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1

На основу чл. 6. став 2. и 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, 113/17, 95/18, 31/19
и 72/19), члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ бр. 129/07, 83/14 – др.
закон, 101/16 – др. закон и 47/18) и члана 39. став 1. тачка 2) Статута Града Пожаревца („Службени гласник Града
Пожаревца“, бр. 10/18, 12/18 – исправка и 10/19), а на предлог Градског већа Града Пожаревца, Скупштина Града
Пожаревца, на седници одржаној 26. децембра 2019. године, донела је

ОДЛУКУ

о буџету Града Пожаревца за 2020. годину

I
ОПШТИ ДЕО
Члан 1.

Овом одлуком утврђују се приходи и примања, расходи и издаци буџета Града Пожаревца за 2020. 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 2020. годину састоје се од:
А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА И РАСХОДА И ИЗДАТАКА
1.
2.
3.
4.
5.

Укупни приходи и примања остварени по основу продаје нефинансијске имовине
Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине
Буџетски суфицит/дефицит
Издаци за отплату главнице дуга
Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика)

6.

Примања од продаје финансијске имовине

7.
Б.
1.

Укупан фискални суфицит/дефицит
РАЧУН ФИНАНСИРАЊА
Примања од задуживања

2.

Примања од продаје финансијске имовине

3.
4.
5.
6.

Издаци за набавку финансијске имовине који нису у циљу спровођења јавних
политика (део категорије 62)
Издаци за отплату главнице дуга
Процењени суфицит (неутрошена средства) из претходних година
Нето финансирање

Економска
класификација
7+8
4+5
(7+8) – (4+5)
61
62
92 (осим 9211, 9221,
9219, 9227, 9228)
((7+8) – (4+5)) + (92-62)

у динарима
3.505.056.000
4.622.884.328
-1.117.828.328
0
700.522.279
750.000
-1.817.600.607

91
9211, 9221, 9219, 9227,
9228

0

6211

0

61
3
(91+92) – (61+6211)+3

0

0
1.817.600.607
1.817.600.607
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Члан 2.

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

ОПИС

Шифра економске класификације

1

2
УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ
НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
Порески приходи
Порез на доходак, добит и капиталне добитке (осим
самодоприноса)
Самодопринос
Порез на имовину
Остали порески приходи
Непорески приходи
Приходи од имовине
Приходи од продаје добара и услуга
Новчане казне и одузета имовинска корист
Мешовити и неодређени приходи
Остали непорески приходи
Донације
Трансфери
Меморандумске ставке за рефундацију расхода
Примања од продаје нефинансијске имовине
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ
НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
Текући расходи
Расходи за запослене
Коришћење роба и услуга
Употреба основних средстава
Отплата камата
Субвенције
Социјална заштита из буџета
Остали расходи
Трансфери
Трансфери осталим нивоима власти
Трансфери организацијама за
обавезно социјално осигурање
Остале дотације и трансфери
Издаци за набавку нефинансијске имовине
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И
ЗАДУЖИВАЊА
Задуживање
Задуживање код домаћих кредитора
Примања по основу отплате кредита и продаје финансијске
имовине
ОТПЛАТА ДУГА И НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
Отплата дуга
Отплата дуга домаћим кредиторима
Набавка финансијске имовине
Набавка домаће финансијске имовине
НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ
ГОДИНА

3

I
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
3.
4.
5.
6.
II
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
3.
III
1.
1.1.
2.
IV
1.
1.1.
2.
2.1.
V

Члан 3.

Износ – укупна
јавна средства
4

7+8

3.505.056.000,00

71

2.815.041.820,00

711

1.613.113.276,00

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

0,00
465.000.000,00
736.928.544,00
494.487.374,00
279.935.892,00
151.960.974,00
29.800.000,00
32.790.508,00
0,00
0,00
140.532.979,00
1.392.054,00
53.601.773,00

4+5

4.622.884.328,00

4 (без 46)
41
42
43
44
45
47
48+49
46
463

2.472.643.068,00
742.701.113,00
1.131.848.239,00
0,00
0,00
145.924.624,00
134.991.833,00
317.177.259,00
680.291.353,00
621.744.805,00

