХВАТА СЕ захтев Месне заједнице „Трња-

не“ , број 09–40–2805/2017 од 04. децембра 2017. 
године, за одобрење додатних финансијских сред-
ства, са мишљењем Одељења за буџет и финансије 
од 13.12.2017. године и ОДОБРАВАЈУ СЕ средства 
у износу од 3.000,00 динара ради плаћања сталних 
трошкова промета до краја 2017. године. 

II
Средства из тачке I овог Решења обезбедити 

из средства предвиђених Одлуком о буџету Гра-
да Пожаревца за 2017. годину („Службени гласник 
Града Пожаревца“ бр. 17/16), са Раздела 5 – Град-
ска управа, Глава 1 - Градска управа, Програм 15 
– Опште услуге у локалној самоуправи, Програм-
ска класификација 0602–0009, ПА: Текућа буџетска 
резерва, Функција 112 – Финансијски и фискални 
послови, Позиција 165, Економска класификација 
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49912 – Текућа резерва, и иста распоредити у оквиру 
Раздела 5 – Градска управа, Глава 4 – Месне зајед-
нице, Програм 15 – Опште услуге локалне самоу-
праве, Програмска класификација 0602–0002 ПА: 
Функционисање месних заједница, Функција 160 
– Опште јавне услуге некласификоване на другом 
месту, Позиција 200, Економска класификација 421 
– Стални трошкови у износу од 3.000,00 динара (У 
оквиру Финансијског плана МЗ „Трњане“ за 2017. 
годину, на Економску класификацију - 4211 – Тро-
шкови платног промета и банкарских услуга у изно-
су од 3.000,00 динара). 

III
Средства из тачке I овог Решења исплатити са 

Раздела 5 – Градска управа, Глава 4 – Месне зајед-
нице, Програм 15 – Опште услуге локалне самоу-
праве, Програмска класификација 0602–0002 ПА: 
Функционисање месних заједница, Функција 160 
– Опште јавне услуге некласификоване на другом 
месту, Позиција 200, Економска класификација 421 
– Стални трошкови у износу од 3.000,00 динара (У 
оквиру Финансијског плана МЗ „Трњане“ за 2017. 
годину, на Економску класификацију - 4211 – Тро-
шкови платног промета и банкарских услуга у изно-
су од 3.000,00 динара). 

IV
За реализацију Решења задужује се Одељење за 

буџет и финансије

V
Ово Решење објавити у „Службеном гласнику 

Града Пожаревца“

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Месна заједница „Трњане“, обратила се захтевом 

број 09–40–2805/2017 од 04. децембра 2017. године 
за додатна средстава у износу од 3.000,00 динара 
ради исплате сталних трошкова платног промета 
до краја 2017. године на економској класификаци-
ји 421100 – Стални трошкови. У образложењу наво-
де да су, закључно са 30.11.2017. године, утрошена 
средства на горе наведеној економској класифика-
цији.

Разматрајући достављени захтев, сходно члану 
25. Одлуке о буџету Града Пожаревца („Службени 
гласник Града Пожаревца“ бр. 17/16, 3/17 и 10/17) 
и члану 69. став 2. и 4. Закона о буџетском систе-
му („Службени гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 
101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 108/13, 142/14, 
68/15 – др. Закон, 103/15 и 99/16), Одељење за буџет 
и финансије дало је мишљење да се средства обез-
беде из Текуће буџетске резерве.

Средства из тачке I овог Решења обезбедити 
из средства предвиђених Одлуком о буџету Гра-
да Пожаревца за 2017. годину („Службени гласник 
Града Пожаревца“ бр. 17/16), са Раздела 5 – Град-

ска управа, Глава 1 - Градска управа, Програм 15 
– Опште услуге у локалној самоуправи, Програм-
ска класификација 0602–0009, ПА: Текућа буџетска 
резерва, Функција 112 – Финансијски и фискални 
послови, Позиција 165, Економска класификација 
49912 – Текућа резерва, и иста распоредити у оквиру 
Раздела 5 – Градска управа, Глава 4 – Месне зајед-
нице, Програм 15 – Опште услуге локалне самоу-
праве, Програмска класификација 0602–0002 ПА: 
Функционисање месних заједница, Функција 160 
– Опште јавне услуге некласификоване на другом 
месту, Позиција 200, Економска класификација 421 
– Стални трошкови у износу од 3.000,00 динара (У 
оквиру Финансијског плана МЗ „Трњане“ за 2017. 
годину, на Економску класификацију - 4211 – Тро-
шкови платног промета и банкарских услуга у изно-
су од 3.000,00 динара). 

Имајући у виду напред наведено Градско веће Гра-
да Пожаревца донело је Решење као у диспозитиву..

Пожаревцу, 18 децембра 2017. год. Број: 09-06-201/2017-9

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ШЕФ ОДСЕКА ЗА ПОСЛОВЕ ОРГАНА ГРАДА
Небојша Трајковић, дипл. правник, с.р.

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА 
ПОЖАРЕВЦА

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Бане Спасовић, дипл. правник, с.р.
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Градско веће Града Пожаревца на седници одржаној 
дана -18.децембра 2017. године, разматрало је захтев 
Економско трговинске школе бр:03–40–2847/2017 
од 07.12. 2017. године, за одобрење додатних 
финансијских средства, са мишљењем Одељења 
за буџет и финансије од 15.12. 2017. године, те је 
на основу члана 69. став 2. и 4. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 
101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 108/13, 
142/14, 68/15 – др. Закон, 103/15 и 99/16), члана 90. 
став 1. тачка 1. Статута Града Пожаревца („Службени 
гласник Града Пожаревца“, бр. 17/16 - пречишћен 
текст), члана 26. став 1. и став 4. Пословника о раду 
Градског већа Града Пожаревца („Службени гласник 
Града Пожаревца“, бр. 1/15, 7/15, 7/16 и 3/17), и члана 
25. став 2. Одлуке о буџету Града Пожаревца за 2017. 
годину („Службени гласник Града Пожаревца“ бр. 
17/16, 3/17 и 10/17), донело

Р Е Ш Е Њ Е 
о употреби средстава текуће буџетске 

резерве
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I
ПРИХВАТА СЕ ДЕЛИМИЧНО захтев Еко-

номско трговинске школе бр:03–40–2847/2017 од 
31.08 2017. године, за одобрење додатних финан-
сијских средства и ОДОБРАВАЈУ СЕ средства у 
износу од 44.000,00 динара, за плаћање адвоката 
у парници против Александре Радојковић. Оста-
ли захтеви за додатна средства наведени у истом 
захтеву разматраће се приликом доношења Одлуке 
о буџету за 2018.годину.

II
Средства за ове намене, у износу од 44.000,00 

динара обезбедити са Раздела 5 – Градска упра-
ва, Глава 1 - Градска управа, Програм 15 –Опште 
услуге у локалној самоуправи, Програмска класи-
фикација 0602–0009, ПА: Текућа буџетска резер-
ва, Функција 112 – Финансијски и фискални посло-
ви, Позиција 165, Економска класификација 49912 
– Текућа резерва, и иста распоредити у оквиру Раз-
дела 5 – Градска управа, Глава 5 – Градска управа 
Града Пожаревца, Програм 10 – Средње образовање, 
Програмска класификација 2003–0001 ПА: Функ-
ционисање средњих школа, Функција 920 – Сред-
ње образовање, Позиција 107, Економска класифи-
кација 4631 – Текући трансфери осталим нивоима 
власти (У оквиру Финансијског плана Економско 
трговинске школе за 2017. годину, на Економску 
класификацију 4235 – Стручне услуге, у износу од 
44.000,00 динара.)

III
Средства за ове намене исплатити са Раздела 5 

– Градска управа, Глава 5 – Градска управа Града 
Пожаревца, Програм 10 – Средње образовање, Про-
грамска класификација 2003–0001 ПА: Функциони-
сање средњих школа, Функција 920 – Средње обра-
зовање, Позиција 107, Економска класификација 
4631 – Текући трансфери осталим нивоима власти 
(У оквиру Финансијског плана Економско трговин-
ске школе за 2017. годину, са Економске класифика-
ције 4235 – Стручне услуге, у износу од 44.000,00 
динара.)

IV
За реализацију Решења задужује се Одељење за 

буџет и финансије

V
Ово Решење објавити у „Службеном гласнику 

Града Пожаревца“.

Образложење
Економско трговинска школа Пожаревац, обра-

тила се захтевом број 03–40–2847/2017 од 07.12.2017. 
године за одобрење додатних средстава у износу од 
44.000,00 динара, за адвокатске услуге за трошкове 
заступања у парници Александре Радојковић про-

тив Економско трговинске школе, који износе укуп-
но 64.000,00 динара, а школа има у финансијском 
плану за 2017. годину 20.000,00 динара.

Разматрајући достављени захтев, сходно члану 
25. Одлуке о буџету Града Пожаревца („Службени 
гласник Града Пожаревца“ бр. 17/16 и 3/17) и члану 
69. став 2. и 4. Закона о буџетском систему („Слу-
жбени гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 
93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 108/13, 142/14, 68/15 
– др. Закон, 103/15 и 99/16), Одељење за буџет и 
финансије дало је мишљење да се средства обезбеде 
из Текуће буџетске резерве предвиђених Одлуком о 
буџету Града Пожаревца за 2017. годину („Службе-
ни гласник Града Пожаревца“ бр. 17/16 и 3/17), са 
Раздела 5 – Градска управа, Глава 1 - Градска упра-
ва, Програм 15 – Опште услуге у локалној самоу-
прави, Програмска класификација 0602–0009, ПА: 
Текућа буџетска резерва, Функција 112 – Финан-
сијски и фискални послови, Позиција 165, Економ-
ска класификација 49912 – Текућа резерва, и иста 
распоредити у оквиру Раздела 5 – Градска управа, 
Глава 5 – Градска управа Града Пожаревца, Про-
грам 10 – Средње образовање, Програмска класи-
фикација 2003–0001 ПА: Функционисање средњих 
школа, Функција 920 – Средње образовање, Пози-
ција 107, Економска класификација 4631 – Теку-
ћи трансфери осталим нивоима власти (У оквиру 
Финансијског плана Економско трговинске школе 
за 2017. годину, на Економску класификацију 4235 – 
Стручне услуге, у износу од 44.000,00 динара.)

Имајући у виду напред наведено Градско веће 
донело је Решење као у диспозитиву.

Пожаревцу, 18. децембра 2017. год. Број: 09-06--201/2017-11

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ШЕФ ОДСЕКА ЗА ПОСЛОВЕ ОРГАНА ГРАДА
Небојша Трајковић, дипл. правник, с.р.