464

54.368.532,00

465
5

4.178.016,00
1.469.949.907,00

9

750.000,00

91
911

0,00
0,00

92

750.000,00

6
61
611
62
621

700.522.279,00
0,00
0,00
700.522.279,00
700.522.279,00

3

1.817.600.607,00

Потребна средства за финансирање буџетског дефицита у износу од 1.117.828.328,00 динара и за набавку
финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика) у износу од 700.522.279,00 динара из члана 1. ове
одлуке у укупном износу од 1.818.350.607,00 динара, обезбеђују се:
- из пренетих неутрошених средстава за посебне намене (311712) у износу од 1.635.700.739,00 динара,
- из нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година (321311) у износу од 181.899.868,00
динара и
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- из примања по основу продаје финансијске имовине (921641) у износу од 750.000,00 динара.

Члан 4.

Планирани капитални издаци буџетских корисника за 2020, 2021. и 2022. годину исказују се у следећем
прегледу:
Назив
Шифра
корисника програма
1101

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

1102

Програм

Назив

Програм 1.
Урбанизам
и просторно
планирање

Израда Плана генералне регулације
Обнова уличних фасада стамбено-пословне
зграде у улици Трг Ослобођења број 3 у
Пожаревцу
Обнова уличних фасада стамбено-пословне
зграде у улици Табачка чаршија број 1,
број 3 и број 5 у Пожаревцу
Свега за Програм 1 – Урбанизам и
просторно планирање:
Замена, реконструкција и формирање
новог дрвореда на подручју града Костолца
као и реконструкција дрвореда и уређење
зелене површине у централном парку у
Костолцу – прва фаза
Замена, реконструкција и формирање
новог дрвореда на подручју градске
општине Костолца као и реконструкција
дрвореда и уређење зелене површине у
централном парку у Костолцу – друга фаза
Капитални трансфери осталим нивоима
власти – Програм буџетског фонда за
заштиту животне средине – Ширење
топлификационе мреже – дистрибутивна
мрежа и прикључни топловоди на
локацију круга градске пијаце у Костолцу
(набавка опреме, грађевински и машинско
монтажни радови)
Капитални трансфери осталим нивоима
власти – Програм буџетског фонда за
заштиту животне средине – Изградња
топлификационе мреже у улици Базенској
у Костолцу
Вишегодишњи засади – Програм
пошумљавања
Израда пројекта „Замена, ревитализација
и формирање нових планских дрвореда у
Граду Пожаревцу“
Реконструкција и адаптација
топлификационе мреже за Село Костолац –
проширење за „Језеро“
Капитални трансфери осталим нивоима
власти – Програм буџетског фонда за
заштиту животне средине – Изградња
фекалне канализације у улици Базенској у
Костолцу
Капитални трансфери осталим нивоима
власти – Програм буџетског фонда за
заштиту животне средине – Изградња
фекалне канализације у улици Партизанско
сокаче
Капитални трансфери осталим нивоима
власти – Програм буџетског фонда за
заштиту животне средине – Изградња
фекалне канализације у улици Војводе
Путника други део

Програм 2.
Комуналне
делатности

2020.
15.565.760,00

Одлука 2020.
2021.

2022.

4.888.070,00
13.918.001,00
34.371.831,00

15.000.000,00

30.788.195,00

6.265.766,00

1.105.730,00

6.758.750,00
6.000.000,00
13.328.057,00

5.094.624,00

3.018.132,00

3.520.122,00

0,00

0,00
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Програм

Назив
Капитални трансфери осталим нивоима
власти – Програм буџетског фонда за
заштиту животне средине – Изградња
фекалне канализације у улицама Хајдук
Вељкова, Краља Петра други трећи део са
ЦС „Краља Петра“ у Костолцу
Капитални трансфери осталим нивоима
власти – Програм буџетског фонда за
заштиту животне средине – Изградња
фекалне канализације у улици Вука
Караџића први, други и трећи део и
Сутјеска други део у Костолцу
Капитални трансфери осталим нивоима
власти – Програм буџетског фонда за
заштиту животне средине – Изградња
фекалне канализације у улицама Михајла
Пупина, Миленка Стојковића, Милоша
Обилића – први део, Десанке Максимовић
– први и други део, Светосавска, Ђорђа
Вајферта, Војводе Степе и црпне станице у
насељу „Канал 2“ у Костолцу
Капиталне субвенције осталим јавним
нефинансијским предузећима и
организацијама – Водовод и канализација
– Израда техничке документације
реконструкције и доградње мреже од
изворишта „Млава“ до сеоских насеља
Село Костолац, Дрмно, Брадарац,
Маљуревац и Бубушинац
Капиталне субвенције осталим јавним
нефинансијским предузећима и
организацијама – ЈП „Љубичево“
Индустријска зона– изградња водоводне
мреже
МЗ „Бубушинац“ – изградња недостајуће
водоводне мреже на граници насеља
Бубушинац и Маљуревац
Реконструкција водоводне мреже поред
кафане „Чикош“ у Пожаревцу
Реконструкција зелене површине у МЗ
„Васе Пелагић“
Реконструкција зелених површина
стамбеног блока Ламела
Реконструкција зелених површина у
стамбеном блоку у улици Кнез Милошев
венац
Изградња објекта за прихватање преминулих
особа на Новом гробљу у Пожаревцу
Ширење топлификационе мреже –
дистрибутивне мреже и прикључних
топловода на локацији ТПС 01/84+03/84
„Кучевачка“ за објекте на адресама Иве
Маринковића, Жагубичка, Кучевачка,
Зајечарска и Црнотравска
Ширење топлификационе мреже –
Наставак топловода кроз Изворску улицу,
изградња преносне топловодне мреже
– наставак изградње градске мреже у
Изворској улици

2020.

26. децембар 2019.
Одлука 2020.
2021.

2022.

21.779.076,00

12.971.838,00

49.602.975,00

5.400.000,00

6.700.000,00
824.835,00
1.775.508,00
6.698.628,00
5.555.841,00
17.309.039,00
26.292.084,00
8.895.833,00

2.500.000,00

7.140.000,00

40.158.332,00 11.030.832,00
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Назив
Шифра
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Програм

Назив
Ширење топлификационе мреже –
дистрибутивне мреже и прикључних
топловода на локацији која обухвата
објекте на адресама: Радисава Цвејића
– непарна страна, Живана Цвејића,
Феникса Канића, Десанке Максимовић,
Виминацијум, Драгољуба Јурића,
М. Богдановић, Пећка део и Војске
Југославије део
Изградња дистрибутивне топлификационе
мреже на локацији ТПС „Цане Бабовић
1“ у улицама Цане Бабовић 1–33А и 2–18,
Пожаревачки одред 1–43, Слободарска
2–48, Воје Богдановића 1–7 и 2–16 и
Филипа Вишњића 1–19 г и 8–18
Изградња дистрибутивне топлификационе
мреже на локацији ТПС „Црногорска“ у
улицама Црногорска 1–25, Ловћенска 2–10
и 3–9, Љутице Богдана 2–4 и 3–5, Шесте
Личке 53–65, Пожаревачки партизански
одред 50–68 и Фрушкогорске 1–5
ТПС Цане Бабовића 39 изградња ТПС 6/76
ТПС Моравска 22 и изградња ТПС и
прикључног топловода ТПС 3/65 + 19/58
ТПС Илије Гојковића изградња на
локацији ИТПС у Пожаревцу од улице
Ђуре Ђаковића
ТПС Шеста Личка 85 изградња ТПС 9/85
Топлификација МЗ Сопот – ИТПС Пећка
III фаза, ИТПС Пећка IV – 1 фаза, ИТПС
Пећка IV – 2 фаза
Ширење топлификационе мреже у насељу
Ћириковац, десна страна пута Пожаревац
– Костолац
Дистрибутивна топлификациона мрежа на
локацији топлопредајне станице Моравска 22
Топлопредајна станица 5/65 и 10/65 Влајка
Павловића бб
Преносна мрежа у Ратарској улици
Топлопредајна станица Ратарска 45а
Дистрибутивна мрежа топлопредајне
станице Ратарска 45а
Топлопредајна станица Ратарска 146
Дистрибутивна мрежа топлопредајне
станице Ратарска 146
Топлопредајна станица Ратарска 209
Дистрибутивна мрежа топлопредајне
станице Ратарска 209
Топлопредајна станица 16/60, 4/63, 5/63 и
11/63 Изворска
Израда главног пројекта објекта
постројења за пречишћавање подземне
воде до нивоа квалитета воде за пиће на
изворишту „Ловац“ у Костолцу
Израда студије процене утицаја на
животну средину објеката постројења за
пречишћавање подземне воде до нивоа
квалитета воде за пиће на изворишту
„Ловац“ у Костолцу
Израда елабората о зонама санитарне
заштите изворишта „Ловац“ у Костолцу