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА 
ПОЖАРЕВЦА

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Бане Спасовић, дипл. правник, с.р.
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Градско веће Града Пожаревца на седници одр-
жаној дана 18. децембра 2017. године, разматрало 
је захтев Народног музеја Пожаревац број: 09–40–
2826/2017 од 05.12.2017.године, за одобрење додат-
них финансијских средства, са мишљењем Одеље-
ња за буџет и финансије од 15.12.2017. године, те је 
на основу члана 69. став 2. и 4. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 
101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 108/13, 
142/14, 68/15 – др. Закон, 103/15 и 99/16), члана 90. 
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став 1. тачка 3. Статута Града Пожаревца („Службе-
ни гласник Града Пожаревца“, бр. 17/16 - пречишћен 
текст), члана 26. став 1. и став 4. Пословника о раду 
Градског већа Града Пожаревца („Службени гла-
сник Града Пожаревца“, бр. 1/15, 7/15, 7/16 и 3/17), и 
члана 25. став 2. Одлуке о буџету Града Пожаревца 
за 2017. годину („Службени гласник Града Пожарев-
ца“ бр. 17/16,3/17 и 10/17), донело

РЕШЕЊЕ 
о употреби средстава текуће буџетске 

резерве

I
ПРИХВАТА СЕ захтев Народног музеја Пожа-

ревац број: 09–40–2826/2017 од 05.12.2017. године, 
са мишљењем Одељења за буџет и финансије Град-
ске управе Града Пожаревца од 15.12.2017. године, 
за издвајање додатних финансијских средстава, и 
одобравају се средства у износу од 116.250,00 дина-
ра на име трошкова парничног поступка по пресу-
ди Апелационог суда у Крагујевцу Гж12724/17 од 
03.10.2017. године у корист раднице Маје Пајић.

II
Средства из тачке I овог Решења обезбедити из 

средства предвиђених Одлуком о буџету Града Пожа-
ревца за 2017. годину („Службени гласник Града 
Пожаревца“ бр. 17/16, 3/17 и 10/17), са Раздела 5 – 
Градска управа, Глава 1 - Градска управа, Програм 
15 – Опште услуге у локалној самоуправи, Програм-
ска класификација 0602–0009, ПА: Текућа буџет-
ска резерва, Функција 112 – Финансијски и фискал-
ни послови, Позиција 165, Економска класификација 
49912 – Текућа резерва, и иста распоредити у окви-
ру Раздела 5 – Градска управа, Глава 5 – Установе у 
култури, Програм 13 – Развој културе и информиса-
ња, Програмска класификација 1201–0001 ПА: Функ-
ционисање локалних установа културе, Функција 820 
– Услуге културе, Позиција 224, Економска класифи-
кација 483 – Новчане казне и пенали по решењу судо-
ва(У оквиру Финансијског плана Народног музеја 
Пожаревац за 2017. годину, на Економску класифика-
цију 4831-Новчане казне и пенали по решењу судова).

III
Средства из тачке I овог Решења исплатити са 

Раздела 5 – Градска управа, Глава 5 – Установе у 
култури, Програм 13 – Развој културе и информи-
сања, Програмска класификација 1201–0001 ПА: 
Функционисање локалних установа културе, Функ-
ција 820 – Услуге културе, Позиција 224, Економ-
ска класификација 483 – Новчане казне и пенали 
по решењу судова(У оквиру Финансијског плана 
Народног музеја Пожаревац за 2017. годину, на Еко-
номску класификацију 4831-Новчане казне и пена-
ли по решењу судова).

IV
За реализацију Решења задужује се Одељење за 

буџет и финансије

V
Ово Решење објавити у „Службеном гласнику 

Града Пожаревца“.

Образложење
Народни музеј Пожаревац, обратио се захтевом 

број 09–40–2826/2017 од 05.децембра 2017. годи-
не за обезбеђење додатних средстава у износу од 
116.250,00 динара за Новчане казне и пенале по 
решењу судова по основу донете пресуде апелаци-
оног суда у Крагујевцу у корист Маје Пајић, кусто-
са музеја због незаконитог решења директора музе-
ја којим је радници одређен статус нераспоређеног 
запосленог. Овај износ се односи само на трошкове 
парничног поступка.

У прилогу захтева достављена је Одлука Управ-
ног одбора Народног музеја број 1220 од 04.12.2017. 
године и Копија пресуде Апелационог суда у Крагу-
јевцу Гж12724/17 од 03.10.2017. године и допис Град-
ског правобранилаштва.

Одељење за буџет и финансије дало је мишље-
ње да Одлуком о буџету Града Пожаревца за 2017. 
годину („Службени гласник Града Пожаревца“ бр. 
17/16,3/17 и 10/17) - Финансијским планом Народног 
музеја Пожаревац за 2017. годину, нису предвиђена 
средства за ове намене.

Сходно члану 5. Правилника о начину искази-
вања и извештавања о процењеним финансијским 
ефектима закона, другог прописа или другог акта 
на буџет, односно финансијске планове организа-
ција за обавезно социјално осигурање („Службени 
гласник РС“, бр. 32/15), члану 25. Одлуке о буџету 
Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожа-
ревца“ бр. 17/16 и 3/17) и члану 69. став 2. и 4. Зако-
на о буџетском систему („Службени гласник РС“, 
бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – 
исправка, 108/13, 142/14, 68/15 – др. Закон, 103/15 и 
99/16), поступајући по захтеву предлагача Народ-
ног музеја Пожаревац, уколико Градско веће Града 
Пожаревца прихвати предметни захтев, Одељење за 
буџет и финансије дало је мишљење да се средства 
обезбеде из Текуће буџетске резерве.

Средства за ове намене, у износу од 116.250,00 
динара могу се определити са Раздела 5 – Град-
ска управа, Глава 1 - Градска управа, Програм 15 –
Опште услуге у локалној самоуправи, Програмска 
класификација 0602–0009, ПА: Текућа буџетска 
резерва, Функција 112 – Финансијски и фискални 
послови, Позиција 165, Економска класификација 
49912 – Текућа резерва, и иста распоредити у окви-
ру Раздела 5 – Градска управа, Глава 5 – Установе 
у култури, Програм 13 – Развој културе и инфор-
мисања, Програмска класификација 1201–0001 ПА: 
Функционисање локалних установа културе, Функ-
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ција 820 – Услуге културе, Позиција 224, Економ-
ска класификација 483 – Новчане казне и пенали 
по решењу судова(У оквиру Финансијског плана 
Народног музеја Пожаревац за 2017. годину, на Еко-
номску класификацију 4831-Новчане казне и пена-
ли по решењу судова).

Имајући у виду напред наведено, Градско веће Гра-
да Пожаревца донело је Решење као у диспозитиву. 

У Пожаревцу, 18. децембра 2017. год. Број: 09-06-201/2017-12

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ШЕФ ОДСЕКА ЗА ПОСЛОВЕ
ОРГАНА ГРАДА

Небојша Трајковић, дипл. правник, с.р.

ПРЕДСЕДНИК
 ГРАДСКОГ ВЕЋА

ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ГРАДОНАЧЕЛНИК

Бане Спасовић, дипл. правник, с.р.
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Градско веће Града Пожаревца на седници одр-
жаној дана 18. децембра 2017. године, разматрало 
је захтев Одељења за комуналне, стамбене послове 
и послове из области енергетике и саобраћаја Град-
ске управе Града Пожаревца број 03–40–2854/2017 од 
07.12.2017. године за додатним средствима за функ-
ционисање одржавања јавне расвете, са изјашњењем 
Одељења за буџет и финансије Градске управе Гра-
да Пожаревца, па је на основу члана 69. став 2. и 4. 
Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, 
бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – 
исправка, 108/13, 142/14, 68/15 – др. Закон, 103/15 и 
99/16), члана 90. став 1. тачка 3. Статута Града Пожа-
ревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 
17/16 - пречишћен текст), члана 26. став 1. и став 4. 
Пословника о раду Градског већа Града Пожаревца 
(„Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 1/15, 7/15, 
7/16 и 3/17) и члана 25. став 2. Одлуке о буџету Града 
Пожаревца за 2017. годину („Службени гласник Гра-
да Пожаревца“ 17/16, 3/17 и 10/17), донело следеће

Р Е Ш Е Њ Е 
о употреби средстава текуће буџетске резерве

I
ПРИХВАТА СЕ захтев Одељење за комуналне, 

стамбене послове и послове из области енергетике 
и саобраћаја Градске управе Града Пожаревца број 
03–40–2854/2017 од 07.12.2017. године за додатним 
средствима за функционисање одржавања јавне 
расвете у укупном износу од 1.059.824,00 динара.

II
Средства из тачке 1. овог решења обезбедити из 

средстава предвиђених Одлуком о буџету Града Пожа-
ревца за 2017. годину („Службени гласник Града 
Пожаревца“, бр. 17/16, 3/17 и 10/17), у оквиру Разде-
ла 5–Градска управа, Глава 1-Градска управа, Програм 
15–Опште услуге локалне самоуправе, Програмска 
класификација 0602–0009, ПА: Текућа буџетска резер-
ва, Функција 112– Финансијски и фискални послови, 
Позиција 165, Економска класификација 49912–Теку-
ћа резерва, Извор финансирања 01-Приходи из буџета, 
и иста распоредити у оквиру Раздела 5–Градска упра-
ва, Глава 1-Градска управа, Програм 2–Комунална 
делатност, Програмска класификација 1102–0001, ПА: 
Управљање/одржавање јавним осветљењем, Функција 
640–Улична расвета, Позиција 53, Економска класифи-
кација 425-Текуће поправке и одржавање. 

III
Средства из тачке 1. и 2. овог решења распоре-

дити у Финансијском плану Градске управе Гра-
да Пожаревца за 2017. годину у оквиру Програма 2–
Комунална делатност, Програмска класификација 
1102–0001, ПА: Управљање/одржавање јавним осве-
тљењем, Функција 640– Улична расвета, Економска 
класификација 425191 – Текуће поправке и одржава-
ње осталих објеката, Извор финансирања 01-Прихо-
ди из буџета, на следеће позиције:
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640 1102 0001 425191

текуће попр. и одр. 
осталих објеката 
- Одржавање јав-
не расветe у Пожа-
ревцу са селима 70

0.
00

0,
00

640 1102 0001 425191

текуће попр. и одр. 
осталих објеката - 
Одржавање канде-
лаберске расвете 10

9.
82

4,
00

640 1102 0001 425191

текуће попр. и одр. 
осталих објеката - 
Одржавање јавне 
расветe у Костол-
цу са селима 25

0.
00

0,
00

УКУПНО ДОДАТНА СРЕДСТВА:

1.
05

9.
82

4,
00

IV
Средства из тачке 1. и 2. овог решења исплати-

ти са Раздела 5–Градска управа, Глава 1-Градска 
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управа, Програм 2–Комунална делатност, Програм-
ска класификација 1102–0001, ПА: Управљање/одр-
жавање јавним осветљењем, Функција 640–Улич-
на расвета, Позиција 53, Економска класификација 
425-Текуће поправке и одржавање, Извор финанси-
рања 01-Приходи из буџета.

V
За реализацију овог решења задужује се Оде-

љење за буџет и финансије Градске управе Града 
Пожаревца.

VI
Ово решење објавити у „Службеном гласнику 

Града Пожаревца“.

Образложење
Одељења за комуналне, стамбене послове и 

послове из области енергетике и саобраћаја Град-
ске управе Града Пожаревца обратило се захтевом 
бр. 03–40–2854/17 од 07.12.2017. године за одобрење 
додатних средстава за функционисање јавне расвете. 

У захтеву је предложено да се услед великог 
утрошка у претходном периоду, а у циљу обезбеђи-
вања средстава за функционисање одржавања јавне 
расвете, за сваку позицију обезбеде додатна сред-
ства. По члану 15. уговора дозвољено је исте анекси-
рати износом до 5% уговорене вредности. Средства 
би се употребила за плаћање рачуна у 2017. години. 
Предлог увећања дат је у табеларном приказу

ПОЗИЦИЈА УГОВОРЕНО УВЕЋАЊЕ 
5%

Одржавање јавне 
расвете у Пожа-
ревцу са селима

14.000.000,00 700.000,00

Одржавање кан-
делаберске 
расвете

2.196.480,00 109.824,00

Одржавање јавне 
расвете у Костол-
цу са селима

5.000.000,00 250.000,00

УКУПНО: 1.059.824,00

По предметном захтеву затражено је мишљење 
Службе за јавне набавке да ли је тражено повећање 
у складу са закљученим уговоримакао и да ли је у 
складу са Законом о јавним набавкама.

Служба за јавне набавке доставила је мишљење 
бр. 03–40–2854–2/2017–2 од 15.12.2017. године да је 
чланом 15. предметних уговора, уговорена могућ-
ност измене уговора без спровођења поступка јав-
не набавке услед повећања обима предмета набавке, 
са ревизионом клаузулом у погледу висине повећа-
ња, која не може да премаши 5% од вредности прво-
битно закљученог уговора, односно не може да буде 
већа од вредности из члана 39. став 1. Закона о јав-
ним набавкама („Сл. Гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 
68/15), као и да је измена предметних уговора у сми-
слу повећања обима предмета набавке, у складу са 
чланом 115. Закона о јавним набавкама,

У процесу разматрања предметног захтева, ми ш-
ље ње је доставило надлежно Одељење за буџет и 
фи нан сије Градске управе Града Пожаревца број 
03–40–2854/2017–3 од 07.12.2017. године да се захтев 
Одељења за комуналне, стамбене послове и посло-
ве из области енергетике и саобраћаја Градске упра-
ве Града Пожаревца, са проценом финансијских ефе-
ката на буџет Града Пожаревца, може прихватити, на 
основу члана 69. став 2. Закона о буџетском систе-
му („Сл. гласник РС“, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 
101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – испр. 108/2013, 
142/2014, 68/2015-др. закон, 103/2015 и 99/2016). 

Средства у укупном износу од 1.059.824,00 динара, 
могу се обезбедити из средстава предвиђених Одлу-
ком о буџету Града Пожаревца за 2017. годину („Слу-
жбени гласник Града Пожаревца“, бр. 17/16 и 3/17), у 
оквиру Раздела 5–Градска управа, Глава 1-Градска 
управа, Програм 15–Опште услуге локалне самоу-
праве, Програмска класификација 0602–0009, ПА: 
Текућа буџетска резерва, Функција 112– Финансиј-
ски и фискални послови, Позиција 165, Економска 
класификација 49912–Текућа резерва, Извор финан-
сирања 01-Приходи из буџета, и иста се могу распо-
редити у оквиру Раздела 5–Градска управа, Глава 
1-Градска управа, Програм 2–Комунална делатност, 
Програмска класификација 1102–0001, ПА: Упра-
вљање/одржавање јавним осветљењем, Функција 
640–Улична расвета, Позиција 53, Економска класи-
фикација 425-Текуће поправке и одржавање. 

У Финансијском плану Градске управе Града 
Пожаревца за 2017. годину-Ребаланс 2 додатна сред-
ства распоредити на следећи начин:

Позиција 
у Одлуци 

о буџету за 
2017. годину-
Ребаланс 2

Функционална 
класификација

Шифра 
програма

Шифра 
програмске 
активности

Екон. 
клас. Назив

2017 
01 - Приходи 

из буџета
Додатна 
средства

53 640 1102 0001 425191
текуће попр. и одр. осталих 
објеката-Одржавање јав-
не расветe у Пожаревцу 
са селима

700.000,00

53 640 1102 0001 425191
текуће попр. и одр. осталих 
објеката -Одржавање кан-
делаберске расвете

109.824,00
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53 640 1102 0001 425191
текуће попр. и одр. осталих 
објеката-Одржавање јав-
не расветe у Костолцу са 
селима

250.000,00

УКУПНО ДОДАТНА СРЕДСТВА: 1.059.824,00

Сходно напред наведеном, Градско веће Града 
Пожаревца донело је Решење као у диспозитиву. 

У Пожаревцу, 18. децембра 2017. год.  Број: 09-06-201/2017-16

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ШЕФ ОДСЕКА ЗА ПОСЛОВЕ
ОРГАНА ГРАДА

Небојша Трајковић, дипл. правник, с.р.

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Бане Спасовић, дипл. правник, с.р.
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Градско веће Града Пожаревца на седници одр-
жаној дана 18. децембра 2017. године, разматрало је 
захтеве Центра за културу Пожаревац број: 09–40–
2829/2017 од 05.12.2017.године и 09–40–2885/2017 од 
11.12.2017. године, за одобрење додатних финансијских 
средства, са мишљењем Одељења за буџет и финанси-
је од 15.12.2017. године, те је на основу члана 69. став 
2. и 4. Закона о буџетском систему („Службени гласник 
РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 
– исправка, 108/13, 142/14, 68/15 – др. Закон, 103/15 и 
99/16), члана 90. став 1. тачка 3. Статута Града Пожа-
ревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 17/16 

- пречишћен текст), члана 26. став 1. и став 4. Послов-
ника о раду Градског већа Града Пожаревца („Службе-
ни гласник Града Пожаревца“, бр. 1/15, 7/15, 7/16 и 
3/17), и члана 25. став 2. Одлуке о буџету Града Пожа-
ревца за 2017. годину („Службени гласник Града Пожа-
ревца“ бр. 17/16, 3/17 и 10/17), донело

Р Е Ш Е Њ Е 
о употреби средстава текуће буџетске резерве

I
ПРИХВАТАЈУ СЕ захтеви Центра за културу 

Пожаревац број: 09–40–2829/2017 од 05.12.2017.године 
и 09–40–2885/2017 од 11.12.2017. године, за одобрење 
додатних финансијских средства, са мишљењем Оде-
љења за буџет и финансије од 15.12.2017. године, и одо-
бравају се средства у укупном износу од 245.250,00 
динара, и то: 75.250,00 динара на име исплате накнаде 
боловања преко 30 дана – повреда на раду и 170.000,00 
динара на име исплате по пресуди Апелационог суда 
број ГЖ-741/17 од 09.11.2017. године.

II
Средства из тачке I овог Решења обезбедити 

из средства предвиђених Одлуком о буџету Града 
Пожаревца за 2017. годину („Службени гласник Гра-
да Пожаревца“ бр. 17/16, 3/17 и 10/17), са Раздела 5 – 
Градска управа, Глава 1 - Градска управа, Програм 
15 – Опште услуге у локалној самоуправи, Програм-
ска класификација 0602–0009, ПА: Текућа буџетска 
резерва, Функција 112 – Финансијски и фискални 
послови, Позиција 165, Економска класификација 
49912 – Текућа резерва, и иста распоредити у окви-
ру Раздела 5 – Градска управа, Глава 5 – Установе 
у култури, Програм 13 – Развој културе и инфор-
мисања, Програмска класификација 1201–0001 ПА: 
Функционисање локалних установа културе, Функ-
ција 820 – Услуге културе:

-  Позиција 213, Економска класификација 414 
– Социјална давања запосленима – 75.250,00 
динара (У оквиру Финансијског плана Центра за 
културу Пожаревац за 2017. годину, на Економ-
ску класификацију 4141 – Исплата накнада за 
време одсуствовања са посла на терет фондова)

-  Позиција 224, Економска класификација 483 
– Новчане казне и пенали по решењу судова – 
170.000,00 динара (У оквиру Финансијског пла-
на Центра за културу Пожаревац за 2017. годи-
ну, на Економску класификацију 4831 – Новчане 
казне и пенали по решењу судова)

III
Средства из тачке I овог Решења исплатити са 

Раздела 5 – Градска управа, Глава 5 – Установе у 
култури, Програм 13 – Развој културе и информи-
сања, Програмска класификација 1201–0001 ПА: 
Функционисање локалних установа културе, Функ-
ција 820 – Услуге културе:

-  Позиција 213, Економска класификација 414 
– Социјална давања запосленима – 75.250,00 
динара (У оквиру Финансијског плана Центра за 
културу Пожаревац за 2017. годину, са Економ-
ске класификације 4141 – Исплата накнада за 
време одсуствовања са посла на терет фондова)

-  Позиција 224, Економска класификација 483 
– Новчане казне и пенали по решењу судова – 
170.000,00 динара (У оквиру Финансијског пла-
на Центра за културу Пожаревац за 2017. годи-
ну, са Економске класификацију 4831 – Новчане 
казне и пенали по решењу судова)

IV
За реализацију Решења задужује се Одељење за 

буџет и финансије
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V
Ово Решење објавити у „Службеном гласнику 

Града Пожаревца“.

Образложење
Центар за културу Пожаревац, обратио се 

захтевом број: 09–40–2829/2017 од 05. децембра 
2017. године за обезбеђење средстава у износу од 
75.250,00 динара на име исплате накнаде болова-
ња преко 30 дана – повреда на раду.

Установа је такође доставила и захтев број: 
09–40–2885/2017 од 11. децембра 2017. године, за 
обезбеђење средстава у износу од 170.000,00 дина-
ра на име исплате по пресуди Апелационог суда 
број ГЖ-741/17 од 09.11.2017. године.

Одељење за буџет и финансије дало је мишље-
ње да Одлуком о буџету Града Пожаревца за 2017. 
годину („Службени гласник Града Пожаревца“ бр. 
17/16, 3/17 и 10/17) - Финансијским планом Центра 
за културу Пожаревац за 2017. годину, нису предви-
ђена средства за ове намене.

Сходно члану 5. Правилника о начину искази-
вања и извештавања о процењеним финансијским 
ефектима закона, другог прописа или другог акта 
на буџет, односно финансијске планове организа-
ција за обавезно социјално осигурање („Службени 
гласник РС“, бр. 32/15), члану 25. Одлуке о буџету 
Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожа-
ревца“ бр. 17/16, 3/17 и 10/17) и члану 69. став 2. и 
4. Закона о буџетском систему („Службени гласник 
РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 
– исправка, 108/13, 142/14, 68/15 – др. Закон, 103/15 и 
99/16), поступајући по захтеву предлагача Центара 
за културу Пожаревац, уколико Градско веће Гра-
да Пожаревца прихвати предметне захтеве, Одеље-
ње за буџет и финансије даје мишљење да се сред-
ства обезбеде из Текуће буџетске резерве.