2020.

Страна 9 – Број 19
Одлука 2020.
2021.

16.624.364,00

7.578.000,00

8.552.000,00

1.435.799,00
3.131.691,00
9.033.296,00
5.323.876,00
34.331.114,00
58.651.934,00
41.722.000,00
9.768.000,00
43.107.000,00
8.701.000,00
60.537.000,00
7.765.000,00
63.133.000,00
7.261.000,00
50.736.000,00
14.128.320,00 75.352.907,00
3.524.000,00

1.050.000,00

80.000,00

2022.
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Програм

Назив

2020.

26. децембар 2019.
Одлука 2020.
2021.

2022.
Мониторинг, математичко моделирање
инфилтрације воде из дистрибутивне
мреже у подземље, смањење могућности
мешања са канализационом отпадном
326.409,00
водом а све у циљу смањења укупне
отпадне воде у подземљу као последица
мешања пијаће и отпадне воде
II фаза реализације програма – пројекта
„Мониторинг, математичко, моделирање
инфилтрације воде из дистрибутивне
мреже у подземље, смањење могућности
19.800.000,00
мешања са канализационом отпадном
водом, а све у циљу смањења укупне
отпадне воде у подземну као последица
мешања пијаће и отпадне воде“
Израда Студије оправданости са Идејним
10.024.000,00
пројектом ППОВ–а Пожаревца
Мониторинг на систему каналисања
отпадних вода а све у циљу смањења
22.281,00
отпадних вода у подземљу као последица
мешања пијаће и отпадне воде
Реконструкција црпне станице ЦС-3 у
склопу система сакупљања отпадних вода
15.165.488,00
у улици Стишкој у Пожаревцу
Замена азбестно-цементних водоводних
цеви, реконструкција водоводне мреже у
1.368.683,00
улици ПП одред
Замена азбестно-цементних водоводних
цеви, реконструкција водоводне мреже у
1.151.837,00
улици Црногорска
Замена азбестно-цементних водоводних
цеви, реконструкција водоводне мреже у
6.228.029,00
улици Синђелићева, Л=400 м
Замена азбестно-цементних водоводних
цеви, реконструкција водоводне мреже у
15.014.144,00
улици Ратарска, Л=1300 м
Замена азбестно-цементних водоводних
цеви, реконструкција водоводне мреже у
8.791.746,00
улици Колубарска, Л=565 м
Замена азбестно-цементних водоводних
цеви, реконструкција водоводне мреже у
17.043.202,00
улици Радована Драговића, примар Л=700
м, ДН 250, секундар 700 м, ДН 100
Замена азбестно-цементних водоводних
цеви, реконструкција водоводне мреже у
2.509.775,00
улици Ђуре Ђаковића, примар Л=150 м
Замена азбестно-цементних водоводних
цеви, реконструкција водоводне мреже у
3.960.820,00
улици Стишка, Л=435 м (од Партизанске
до забелске пруге)
Замена азбестно-цементних водоводних
цеви, реконструкција водоводне мреже у
3.609.514,00
улици Динарска, Л=215 м
Замена азбестно-цементних водоводних
цеви, реконструкција водоводне мреже у
1.849.096,00
улици Шесте Личке дивизије
Набавка водомера
10.000.000,00
Увођење јединственог SCADA надзорно1.060.665,00
управљачког система
Свега за Програм 2 – Комунална
838.425.116,00 115.511.239,00 11.030.832,00
делатност:

26. децембар 2019.
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1501

1502

Програм

Назив

Програм 3.
Локални
економски
развој

Пројекат: „Подстицање инклузивног
социо економског развоја кроз подстицање
предузетништва и запошљавања Рома“ –
опрема за угоститељство
Пројекат: „ Подстицање инклузивног
социо економског развоја кроз подстицање
предузетништва и запошљавања Рома“ –
опрема за производњу
Свега за Програм 3 – Локални економски
развој:

Програм 4.
Развој
туризма

Пројекат: „Израда и постављање
туристичке сигнализације на државним
путевима Града Пожаревца“
Свега за Програм 4 – Развој туризма:

0401
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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Програм 6.
Заштита
животне
средине

Изградња система сакупљања отпадних
вода у улицама Блаже Јовановића, С.
Ђорђевића крак, Ослободиоци Пожаревца,
као и изградња црпне станице у улици
Вељка Влаховића
Заштита површинских вода у насељу
Кленовник (Изградња 1. фазе кишне
канализације)
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
Заштита површинских вода од загађења
– Брежанског канала. Изградња друге – А
фазе Јужног слива кишне канализације
Изградња секундарног система за
сакупљање отпадних вода – фекална
канализација у насељу Лучица
Изградња система сакупљања отпадних
вода у улици Цара Душана – секундарна
мрежа
Изградња система сакупљања отпадних
вода у улици Цане Бабовић други део
(заштита водоизворишта)
Изградња секундарног система сакупљања
отпадних вода – фекалне канализације у
улици делу улица Вукице Станковић и 7
секретара СКОЈ –а
Изградња секундарног система сакупљања
отпадних вода – фекалне канализације у
улици Милоша Обилића – крак ка Табани
Заштита површинских вода од загађења
– Проширење система сакупљања
атмосферских отпадних вода у улици
Далматинска
Радови на довођењу у функционално стање
хидротехничких објеката и изградњи
кишне канализације у делу саобраћајнице
Нова 1 са израдом пројекта изведеног
стања у Индустријској зони Града
Пожаревца
Изградња кишне канализације у улици
Синђелићева у МЗ „Ћеба“

2020.

Страна 11 – Број 19
Одлука 2020.
2021.

2022.

6.000.000,00

7.200.000,00
13.200.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.427.434,00

2.427.434,00

3.052.371,00

12.159.923,00

6.566.763,00

51.889.046,00
65.176.395,00
1.969.864,00
8.105.341,00

1.764.642,00

3.018.242,00

2.830.645,00

8.130.688,00

1.298.562,00

Страна 12 – Број 19
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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Програм

Назив
Реконструкција фекалне канализације
поред кафане „Чикош“ у Пожаревцу
Изградња система сакупљања отпадних
вода у улицама Блаже Јовановића, С.
Ђорђевића крак, Ослободиоци Пожаревца,
као и изградња црпне станице у улици
Вељка Влаховића – надзор
Изградња трансфер станице и рециклажног
центра – стручни надзор
Трансфер станица и рециклажни центар
Израда техничке документације мреже
фекалне канализације са заједничким
постројењем за пречишћавање отпадних
вода за сеоска насеља Брадарац,
Бубушинац и Маљуревац. Ниво
документације ИДР+ИДП+ПГД+ПЗИ
Израда пројекта изведеног стања фекалне
канализације Града Пожаревца. Пројекат
подразумева верификацију мреже,
геодетско снимање положаја и дубине
мреже са припадајућим шахтовима, израду
дигиталног катастра мреже фекалне
канализације припремљену за унос у ГИС
Набавка специјалног возила за одржавање
канализације са системом за рециклирање
отпадне воде и претварања у суви чврсти
отпад спреман за одвоз на депонију
Реконструкција постојеће фекалне црпне
станице у насељу „Канал“, са повећањем
капацитета и заменом хидро-машинске и
електро-управљачке опреме
Реконструкција постојеће фекалне црпне
станице у Партизанској улици у Костолцу,
са повећањем капацитета и заменом хидромашинске и електро-управљачке опреме
Реконструкција фекалне Ц. С. „Болница“ у
Пожаревцу
Изградња секундарног система за
сакупљања отпадних вода – наставак
изградње секундарне мреже фекалне
канализације у улици Железничка у
Пожаревцу
Изградња система за сакупљање отпадних
вода – фекална канализација у улици
Војске Југославије – сокак
Изградња секундарног система за
сакупљање отпадних вода –секундарна
мрежа фекалне канализације у улици
Толстојевој у Пожаревцу
Изградња секундарног система за
сакупљање отпадних вода –секундарна
мрежа фекалне канализације у улици Браће
Добрњац
Изградња примарног вода система
сакупљања отпадних вода у насељима
Пољана (наставак фазне изградње)
Капиталне субвенције осталим јавним
нефинансијским предузећима и
организацијама – Комуналне службе –
Пројекат санације депоније комуналног
отпада „Јеремино поље“
Заштита површинских вода од загађењаБрежанског канала. Изградња Друге – Б
фазе Јужног слива кишне канализације