Средства за ове намене, у износу од 
245.250.000,00 динара могу се определити са Раз-
дела 5 – Градска управа, Глава 1 - Градска управа, 
Програм 15 –Опште услуге у локалној самоуправи, 
Програмска класификација 0602–0009, ПА: Теку-
ћа буџетска резерва, Функција 112 – Финансијски 
и фискални послови, Позиција 165, Економска кла-
сификација 49912 – Текућа резерва, и иста распоре-
дити у оквиру Раздела 5 – Градска управа, Глава 5 
– Установе у култури, Програм 13 – Развој културе 
и информисања, Програмска класификација 1201–
0001 ПА: Функционисање локалних установа кул-
туре, Функција 820 – Услуге културе:

-  Позиција 213, Економска класификација 414 – 
Социјална давања запосленима – 75.250,00 дина-
ра (У оквиру Финансијског плана Центра за кул-
туру Пожаревац за 2017. годину, на Економску 
класификацију 4141 – Исплата накнада за време 
одсуствовања са посла на терет фондова)

-  Позиција 224, Економска класификација 483 
– Новчане казне и пенали по решењу судова – 

170.000,00 динара (У оквиру Финансијског пла-
на Центра за културу Пожаревац за 2017. годи-
ну, на Економску класификацију 4831 – Новчане 
казне и пенали по решењу судова)

Имајући у виду напред наведено, Градско веће Гра-
да Пожаревца донело је Решење као у диспозитиву. 

У Пожаревцу, 18. децембра 2017. год. Број: 09-06-201/2017-22

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ШЕФ ОДСЕКА ЗА ПОСЛОВЕ ОРГАНА ГРАДА
Небојша Трајковић, дипл. правник, с.р.

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ  ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА
Саша Павловић, дипл. инж. електротехнике, с.р.
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Градско веће Града Пожаревца на седници одр-
жаној дана 22. децембра 2017. године, разматрало 
је захтев Месне заједнице „Лучица“ , број 09–40–
2961/2017 од 20. децембра 2017. године, за одобре-
ње додатних финансијских средства, са мишљењем 
Одељења за буџет и финансије од 20.12.2017. године, 
те је на основу члана 69. став 2. и 4. Закона о буџет-
ском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/09, 
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 
108/13, 142/14, 68/15 – др. Закон, 103/15,99/16 и 113/17), 
члана 90. став 1. тачка 1. Статута Града Пожаревца 
(„Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 17/16 - 
пречишћен текст), члана 26. став 1. и став 4. Послов-
ника о раду Градског већа Града Пожаревца („Слу-
жбени гласник Града Пожаревца“, бр. 1/15, 7/15, 7/16 
и 3/17), и члана 25. став 2. Одлуке о буџету Града 
Пожаревца за 2017. годину („Службени гласник Гра-
да Пожаревца“ бр. 17/16, 3/17 и 10/17), донело

Р Е Ш Е Њ Е 
о употреби средстава текуће буџетске резерве

I
ПРИХВАТА СЕ захтев Месне заједнице „Лучи-

ца“ , број 09–40–2961/2017 од 20. децембра 2017. 
године, за одобрење додатних финансијских сред-
ства, са мишљењем Одељења за буџет и финансије 
од 20.12.2017. године и ОДОБРАВАЈУ СЕ средства 
у износу од 3.000,00 динара ради плаћања сталних 
трошкова промета до краја 2017. године. 

II
Средства из тачке I овог Решења обезбедити 

из средства предвиђених Одлуком о буџету Гра-
да Пожаревца за 2017. годину („Службени гласник 
Града Пожаревца“ бр. 17/16), са Раздела 5 – Град-
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ска управа, Глава 1 - Градска управа, Програм 15 
– Опште услуге у локалној самоуправи, Програм-
ска класификација 0602–0009, ПА: Текућа буџетска 
резерва, Функција 112 – Финансијски и фискални 
послови, Позиција 165, Економска класификација 
49912 – Текућа резерва, и иста распоредити у окви-
ру Раздела 5 – Градска управа, Глава 4 – Месне зајед-
нице, Програм 15 – Опште услуге локалне самоу-
праве, Програмска класификација 0602–0002 ПА: 
Функционисање месних заједница, Функција 160 
– Опште јавне услуге некласификоване на другом 
месту, Позиција 200, Економска класификација 421 
– Стални трошкови у износу од 3.000,00 динара (У 
оквиру Финансијског плана МЗ „Лучица“ за 2017. 
годину, на Економску класификацију - 4211 – Тро-
шкови платног промета и банкарских услуга у изно-
су од 3.000,00 динара). 

III
Средства из тачке I овог Решења исплатити са 

Раздела 5 – Градска управа, Глава 4 – Месне зајед-
нице, Програм 15 – Опште услуге локалне самоу-
праве, Програмска класификација 0602–0002 ПА: 
Функционисање месних заједница, Функција 160 
– Опште јавне услуге некласификоване на другом 
месту, Позиција 200, Економска класификација 421 
– Стални трошкови у износу од 3.000,00 динара (У 
оквиру Финансијског плана МЗ „Лучица“ за 2017. 
годину, на Економску класификацију - 4211 – Тро-
шкови платног промета и банкарских услуга у изно-
су од 3.000,00 динара). 

IV
За реализацију Решења задужује се Одељење за 

буџет и финансије

V
Ово Решење објавити у „Службеном гласнику 

Града Пожаревца“

Образложење
Месна заједница „Лучица“, обратила се захтевом 

број 09–40–2961/2017 од 20. децембра 2017. годи-
не за додатна средстава у износу од 3.000,00 дина-
ра ради исплате сталних трошкова платног промета 
до краја 2017. године на економској класификацији 
421100 – Стални трошкови. У образложењу наводе 
да су, закључно са 30.11.2017. године, утрошена сред-
ства на горе наведеној економској класификацији.

Разматрајући достављени захтев, сходно члану 
25. Одлуке о буџету Града Пожаревца („Службени 
гласник Града Пожаревца“ бр. 17/16, 3/17 и 10/17) 
и члану 69. став 2. и 4. Закона о буџетском систе-
му („Службени гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 
101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 108/13, 142/14, 
68/15 – др. Закон, 103/15,99/16 и 113/17), Одељење за 
буџет и финансије дало је мишљење да се средства 
обезбеде из Текуће буџетске резерве.

Средства из тачке I овог Решења обезбедити 
из средства предвиђених Одлуком о буџету Гра-
да Пожаревца за 2017. годину („Службени гласник 
Града Пожаревца“ бр. 17/16), са Раздела 5 – Град-
ска управа, Глава 1 - Градска управа, Програм 15 
– Опште услуге у локалној самоуправи, Програм-
ска класификација 0602–0009, ПА: Текућа буџетска 
резерва, Функција 112 – Финансијски и фискални 
послови, Позиција 165, Економска класификација 
49912 – Текућа резерва, и иста распоредити у оквиру 
Раздела 5 – Градска управа, Глава 4 – Месне зајед-
нице, Програм 15 – Опште услуге локалне самоу-
праве, Програмска класификација 0602–0002 ПА: 
Функционисање месних заједница, Функција 160 
– Опште јавне услуге некласификоване на другом 
месту, Позиција 200, Економска класификација 421 
– Стални трошкови у износу од 3.000,00 динара (У 
оквиру Финансијског плана МЗ „Лучица“ за 2017. 
годину, на Економску класификацију - 4211 – Тро-
шкови платног промета и банкарских услуга у изно-
су од 3.000,00 динара). 

Имајући у виду напред наведено Градско веће Гра-
да Пожаревца донело је Решење као у диспозитиву.

У Пожаревцу, 22. децембра 2017 Број: 09-06-203/2017-25

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ШЕФ ОДСЕКА ЗА ПОСЛОВЕ ОРГАНА ГРАДА
Небојша Трајковић, дипл. Правник, с.р.

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА 
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Бане Спасовић, дипл. правник, с.р.
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Градско веће Града Пожаревца на седници одр-
жаној дана 22. децембра 2017. године, разматрало 
је захтев Културно спортског центра Пожаревац 
број: 09–40–2915/2017 од 13. децембра 2017. године 
за обезбеђење додатних средстава, са мишљењем 
Одељења за буџет и финансије од 15.12.2017. године, 
те је на основу члана 69. став 2. и 4. Закона о буџет-
ском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/09, 
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправ-
ка, 108/13, 142/14, 68/15 – др. Закон, 103/15 и 99/16), 
члана 90. став 1. тачка 3. Статута Града Пожаревца 
(„Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 17/16 - 
пречишћен текст), члана 26. став 1. и став 4. Послов-
ника о раду Градског већа Града Пожаревца („Слу-
жбени гласник Града Пожаревца“, бр. 1/15, 7/15, 7/16 
и 3/17), и члана 25. став 2. Одлуке о буџету Града 
Пожаревца за 2017. годину („Службени гласник Гра-
да Пожаревца“ бр. 17/16, 3/17 и 10/17), донело



СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦАСтрана 140 - Број 15 28. децембар 2017.

Р Е Ш Е Њ Е 
о употреби средстава текуће буџетске 

резерве

I
ПРИХВАТА СЕ захтев Културно спортског цен-

тра Пожаревац број: 09–40–2915/2017 од 13. децем-
бра 2017. године за обезбеђење додатних средста-
ва, са мишљењем Одељења за буџет и финансије од 
15.12.2017. године, и одобравају се средства у укуп-
ном износу од 790.039,00 динара, и то: 90.039,00 
динара на име судских такси и 700.000,00 динара на 
име вансудског поравнања – накнаде штете.

II
Средства из тачке I овог Решења обезбедити 

из средства предвиђених Одлуком о буџету Града 
Пожаревца за 2017. годину („Службени гласник Гра-
да Пожаревца“ бр. 17/16, 3/17 и 10/17), са Раздела 5 – 
Градска управа, Глава 1 - Градска управа, Програм 
15 – Опште услуге у локалној самоуправи, Програм-
ска класификација 0602–0009, ПА: Текућа буџетска 
резерва, Функција 112 – Финансијски и фискални 
послови, Позиција 165, Економска класификација 
49912 – Текућа резерва, и иста распоредити у окви-
ру Раздела 5 – Градска управа, Глава 5 – Установе 
у култури, Програм 13 – Развој културе и инфор-
мисања, Програмска класификација 1201–0001 ПА: 
Функционисање локалних установа културе, Функ-
ција 820 – Услуге културе:

-  Позиција 223, Економска класификација 482 
– Порези, обавезне таксе, казне и пенали – 
90.039,00 динара (У оквиру Финансијског пла-
на Културно спортског центра Пожаревац за 
2017. годину, на Економску класификацију 4822 
– Обавезне таксе)

-  Позиција 224/1, Економска класификација 485 – 
Накнада штете за повреде или штету нанету од 
стране државних органа – 700.000,00 динара (У 
оквиру Финансијског плана Културно спортског 
центра Пожаревац за 2017. годину, на Економску 
класификацију 4851 –Остале накнаде штете

III
Средства из тачке I овог Решења исплатити са 

Раздела 5 – Градска управа, Глава 5 – Установе у 
култури, Програм 13 – Развој културе и информи-
сања, Програмска класификација 1201–0001 ПА: 
Функционисање локалних установа културе, Функ-
ција 820 – Услуге културе:

-  Позиција 223, Економска класификација 482 
– Порези, обавезне таксе, казне и пенали – 
90.039,00 динара (У оквиру Финансијског пла-
на Културно спортског центра Пожаревац за 
2017. годину, са Економске класификације 4822 
– Обавезне таксе)

-  Позиција 224/1, Економска класификација 485 – 
Накнада штете за повреде или штету нанету од 

стране државних органа – 700.000,00 динара (У 
оквиру Финансијског плана Културно спортског 
центра Пожаревац за 2017. годину, са Економ-
ске класификације 4851 –Остале накнаде штете

IV
За реализацију Решења задужује се Одељење за 

буџет и финансије

V
Ово Решење објавити у „Службеном гласнику 

Града Пожаревца“.