2020.
6.006.360,00

210.877,00

813.000,00
52.892.069,00

8.400.000,00

39.000.000,00

34.506.000,00

8.797.650,00

9.482.713,00
18.000.000,00

22.130.137,00

7.011.648,00

3.735.004,00

1.444.164,00

18.240.000,00

32.017.109,00

78.000.000,00

26. децембар 2019.
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2021.

2022.
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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Програм

Назив

2020.

Набавка опреме за мерење квалитета
21.000.000,00
ваздуха
Уградња, монтирање и обезбеђивање
3.786.000,00
аутоматске метеоролошке станице
Свега за Програм 6 – Заштита животне
531.435.213,00
средине:
7.391.950,00
Програм 7. Индустријска зона – улица Нова 1
Организација Индустријска зона – улица Нова 2
10.490.215,00
саобраћаја и Индустријска зона – улица Нова 3
7.291.240,00
саобраћајна
Индустријска
зона
–
улица
Илије
инфраструк22.128.389,00
Гојковића
тура
Асфалтирање улице „Нова 1“
19.000.000,00
Радови на ојачавању коловозне
конструкције – асфалтирање улице
1.086.703,00
Слободарске – сокак 1 дужине 100 м у МЗ
„Чачалица“
Радови на ојачавању коловозне
конструкције – асфалтирање улице 15.
522.082,00
октобра дужине 265 м у МЗ „Кленовник“
Радови на ојачавању коловозне
конструкције – асфалтирање улице Драге
4.613.751,00
Мишића – II део дужине 430 м у МЗ
„Лучица“
Рехабилитација интерне саобраћајнице код
655.213,00
пијаце „Круг“
Уређење игралишта у ул. Димитрија
2.466.885,00
Павловића у Пожаревцу
Радови на ојачавању коловозне
конструкције и изградња кружног тока
на раскрсници улица Моше Пијаде и
4.464.919,00
Јована Шербановића (кружни ток са
деоницама улица Моше Пијаде и Јована
Шербановића)
Рехабилитација тротоара и платоа са
поплочавањем у улици Чеде Васовића
5.105.439,00
– десна страна у смеру ка улици Ђуре
Ђаковић
Радови на ојачавању коловозне
конструкције – асфалтирање улице
Партизанска (од Лоле Рибара до
5.092.858,00
Далматинске) са израдом тротоара са десне
стране
Радови на ојачавању коловозне
конструкције – асфалтирање улице
24.725.658,00
Синђелићеве са израдом тротоара
Радови на ојачавању коловозне
конструкције – асфалтирање дела улице
2.099.415,00
Трудбеничка у Костолцу са израдом
тротоара са десне стране
Радови на ојачавању коловозне
конструкције – асфалтирање ул. Билећка у
2.408.768,00
МЗ „Бурјан“
Радови на ојачавању коловозне
конструкције – асфалтирање дела улице
Моше Пијаде и дела улице Пожаревачког
73.518.520,00
партизанског одреда – Фаза 1 и фаза 2 (од
улице Кнез Милошев венац до улице Цане
Бабовић) у МЗ „Чачалица“
Радови на ојачавању коловозне
конструкције – асфалтирање ул.
2.664.114,00
Интернационалних бригада у МЗ „Сопот“
Пресвлачење асфалтом спортског терена у
1.200.000,00
школском дворишту у МЗ „Дубравица“

Страна 13 – Број 19
Одлука 2020.
2021.