Образложење
Културно спортски центар Пожаревац, обратио 

се захтевом број: 09–40–2915/2017 од 13. децембра 
2017. године за обезбеђење средстава у износу од 
700.000,00 динара на име вансудског поравнања и 
90.039,00 динара на име такси.

Одлуком о буџету Града Пожаревца за 2017. 
годину („Службени гласник Града Пожаревца“ бр. 
17/16, 3/17 и 10/17) - Финансијским планом Културно 
спортског центра Пожаревац за 2017. годину, нису 
предвиђена средства за ове намене.

Сходно члану 5. Правилника о начину искази-
вања и извештавања о процењеним финансијским 
ефектима закона, другог прописа или другог акта 
на буџет, односно финансијске планове организа-
ција за обавезно социјално осигурање („Службени 
гласник РС“, бр. 32/15), члану 25. Одлуке о буџету 
Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожа-
ревца“ бр. 17/16, 3/17 и 10/17) и члану 69. став 2. и 
4. Закона о буџетском систему („Службени гласник 
РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 
– исправка, 108/13, 142/14, 68/15 – др. Закон, 103/15 и 
99/16), поступајући по захтеву предлагача, уколи-
ко Градско веће Града Пожаревца прихвати пред-
метни захтев, Одељење за буџет и финансије даје 
мишљење да се средства обезбеде из Текуће буџет-
ске резерве.

Најпре је потребно отворити апропријацију у 
Одлуци о буџету Града Пожаревца за 2017. годину 
за извршавање расхода на име вансудског поравна-
ња, и то у оквиру Раздела 5-Градска управа, Гла-
ва 5–Установе у култури, Програм 13 – Развој кул-
туре и информисања, Програмска класификација 
1201–0001 ПА: Функционисање локалних установа 
културе, Функција 820 – Услуге културе, Позиција 
224/1, Економска класификација 485 – Накнада ште-
те за повреде или штету нанету од стране државних 
органа, Извор финанирања 01 – Приходи из буџета. 

Средства за ове намене, у износу од 790.039,00 
динара могу се определити са Раздела 5 – Град-
ска управа, Глава 1 - Градска управа, Програм 15 –
Опште услуге у локалној самоуправи, Програмска 
класификација 0602–0009, ПА: Текућа буџетска 
резерва, Функција 112 – Финансијски и фискални 
послови, Позиција 165, Економска класификација 



СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА Број 15 - Страна 141 28. децембар 2017.

49912 – Текућа резерва, и иста распоредити у окви-
ру Раздела 5 – Градска управа, Глава 5 – Установе 
у култури, Програм 13 – Развој културе и инфор-
мисања, Програмска класификација 1201–0001 ПА: 
Функционисање локалних установа културе, Функ-
ција 820 – Услуге културе:

-  Позиција 223, Економска класификација 482 
– Порези, обавезне таксе, казне и пенали – 
90.039,00 динара (У оквиру Финансијског пла-
на Културно спортског центра Пожаревац за 
2017. годину, на Економску класификацију 4822 
– Обавезне таксе)

-  Позиција 224/1, Економска класификација 485 – 
Накнада штете за повреде или штету нанету од 
стране државних органа – 700.000,00 динара (У 
оквиру Финансијског плана Културно спортског 
центра Пожаревац за 2017. годину, на Економску 
класификацију 4851 –Остале накнаде штете)

Имајући у виду напред наведено, Градско веће 
Града Пожаревца донело је Решење као у диспози-
тиву. 

У Пожаревцу, 22. децембра 2017. год. Број: 09-06-203/2017-30-1

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ШЕФ ОДСЕКА ЗА ПОСЛОВЕ ОРГАНА ГРАДА
Небојша Трајковић, дипл. правник, с.р.

ПРЕДСЕДНИК 
ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Бане Спасовић, дипл. правник, с.р.
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Градско веће Града Пожаревца на седници одр-
жаној дана 21. децембра 2017. године, разматрало је 
захтев Туристичке организације Града Пожаревца 
број: 09–40–2962/2017 од 20.12.2017.године, за одо-
брење додатних финансијских средства, са мишље-
њем Одељења за буџет и финансије од 21.12.2017. 
године, те је на основу члана 69. став 2. и 4. Зако-
на о буџетском систему („Службени гласник РС“, 
бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – 
исправка, 108/13, 142/14, 68/15 – др. Закон, 103/15, 
99/16 и 113/17), члана 90. став 1. тачка 3. Статута 
Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожа-
ревца“, бр. 17/16 - пречишћен текст), члана 26. став 
1. и став 4. Пословника о раду Градског већа Града 
Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, 
бр. 1/15, 7/15, 7/16 и 3/17), и члана 25. став 2. Одлу-
ке о буџету Града Пожаревца за 2017. годину („Слу-
жбени гласник Града Пожаревца“ бр. 17/16, 3/17 и 
10/17), донело

Р Е Ш Е Њ Е 
о употреби средстава текуће буџетске 

резерве

I
ПРИХВАТА СЕ захтев Туристичке организа-

ције Града Пожаревца број: 09–40–2962/2017 од 
20.12.2017.године, са мишљењем Одељења за буџет 
и финансије Градске управе Града Пожаревца од 
21.12.2017. године, за издвајање додатних финансиј-
ских средстава, и одобравају се средства у износу 
од 590.000,00 динара на име израде идејног пројек-
та за адаптацију и санацију мањежа, штале, поста-
вљање ограде као и осветљења мањежа и штале на 
улазу у Љубичево.

II
Средства из тачке I овог Решења обезбедити 

из средства предвиђених Одлуком о буџету Гра-
да Пожаревца за 2017. годину („Службени гласник 
Града Пожаревца“ бр. 17/16, 3/17 и 10/17), са Раз-
дела 5 – Градска управа, Глава 1 - Градска упра-
ва, Програм 15 – Опште услуге у локалној самоу-
прави, Програмска класификација 0602–0009, ПА: 
Текућа буџетска резерва, Функција 112 – Финан-
сијски и фискални послови, Позиција 165, Економ-
ска класификација 49912 – Текућа резерва, и иста 
распоредити у оквиру Раздела 5 – Градска управа, 
Глава 6 – Туристичка организација Града Пожа-
ревца, Програм 4 – Развој туризма, Програмска 
класификација 1502–0001 ПА: Управљање разво-
јем туризма, Функција 473 – Туризам, Позиција 
317/1, Економска класификација 511 – Зграде и гра-
ђевински објекти (У оквиру Финансијског плана 
Туристичке организације Града Пожаревца за 2017. 
годину, на Економску класификацију 5114 – Про-
јектно планирање).

III
Средства из тачке I овог Решења исплатити са 

Раздела 5 – Градска управа, Глава 6 – Туристич-
ка организација Града Пожаревца, Програм 4 – 
Развој туризма, Програмска класификација 1502–
0001 ПА: Управљање развојем туризма, Функција 
473 – Туризам, Позиција 317/1, Економска класи-
фикација 511 – Зграде и грађевински објекти (У 
оквиру Финансијског плана Туристичке органи-
зације Града Пожаревца за 2017. годину, са Еко-
номске класификације 5114 – Пројектно плани-
рање). 

IV
За реализацију Решења задужује се Одељење за 

буџет и финансије

V
Ово Решење објавити у „Службеном гласнику 

Града Пожаревца“.



СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦАСтрана 142 - Број 15 28. децембар 2017.

Образложење
Туристичка организација Града Пожаревца, 

обратила се захтевом број 09–40–2962/2017 од 20. 
децембра 2017. године за обезбеђење средстава у 
износу од 590.000,00 динара на име израде идејног 
пројекта за адаптацију и санацију мањежа, штале, 
постављање ограде као и осветљења мањежа и шта-
ле на улазу у Љубичево.

Како се у захтеву наводи, Туристичка организа-
ција Града Пожаревца обратила се овим захтевом 
на основу добијене смернице од помоћника градо-
начелника Светлане Милутиновић, дана 19.12.2017. 
године, и како се још наводи идејни пројекат неоп-
ходан је за даљу процедуру код Министарства за 
спорт.

У прилогу захтева достављена је Одлука Управ-
ног одбора Туристичке организације Града Пожа-
ревца број: УО-33–1 од 20.12.2017. године.

Одлуком о буџету Града Пожаревца за 2017. 
годину („Службени гласник Града Пожаревца“ бр. 
17/16, 3/17 и 10/17) - Финансијским планом Тури-
стичке организације Града Пожаревца за 2017. годи-
ну, нису предвиђена средства за ове намене.

Сходно члану 5. Правилника о начину искази-
вања и извештавања о процењеним финансијским 
ефектима закона, другог прописа или другог акта 
на буџет, односно финансијске планове организа-
ција за обавезно социјално осигурање („Службени 
гласник РС“, бр. 32/15), члану 25. Одлуке о буџету 
Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожа-
ревца“ бр. 17/16, 3/17 и 10/17) и члану 69. став 2. и 
4. Закона о буџетском систему („Службени гласник 
РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 
– исправка, 108/13, 142/14, 68/15 – др. Закон, 103/15, 
99/16 и 113/17), поступајући по захтеву предлагача 
Туристичке организације Града Пожаревца, уколи-
ко Градско веће Града Пожаревца прихвати пред-

метни захтев, даје се сагласност на обезбеђивање 
средстава за ове намене са проценом финансијских 
ефеката, односно Одељење за буџет и финансије 
дало је мишљење да се средства могу обезбедити 
из Текуће буџетске резерве.

Средства за ове намене, у износу од 590.000,00 
динара могу се определити са Раздела 5 – Град-
ска управа, Глава 1 - Градска управа, Програм 15 –
Опште услуге у локалној самоуправи, Програмска 
класификација 0602–0009, ПА: Текућа буџетска 
резерва, Функција 112 – Финансијски и фискални 
послови, Позиција 165, Економска класификаци-
ја 49912 – Текућа резерва, и иста распоредити у 
оквиру Раздела 5 – Градска управа, Глава 6 – Тури-
стичка организација Града Пожаревца, Програм 4 
– Развој туризма, Програмска класификација 1502–
0001 ПА: Управљање развојем туризма, Функција 
473 – Туризам, Позиција 317/1, Економска класифи-
кација 511 – Зграде и грађевински објекти (У оквиру 
Финансијског плана Туристичке организације Гра-
да Пожаревца за 2017. годину, на Економску класи-
фикацију 5114 – Пројектно планирање).

Имајући у виду напред наведено, Градско веће Гра-
да Пожаревца донело је Решење као у диспозитиву.