0,00

2022.

0,00
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Програм

Назив
Радови на ојачавању коловозне
конструкције – асфалтирање улице поред
основне школе у МЗ „Дубравица“
Извођење радова на реализацији пројекта
измештања семафора на укрштању улица
Чеде Васовића и Симе Симића
Рехабилитација тротоара у улици
Дунавској (лева страна од Немањине до
Партизанске)
Рехабилитација тротара у улици Хајдук
Вељковој
Рехабилитација тротоара у улици Поречкој
код Гарнизона (десна страна)
Рехабилитација тротоара у улици Боже
Димитријевића (од пумпе до гробља)
Пројекат пешачко-бициклистичке стазе
Лучица–Пољана поред државног пута
Пожаревац–Жабари
Израда пројекта светлосне сигнализације
на укрштању улица Немањине, Дунавске и
Југ Богданове
Израда пројекта пешачко – бициклистичке
стазе Пожаревац –Забела
Пројекат пешачко-бициклистичке стазе
Пожаревац–Љубичево
Израда пројекта уређења зона школа у
сеоским насељима на територији Града
Пожаревца
Набавка алко тестера за потребе
саобраћајне полиције
Капитални трансфери осталим нивоима
власти –Програм унапређења безбедности
саобраћаја
Постављање стубића за заштиту пешачких
токова – Програм унапређења безбедности
саобраћаја
Набавка и уградња стубића и успоривача
брзине
Радови на ојачавању коловозне
конструкције – асфалтирање улице Николе
Граонића у Костолцу
Радови на ојачавању коловозне
конструкције – асфалтирање крака улице
Ђуре Ђаковића у потезу поред Стоп Шопа
ка Рода маркету
Санација тротоара у делу улице Воје
Дулића (од Галерије Милене Павловић
Барили до Његошеве) са уклањањем дела
ограде према Тргу Даворјанке Пауновић
Рехабилитација постојећег и наставак
партерног уређења дворишта Улица Парма
Радови на ојачавању коловозне
конструкције – aсфалтирање улице Јанка
Веселиновића у МЗ „Бурјан“
Радови на ојачавању коловозне
конструкције – aсфалтирање улице Владе
Зечевића у МЗ „Чачалица“
Радови на ојачавању коловозне
конструкције – aсфалтирање улице Коче
Рацина у МЗ „Чачалица“
Радови на ојачавању коловозне
конструкције – aсфалтирање улице
Ловћенска у МЗ „Чачалица“

2020.
1.878.603,00
3.984.061,00
320.000,00
1.160.000,00
1.900.000,00
2.064.077,00
1.070.686,00
4.200.000,00
1.567.813,00
1.543.194,00
3.500.000,00
200.000,00
660.000,00
450.000,00
500.000,00
5.661.787,00

3.213.317,00

2.373.210,00
3.611.759,00
12.269.816,00
2.468.016,00
2.860.926,00
2.439.600,00

26. децембар 2019.
Одлука 2020.
2021.

2022.
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Назив
Шифра
корисника програма