У Пожаревцу, 21. децембра 2017. год. Број: 09-06-205/2017-1

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ШЕФ ОДСЕКА
 ЗА ПОСЛОВЕ ОРГАНА ГРАДА

Небојша Трајковић, дипл. правник, с.р.

ПРЕДСЕДНИК 
ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Бане Спасовић, дипл. правник, с.р.
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ГРАДОНАЧЕЛНИК 
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

1 

На основу члана 23. и 25. Правилника о заједнич-
ким критеријумима за организовање и стандардима 
и методолошким упутствима за поступање и изве-
штавање интерне ревизије у јавном сектору („Слу-
жбени гласник РС“, бр. 99/11 и 106/13) и члана 88. 
Статута Града Пожаревца („Службени гласник Гра-
да Пожаревца“, бр.17/16 - пречишћен текст), градо-
начелник Града Пожаревца, доноси

Одлуку 
о усвајању Годишњег плана рада Службе за 
интерну ревизију Града Пожаревца за 2018.

годину

Члан 1.
Усваја се Годишњи план рада Службе за интерну 

ревизију Града Пожаревца за 2018.годину.

Члан 2.
Годишњи план рада Службе за интерну ревизију 

Града Пожаревца за 2018.годину из члана 1. састав-
ни је део ове Одлуке.

Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу одмах, а објавиће се 

у „Службеном гласнику Града Пожаревца“.

Датум:12.12.2017. године Број: 11–40–2899/2017

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Бане Спасовић, дипл. правник, с.р.

2 

На основу члана 23. и 25. Правилника о заједнич-
ким критеријумима за организовање и стандардима 
и методолошким упутствима за поступање и изве-
штавање интерне ревизије у јавном сектору („Слу-
жбени гласник РС“, бр. 99/11 и 106/13) и члана 88. 
Статута Града Пожаревца („Службени гласник Гра-
да Пожаревца“, бр.17/16 - пречишћен текст), на пре-
длог шефице Службе за интерну ревизију Града 
Пожаревца, градоначелник Града Пожаревца одо-
брава 

ГОДИШЊИ ПЛАН  
Службе за интерну ревизију 

Града Пожаревца 
за 2018. годину

Увод
Предлог Годишњег плана Службе за интерну 

ревизију Града Пожаревца за 2018.годину сачињен 
је на основу Стратешког плана Службе за интер-
ну ревизију Града Пожаревца за период 2018–2020. 
године, а у складу са циљевима, приоритетима и 
расположивим ресурсима и представља инструмент 
спровођења примене закона и прописа.

Правни основ за утврђивање Годишњег плана 
Службе за интерну ревизију Града Пожаревца про-
писан је чланом 17. став 1. тачка 1. и члана 25. Пра-
вилника о заједничким критеријумима за организо-
вање и стандардима и методолошким упутствима за 
поступање и извештавање интерне ревизије у јавном 
сектору („Службени гласник РС“, бр. 99/11 и 106/13).

Основни параметри за израду годишњег 
плана 

Годишњи план Службе за интерну ревизију за 2018.
годину се базира на оквирним елементима стратешког 
плана, а садржи подручја, односно активности у којима 
ће се обављати интерне ревизије у наредној буџетској 
години, опис садржаја планираних ревизија по поједи-
ним подручјима и потребан број дана. Ту је укључено 
време за припрему и извођење ревизије, израду реви-
зијског извештаја и сређивање текућих досијеа.

У тренутку израде Годишњег плана расположив је 
један интерни ревизор за извршење планираних оба-
веза, а с обзиром да се према Међународним стандар-
дима интерне ревизије утврђених од стране Институ-
та интерних ревизора, интерна ревизија ради тимски, 
потребно је у 2018.години попунити систематизова-
на радна места.

Годишњи план за 2018.годину утврђен је на осно-
ву процене ризика, смерница градоначелника Града 
Пожаревца, слабости и препорука у функционисању 
пословног система Града Пожаревца из претходних 
контрола.

Задаци Службе у 2018.години
Годишњи план интерне ревизије за 2018.годину 

по фазама планирања подразумева :
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1. Дефинисање и алокацију планираног фон-
да радног времена у 2018.години.

Према планираном искоришћењу радног време-
на расположиви фонд сати у 2018.години је 201 рад-
ни дан (календарски број радних дана по одбитку 
годишњег одмора и државних и верских празника).

2. Дефинисање приоритета
Основа за планирање су резултати процене ризи-

ка кориговани додатним критеријумима из окви-
ра стратегијског плана, уз уважавање приоритета 
постављених од стране градоначелника и ревизиј-
ско покриће у прошлости, тј. Извршене ревизорске 
прегледе у претходним годинама.

3. Дефинисање интерних ревизија у 2018.години
Списак планираних ревизија по систему, кра-

так опис садржаја планираних активности интер-
ног ревизора по појединачним задацима и број дана 
по појединачним ревизијама.

Преглед планираних ревизијских прегледа у 
току 2018. године дат је у табели 1.

Табела 1. Интерне ревизије планиране за 2018. 
годину

Р. 
бр. Назив система Опис Број 

дана

1. Изворни приходи
Подсистем - При-
ходи од давања у 
закуп пословног 
простора

60

1. Менторска 
ревизија

У договору са мен-
тором 60

2. Менторска 
ревизија

У договору са мен-
тором 60

4. Ad hoc ревизије
по налогу градона-
челника, на осно-
ву његове процене 
постојања ризика

21

Осталих 10 ревизор дана ће се искористити на 
администрацију, едукацију, саветовање, извешта-
вање, планирање и анализу контролног окруже-
ња, идентификовање нових или промена постоје-
ћих система и ризика у Граду Пожаревцу.

У складу са овлашћењима градоначелник својим 
потписом одобрава Годишњи план активности Слу-
жбе за интерну ревизију за 2018.годину и доноси 
Одлуку којом се План усваја. Одлука се објављује у 
„Службеном гласнику Града Пожаревца“. Уколико се 
укаже потреба за изменом плана (промена у прио-
ритетима и др.) потребно је адекватно образложење.

У Пожаревцу, 12. 12. 2017. год. Број: 011-40-2899

 ШЕФИЦА СЛУЖБЕ ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ
Славица Вукашиновић, дипл. Економиста, с.р.

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Бане Спасовић, дипл. правник, с.р.

3 

На основу члана 23. и 24. Правилника о заједнич-
ким критеријумима за организовање и стандардима 
и методолошким упутствима за поступање и изве-
штавање интерне ревизије у јавном сектору („Слу-
жбени гласник РС“, бр. 99/11 и 106/13) и члана 88. 
Статута Града Пожаревца („Службени гласник Гра-
да Пожаревца“, бр.17/16 - пречишћен текст), градо-
начелник Града Пожаревца, доноси

Одлуку 
о усвајању Стратешког плана интерне 

ревизије Града Пожаревца за период 2018–
2020. године

Члан 1.
Усваја се Стратешки план интерне ревизије Гра-

да Пожаревца за период 2018–2020. године.

Члан 2.
Стратешки план интерне ревизије Града Пожа-

ревца за период 2018–2020. године из члана 1. 
саставни је део ове Одлуке.

Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу одмах, а објавиће се 

у „Службеном гласнику Града Пожаревца“.

Датум: 12.12.2017. год. Број: 11–40–2898

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Бане Спасовић, дипл. правник, с.р.

4 

На основу члана 23. и члана 24. Правилника о 
заједничким критеријумима за организовање и 
стандардима и методолошким упутствима за посту-
пање и извештавања интерне ревизије у јавном сек-
тору („Службени гласник РС“, број 99/11 и 106/13), 
Повеље интерне ревизије број:11–40–859/2017 од 
18.04.2017.године, и члана 88. Статута Града Пожа-
ревца („Службени гласник РС“, бр.17/16 - пречи-
шћен текст), шефица Службе за интерну ревизију 
Града Пожаревца је припремила, а градоначелник 
Града Пожаревца одобрио

Стратешки план интерне ревизије 
Града Пожаревца 

за период 2018–2020. године

Поглавље I 
– ревизорско окружење
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1. Увод
Град Пожаревац, представља административни, 

културно-образовни, здравствени, саобраћајни и 
привредни центар Браничевског округа. Налази се 
у североисточном делу Србије на осамдесетак кило-
метара југоисточно од Београда, у седишту плод-
ног Стига, између три реке: Дунава, Велике Мора-
ве и Млаве. Град је саобраћајно добро повезан са 
остатком Србије, а географски положај даје му број-
не погодности. Град је на само 80 km од Београ-
да, а реком Дунав повезан је и међународним плов-
ним путем. Удаљеност од аутопута Београд-Ниш 
је само 15 km.

Територија Града Пожаревца простире се на 
површини од 481 km2. у 25 сеоских и 2 градска 
насеља (Пожаревац и Градску општину Костолац). 
Град је како привредни и културни, тако и админи-
стративни центар и седиште Браничевског округа, 
а територијално се додирује са градом Смедеревом 
(дужина границе 30 km), општинама Велико Гради-
ште (17 km), Мало Црниће (17 km), Жабари ( 4 km) и 
са општинама Ковин и Бела Црква на северу.

Град Пожаревац заузима површину од 481 км2, 
од чега 80% укупне територије чини обрадиво 
земљиште. Према попису становништва из 2011. 
године у граду живи 75.334 становника. Према 
последњем податку Републичког завода за стати-
стику Србије, у месецу септембру 2013.године на 
подручју Града Пожаревца је било запослено укуп-
но 21.505 лица, од чега у укупној привреди 16.056, 
док је број предузетника и лица запослених код њих 
5.597.

Према степену развијености јединица локалне 
самоуправе из Уредбе о утврђивању јединствене 
листе развијености региона и јединица локалне 
самоуправе за 2015. годину, Град Пожаревац је свр-
стан у прву групу са још 20 јединица локалне само-
управе чији је степен развијености изнад републич-
ког просека.

Доминантне привредне гране су: енергетика, 
рударство, пољопривреда, трговина и прехрамбе-
на индустрија. На територији Пожаревца послују 
са једне стране велики привредни субјекти као што 
су огранак „ТЕ-КО“ Костолац са издвојеним пре-
дузећима ПД „Прим“, ПД „Георад“, ПД „Костолац 
услуге“, ПД „Аутотранспорт“(сектори енергетике и 
рударства, са предузећима која су у свом послова-
њу орјентисана на сарадњу са огранком – ТЕ-КО 
Костолац), затим Концерн „Бамби“ а. д. Пожаре-
вац, Унион МЗ, из прехрамбеног сектора, ARRIVA 
(саобраћајно транспортно предузеће). 

Туристички потенцијал Пожаревца огледају се у 
археолошким локалитетима Виминацијум, Маргум, 
Рукумија и Малинац, комплексу ергеле „Љубичево“ 
, сакралних објеката манастир Рукумија и манастир 
Сестрољин, локалним излетиштима Етно парк 
Тулба и спомен парк Чачалица и манифестацијом 
Љубичевске коњичке игре.

У административном смислу град Пожаревац је 
подељен у 25 сеоских и 2 градска насеља (Пожаре-
вац и Градску општину Костолац).

Град је оснивач 5 јавних предузећа и 13 јавних 
установа (12 у Пожаревцу и 1 у Костолцу). Образо-
вање је организовано у 8 основних школа и 7 сред-
њих школа.

На нивоу корисника јавних средстава Град 
Пожаревац треба да има 1.095 службеника. 

2. Организациона структура
Статутом Града Пожаревца, који је највиши 

правни акт, прописано је да су органи града: Скуп-
штина, Градоначелник, Градско веће и Градска 
управа.

Скупштина града је представнички орган који 
врши основне функције градске власти утврђе-
не законом и статутом. Скупштину града чини 68 
одборника. У оквиру својих надлежности Скуп-
штина града доноси: статут и пословник скупшти-
не, буџет и завршни рачун, програм развоја града 
и појединих делатности, утврђује стопе изворних 
прихода града, као и начин и мерила за одређивање 
висине градских такси и накнада, доноси простор-
ни план и урбанистичке планове.

Извршни орган Града су: Градоначелник и Град-
ско веће. Градоначелника бира Скупштина града на 
предлог председника Скупштине града, из редова 
одборника, на време од четири године. Кандидат 
за Градоначелника предлаже кандидата за замени-
ка градоначелника из реда одборника, као и члано-
ве Градског већа, који не могу истовремено бити и 
одборници. О њиховом избору истовремено одлу-
чује Скупштина града и бира их на период од чети-
ри године, чиме се формира Градско веће. Градона-
челник је председник Градског већа. Градоначелник 
и заменик су на сталном раду у Граду, а чланови 
Градског већа то могу бити. Градско веће има 11 
чланова.

Градска управа Града Пожаревца образована 
је као јединствен орган, којом руководи начелник 
Градске управе.

У оквиру Градске управе образоване су основ-
не и посебне унутрашње организационе јединице 
и самостални извршиоци.

Основне организационе јединице су Одељења и 
Стручне службе.

Унутар одељења образују се унутрашње орга-
низационе јединице и то: одсеци и групе, а унутар 
стручних служби образују се групе.

Основне организационе јединице су:
Одељења:
1. Одељење за буџет и финансије;
2. Одељење локалне пореске администрације;
3. Одељење за имовинско-правне послове;
4.  Одељење за комуналне, стамбене послове и 

послове из области енергетике и саобраћаја;
5. Одељење за друштвене делатности;
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6. Одељење за општу управу;
7.  Одељење за послове органа града и информа-

ционе технологије и комуникације;
8.  Одељење за просторно планирање, урбанизам 

и грађевинарство;
9.  Одељење за ЛЕР, пољопривреду и заштиту 

животне средине и
10. Одељење за инспекцијске послове.
Стручне службе:
1. Служба за управљање људским ресурсима:
2. Служба за јавне набавке;
3. Служба за инвестиције;
4. Служба за заједничке послове и 
5. Служба за ванредне ситуације.
Посебне организационе јединице у Градској 

управи су:
1. Кабинет градоначелника;
2. Комунална полиција. 
На основу законске обавезе и овлашћења, градона-

челник је 2017. године успоставио интерну ревизију.

1. Корисници буџета
Према одредбама члана 2. Закона о буџетском 

систему („Службени гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 
101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка, 108/13, 
142/14, 68/15-др. закон, 103/15 и 99/16) директни 
корисници буџетских средстава локалних власти 
су органи и службе локалне власти.

Директни корисници буџета Града Пожаревца 
су:– Скупштина Града Пожаревац;– Градоначел-
ник Града Пожаревца; – Градско веће Града Пожа-
ревца;– Градска управа Пожаревац;– Градско пра-
вобранилаштво Пожаревац.

Индиректни корисници буџета на дан 30.06.2017.
године су:

- Предшколска установа „Љубица Вребалов“;
- Туристичка организација Града Пожаревца;
- Градски женски хор „Барили“;
- Установа историјски архив Пожаревац;
- Народна библиотека „ Илија М. Петровић“;
- Народни музеј Пожаревац;
-  Јавна установа Културно спортски центар 
„Пожаревац“;

- Центар за културу Пожаревац;
- Фондација Миленин дом –Галерија;
-  37 месних заједница ( 12 градских и 25 сеоских).
Корисници јавних средстава су:
- ЈКП Водовод и канализација;
- ЈКП Комуналне службе;
- Јавно предузеће Паркинг сервис;
- Јавно предузеће Љубичево;
- Јавно предузеће Топлификација;
Према члану 71. Закона о буџетском систему 

(„Службени гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 
101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка, 108/13, 142/14, 
68/15-др. закон, 103/15 и 99/16) руководилац директ-
ног, односно индирек тног корисника буџетских 
средстава, одговоран је за преузимање обавеза, 

њихову верификацију, издавање налога за плаћање 
и уплату средстава која припадају буџету, као и за 
закониту, наменску, економичну и ефикасну упо-
требу буџетских апропријација.

Према члану 7. истог Закона за извршење буџе-
та одговоран је градоначелник Града Пожаревца. 
Наредбодавац за извршење буџета је градоначел-
ник Града Пожаревца.

Послове буџетског рачуноводства и послове јав-
них набавки за све директне кориснике дефини-
сане Одлуком о буџету, врши Одељење за буџет и 
финансије и Служба за јавне набавке.

2. Стратешка документа
На снази су следећа стратешка документа:
- Стратегија одрживог развоја Града Пожаревца 

2017–2022.година;
- Локални акциони план за унапређење положаја 

старијих лица за 2017–2020. год;
- Локални акциони план запошљавања Града 

Пожаревца за 2017.годину;
- Акциони план за унапређење положаја Рома на 

територији града Пожаревац за период 2016–2020. 
године;

- Локални план управљања отпадом;
- Локални акциони план за унапређење положа-

ја особа са инвалидитетом града Пожаревац 2015–
2020. године;

- Локални акциони план за младе;
- Програм развоја спорта

3. Ниво контрола у организацији
Град Пожаревац донео је следећа акта:
- Статут Града Пожаревца;
- Одлука о буџету Града Пожаревца за 2017. годину;
- Одлука о утврђивању прихода који припадају 

граду и Градској општини Костолац у 2017. години;
- Одлука о распоређивању прихода Градске 

општине Костолац у 2017. години;
- Одлука о локалним административним таксама;
- Одлука о локалним комуналним таксама;
- Одлука о боравишној такси;
- Одлука о утврђивању висине стопе пореза на 

имовину и стопе амортизације на територији Гра-
да Пожаревца;

- Одлука о одређивању зона за обрачун поре-
за на имовину и просечној цени квадратног метра 
одговарајућих непокретности по зонама на терито-
рији Града Пожаревца;

- Одлука о износу пореза на пољопривредно и 
шумско земљиште за 2011. годину;

- Одлука о условном отпису камата и мировању 
пореског дуга;

- Правилник о буџетском рачуноводству и рачу-
новодственим политикама;

- Упутство о раду трезора Града Пожаревца;
- Одлука о обавезном подношењу пореских при-

јава за утврђивање пореза на имовину непокретно-
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сти обвезника који не воде пореске књиге, који се 
налазе на територији Града Пожаревца;

- Одлука о накнадама одборника Скупштине Гра-
да Пожаревца, чланова скупштинских радних тела, 
чланова Градског већа Града Пожаревца и чланова 
радних тела Градског већа;

- Одлука о потврђивању чланства Града Пожа-
ревца у Сталној конференцији градова и општина-

-Савезу градова и општина Србије;
- Одлука о максималном броју запослених на 

неодређено време у систему локалне самоуправе 
Града Пожаревца за 2015. годину;

- Правилник о начину рада и исплати накнада 
члановима сталних и повремених радних тела које 
образује Скупштина Града Пожаревца;

- Одлука о накнади председнику, заменику пред-
седника, члановима Комисије, њиховим замени-
цима и службеним лицима који учествују у раду 
Комисије за враћање одузетог земљишта за Град 
Пожаревац;

- Одлука о накнади председнику, члановима и 
секретару, који учествује у раду Комисије за пла-
нове Града Пожаревца;

- Пословник Градске изборне комисије;
- Одлука о грађевинском земљишту;
- Одлука о установљењу награде, повеље, звање 

почасног грађанина и плакете Града Пожаревца;
- Одлука о образовању Комисије за давање 

мишљења о остваривању права из области борачко-
-инвалидске заштите;

- Одлука о одређивању надлежног органа за спро-
вођење поступка давања у закуп пољопривредног 
земљишта у државној својини које се налазе на 
територији Града Пожаревца;

- Правилник о начину рада и наплати накнада 
члановима радних тела која образују Градско веће 
Града Пожаревца;

- Правилник о начину, мерилима и критеријуми-
ма за избор програма и пројеката културно-умет-
ничких друштава који се финансирају, односно 
суфинансирању из буџета Града Пожаревца;

- Правилник о награђивању ученика основних и 
средњих школа на територији Града Пожаревца и 
додели награда поводом Дана радника у образовању;

- Правилник о коришћењу службених мобилних 
телефона у органима Града Пожаревца;

- Правилник о личном пратиоцу детета и ученика;
- Правилник о начину и роковима вршења пописа 

и обавеза корисника буџетских средстава и ускла-
ђивања књиговодственог са стварним стањем;

- Кодекс понашања запослених у Градској упра-
ви Града Пожаревца;

- Кадровски план Градске управе Града Пожарев-
ца за 2017. годину.

4. Стратешка визија, мисија и циљеви
Стратешка визија Града Пожаревца је да поста-

не савремени регионални центар источне Србије, са 

развијеном привредом, културом и инфраструкту-
ром, еколошки чист и отворен за сарадњу.

Град Пожаревац ће то постићи стварањем амби-
јента привлачног за инвестиције, улагањем у обра-
зовање, очувањем и развојем ресурса, отвореношћу, 
одговорним и савесним деловањем.

У складу са тим, циљ и основни задатак интерне 
ревизије је да допринесе унапређењу пословања Гра-
да Пожаревца, да помаже руководству Града Пожа-
ревца да оствари циљеве града тако што ће систе-
матично и дисциплиновано да процењује и вреднује 
управљање ризицима, контролу и управљање градом, 
да смањи ризике у пословању директних и индирект-
них корисника буџетских средстава Града Пожаревца 
на најмању могућу меру, к ао и реализацију пројект-
них активности код корисника буџетских средстава и 
врши ефикасну консултантску улогу у циљу унапре-
ђења рада пословног система Града Пожаревца.

Поглавље II 
– стратешко планирање

1. Место и улога интерне ревизије
Служба за интерну ревизију је успостављена 

у складу са чланом 82. Закона о буџетском систе-
му(„Службени гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 
101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 108/13, 142/14, 
68/15-др. Закон 103/15), чланом 3. и 6. Правилника о 
заједничким критеријумима за организовање и стан-
дардима и методолошким упутствима за поступање 
и извештавање интерне ревизије у јавном сектору 
(„Службени гласник РС“, бр. 99/11 и 106/13) и члана 
88. Статута Града Пожаревца („Службени гласник 
Града Пожаревца“, бр. 17/16 – пречишћен текст).

Активности интерне ревизије у Граду Пожарев-
цу се заснивају на одредбама Закона о буџетском 
систему, Етичког кодекса за интерне ревизоре, Пра-
вилника о заједничким критеријумима и стандарди-
ма за успостављање, функционисање и извештава-
ње о систему финансијског управљања и контроле 
у јавном сектору, Правилника о заједничким крите-
ријумима за организовање и стандардима и методо-
лошким упутствима за поступање и извештавање 
интерне ревизије у јавном сектору, Приручнику за 
финансијско управљање и контролу, Приручнику за 
интерну ревизију и другим прописима припремље-
ним од стране ЦЈХ РС, а у складу са међународно 
прихваћеним стандардима интерне ревизије.

3. Стратешки циљеви интерне ревизије
У периоду 2018–2020. године Служба за интерну 

ревизију има следеће циљеве:

1. Да унапреди активности организације путем:
- идентификације и процене ризика;
-  пружања неизвесне и објективне процене аде-

кватности и ефикасности интерних контрола;
- консултација и давање препорука.
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2. Да обезбедити неопходна стручна знања и 
вештине интерне ревизије кроз додатне обуке, 
попунити радна места у служби како би се омогу-
ћило испуњавање стратешких циљева ревизије.

Специфични циљеви Службе за интерну ревизију 
за период 2018–2020. године, ће бити усмерени према:

1. посматрању, процени и помагању у правилном 
функционисању система интерних контрола у Гра-
ду Пожаревцу;

2. подизању значаја интерне ревизије и контрола;
3. осигурању независне и објективне функције 

интерне ревизије;
4. осигурања квалитета ревизорског рада и реви-

зорских извештаја;
5. обезбеђивању потребних ресурса за активност 

интерне ревизије и
6. развоју знања и вештина интерних ревизора.

4. Планирање ревизије
У складу са чланом 23. Правилника интерна 

ревизија обавља се према стратегијском плану за 
трогодишњи период, годишњем плану и плану поје-
диначне ревизије.

Стратешки план интерне ревизије доноси се до 
краја текуће године за следећи трогодишњи пери-
од и представља основу целог процеса планирања.

Годишњи план рада доноси се до краја теку-
ће године за наредну годину и заснива се на првој 
години стратешког плана.

Оперативни планови појединачне ревизије се 
ревидирају и ажурирају током целе године, узима-
јући у обзир реализацију.

Планирање ревизија интерној ревизији омогућа-
ва остваривање циљева, утврђивање приоритета и 
обезбеђивање ефикасног и ефективног коришћења 
ресурса, као и:

- основу за процену будућих потреба за ресурсима;
-  овлашћење да се поступа по плану, након што 

план одобри овлашћено лице;
-  стандард у односу на који се може мерити ствар-

на успешност;

-  средство кроз које руководство треба да при-
хвати послове које обавља интерна ревизија и

-  сталну евиденцију фактора који су узети у 
обзир приликом утврђивања плана, као и доне-
тих одлука.

5. Системи ревизије 
Први корак у изради Стратегијског плана пред-

ставља идентификовање предмета ревизије. Обла-
сти ревизије су одређене на основу објективне про-
цене ризика која је урађена на основу:

- разговора са руководством града који позна-
ју ризична подручја и који подржавају спровођење 
интерне ревизије;

- идентификовања подручја и процеса од општег 
значаја за град у којима побољшање ефективности и 
јачање унутрашњих контрола могу резултирати зна-
чајним укупним користима за целу организацију;

- упитника о елементима ризика и
- прегледа екстерних извештаја стављених на увид.
Системи су класификовани према функцији коју 

имају у систему интерних контрола на:
- оперативне (финансијске);
- административне (одељења и службе Градске 

управе) и
- информационе системе.
При идентификацији система, дефинисани су 

системи који покривају све циљеве и активности 
корисника буџетских средстава града, који могу 
бити субјект ревизије.

Идентификовани системи су:
– планирање и припрема буџета
– извршење буџета
– јавне набавке
– финансијско - рачуноводствени систем
– зараде и друга примања– изворни приходи.
Коришћењем наведених података сачињен је 

табеларни преглед са унетим вредностима за тежи-
ну и ранг сваког елемента. Индекс ризика приказан 
је у наредној табели.

Организациони делови
Планира-
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Број трансакција 3 3 9 3 3 9 2 3 6 3 3 9 3 3 9 3 3 9
Вредност трансакција (буџета) 3 3 9 3 3 9 2 3 6 3 3 9 3 3 9 2 3 6

Успостављен систем ФУК 3 3 9 3 3 9 3 3 9 3 3 9 3 3 9 3 3 9
Број запослених 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 3 2 6 3 3 9

Сложеност система 1 2 2 2 1 2 2 2 4 1 2 2 1 1 1 2 2 4
Стабилност система 2 2 2 2 2 4 3 2 6 2 2 4 2 2 4 1 2 2

Извршен надзор 2 3 6 2 3 6 3 3 9 2 3 6 2 3 6 2 3 6
Индекс ризика: 41 43 44 43 44 45
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6. Оцена ризика 
Циљ интерне ревизије у јавном сектору је оства-

ривање објективног и независног уверавања о 
пословању корисника јавних средстава. Објектив-
ност у раду интерне ревизије се остварује кроз кори-
шћење информација и података о кориснику јавних 
средстава по тачно дефинисаним критеријумима и 
унапред одређеним поступцима. Алат који се кори-
сти у раду интерне ревизије је израчунавање индек-
са ризика како за пословне процесе тако и за орга-
низационе делове. Примена индекса ризика је код 
израде и ревидирања стратешких планова интерне 
ревизије, као и у самом спровођењу ревизије.

Почетна активност која се спроводи код изра-
чунавања индекса ризика је одређивање субјекта 
ревизије, односно организационих делова корисни-
ка јавних средстава који ће бити предмет ревизије

Након што се ид ентификују системи, неопход-
но је урадити процену ризика. Циљ је концентриса-
ти се на оне активности које носе већи ризик за град 
као целину. Један од приступа који се обично кори-
сти је израчунавање индекса ризика. Овај приступ 
представља комбинацију утврђивања степена ризи-
ка за сваки од низа предодређених карактеристика 
или елемената система и додељивање тежине сва-
ком од њих на скали од 1 (низак) до 3 (висок) ризика. 

У одређивању што објективније тежине ризика 
за одабране елементе користи се искуство и мишље-
ње интерних ревизора као и разговори и консулта-
ције са руководством.

Најчешће коришћени елементи фактора ризика су: 
1. број пословних промена (трансакција, уговора);
2. укупан обим финансијских средстава (вред-

ност прихода, вредност расхода);
3. успостављен систем финансијског управљања 

и контрола;
4. број запослених;
5. сложеност система и
6. извршен надзор
Рангирање фактора ризика (број пословних 

промена, укупан обим финансијских средста-
ва, успостављен систем финансијског управљања 
и контрола, број запослених, сложеност система, 
извршен надзор) х тежина сваких од њих = индекс 
ризика за сваки фактор. 

Низак ризик носи оцену 1 , средњи ризик носи 
оцене 2 и висок ризик оцену 3. Вредновањем фак-
тора ризика за сваки систем, извршено је рангира-
ње система на :

- високоризичне системе
- средњеризичне системе
- нискоризичне системе.
У високоризичне системе сврстани су: изворни 

приходи, планирање и припрема буџета, изврше-
ње буџета и финансијских планова и јавне набавке.

Годишњим плановима рада биће одређени под-
системи у оквиру идентификованих система пред-
мета ревизије.

Листа планираних ревизија из горе наведеног 
приступа ревизији, као и план осталих ревизор-
ских активности, зависиће од расположивих реви-
зорских ресурса. 

Менторске ревизије које су обавезни елемент за 
стицање звања интерног ревизора у јавном сектору 
обављаће се код субјекта ревизије са ниским индек-
сом ризика. Стратешки план ће бити ажуриран на 
годишњем нивоу, у складу са могућим изменама 
циљева и приоритета Града Пожаревца.

8. Ресурси
При утврђивању потреба за ресурсима, односно 

процена потреба ревизије, користи се процена реви-
зора да ревизија траје у просеку 60 ревизор дана.

Полази се од основе да је расположиво 201 нето 
ревизор дана годишње по ревизору. Приликом утвр-
ђивања расположивих ревизор дана по једном реви-
зору, укупан фонд календарских дана у једној годи-
ни треба умањити за све суботе и недеље, а тако 
добијен укупан фонд радних дана (260) даље се 
умањује према табели

Током периода 2018–2020. године планирано је 
годишње 201 дана ревизије односно могуће је оба-
вити до 4 ревизија годишње, пошто су у питању 
високоризични системи.

При припреми стратегијског плана неопходно је 
узети у обзир и непредвиђене околности, односно 
обављање посебних ревизија које није могуће уна-
пред планирати. Градоначелник Града Пожаревца 
може у сваком тренутку издати налог за спровође-
ње ванредне ревизије процеса, организационе цели-
не, активности, или функције, и тада је предметна 
ревизија приоритетна у односу на Стратегијски и 
Годишњи план интерне ревизије.

У датој табели дат је временски оквир ревизор-
ског ангажовања у току године, на темељу ангажма-
на једне особе:

ПРОЦЕНА БРОЈА РЕВИЗОР ДАНА НА 
ГОДИШЊЕМ НИВОУ

Укупно радних дана 260
Одмори 30
Празници 9
Обука 5
Праћење спровођења препорука 10
Ажурирање стратегијских и годишњих 
планова интерне ревизије

5

Укупно расположиво дана за 
вршење ревизије заједно са осталим 
административним пословима

201

Ревизије система високог ризика, потребно је 
ревидирати сваке године како би се потврдило да 
су системи од виталног значаја под ефективном кон-
тролом. Остале системе потребно је ревидирати јед-
ном или два пута у стратешком циклусу. 
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9. План ревизије за трогодишњи период 
2018–2020. година

План ревизије за 2018. годину:
- Изворни приходи
- Две менторске ревизије (системи у договору са 

ментором)
- Ad hoc ревизије по захтеву руководиоца.
План ревизије за 2019. годину:
- Јавне набавке
- Зараде и друга примања 
- Финансијско-рачуноводствени систем
- Ad hoc ревизије по захтеву руководиоца
План ревизије за 2020. годину:
- Планирање и припрема буџета
- Извршење буџета
- Јавне набавке
- Изворни приходи
- Ad hoc ревизије по захтеву руководиоца.

Стратегијски план којим се утврђују стратешки 
циљеви интерне ревизије, заснован је на дугороч-
ним циљевима Града Пожаревца и процени ризи-
ка интерне ревизије. Основ Стратегије је подиза-
ње свести о управљању ризицима у организацији 
и подстицање руководства да користи циљеве. Пре-
ма стандардима Института интерних ревизора, стра-
тегијски план потребно је ревидирати и ажурира-
ти сваке године, на основу поновне процене ризика. 
Прва година Стратешког плана детаљно се разрађује 
у Годишњем плану интерне ревизије за 2018. годину. 

У Пожаревцу 12.12.2017. год. Број: 11–40–2898/2017

Припремила:
Славица Вукашиновић, с.р.

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Бане Спасовић, дипл. правник, с.р.
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