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Програм

Назив
Радови на ојачавању коловозне
конструкције – aсфалтирање улице Љутице
Богдана у МЗ „Чачалица“
Радови на ојачавању коловозне
конструкције – aсфалтирање улице
Сокобањска у МЗ „Чачалица“
Радови на ојачавању коловозне
конструкције – aсфалтирање улице
Париске комуне у МЗ „Сопот“
Радови на ојачавању коловозне
конструкције – aсфалтирање улице Марија
Кири у МЗ „Сопот“
Радови на ојачавању коловозне
конструкције – aсфалтирање улице Војске
Југославије код бр.214 у МЗ „Сопот“
Радови на ојачавању коловозне
конструкције – aсфалтирање улице
Достојевска – код Елмонта у МЗ „Сопот“
Радови на ојачавању коловозне
конструкције – aсфалтирање улице Маргум
у МЗ „Сопот“
Радови на ојачавању коловозне
конструкције – aсфалтирање улице
Охридска 4. део у МЗ „Радна Мала“
Радови на ојачавању коловозне
конструкције – aсфалтирање улице Раде
Слободе – рехабилитација коловоза и
коловозне конструкције у МЗ „Радна
Мала“
Радови на ојачавању коловозне
конструкције – aсфалтирање улице Алексе
Дундића у МЗ „Горња Мала“
Радови на ојачавању коловозне
конструкције – aсфалтирање улице Браће
Барух у МЗ „Горња Мала“
Радови на ојачавању коловозне
конструкције – aсфалтирање улице
Милентија Поповића у МЗ „Горња Мала“
Радови на ојачавању коловозне
конструкције – aсфалтирање улице
Слободана Пенезића Крцуна у МЗ „Парк“
Радови на ојачавању коловозне
конструкције – aсфалтирање улице Краља
Милана у МЗ „Забела“
Радови на ојачавању коловозне
конструкције – aсфалтирање улице
Милутина Петровића – Ере у МЗ „Забела“
Асфалтирање паркинга испред ресторана
лево у МЗ „Забела“
Радови на ојачавању коловозне
конструкције – асфалтирање улице
Нушићева у МЗ „Лучица“
Радови на ојачавању коловозне
конструкције – асфалтирање улице 7. јула
2. део у МЗ „Лучица“
Радови на ојачавању коловозне
конструкције – асфалтирање улице
Зеленгорска у МЗ „Пољана“
Радови на ојачавању коловозне
конструкције – асфалтирање улице Браће
Ђукића у МЗ „Дубравица“

2020.
1.617.072,00
2.921.475,00
1.422.381,00
891.341,00
1.095.338,00
946.152,00
2.312.777,00
2.365.448,00

5.597.285,00

12.206.716,00
4.073.548,00
4.052.668,00
9.058.361,00
3.170.237,00
3.888.058,00
1.780.833,00
3.091.680,00
4.538.943,00
5.421.516,00
4.904.238,00

Страна 15 – Број 19
Одлука 2020.
2021.

2022.

Страна 16 – Број 19

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Назив
Шифра
корисника програма

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Програм

Назив
Радови на ојачавању коловозне
конструкције – асфалтирање улице Боже
Вучковића у МЗ „Дубравица“
Радови на ојачавању коловозне
конструкције – асфалтирање улице
Партизанска у МЗ „Батовац“
Радови на ојачавању коловозне
конструкције – асфалтирање улице Драге
Дулића Моравца у МЗ „Брежане“
Радови на ојачавању коловозне
конструкције – асфалтирање улице
Маршала Тита у МЗ „Живица“
Радови на ојачавању коловозне
конструкције – асфалтирање улице Васе
Пелагића у МЗ „Живица“
Радови на ојачавању коловозне
конструкције – асфалтирање улице
Моравска у МЗ „Драговац“
Радови на ојачавању коловозне
конструкције – асфалтирање улице Вељка
Дугошевића у МЗ „Братинац“
Радови на ојачавању коловозне
конструкције – асфалтирање улице
Каравилкина у МЗ „Братинац“
Радови на ојачавању коловозне
конструкције – асфалтирање улице Стишка
у МЗ „Касидол“
Радови на ојачавању коловозне
конструкције – асфалтирање улице Вељка
Дугошевића у МЗ „Касидол“
Радови на ојачавању коловозне
конструкције – асфалтирање улице Вељка
Дугошевића – пут ка гробљу у МЗ „Баре“
Радови на ојачавању коловозне
конструкције – асфалтирање улице Вељка
Дугошевића – сокак ( део. Улице М.
Обилића) у МЗ „Баре“
Радови на ојачавању коловозне
конструкције – асфалтирање улице
Милоша Обреновића у МЗ „Трњане“
Радови на ојачавању коловозне
конструкције – асфалтирање улице Лоле
Рибара у МЗ „Кленовник“
Радови на ојачавању коловозне
конструкције –асфалтирање улице
Косовска у МЗ „Берање“
Радови на ојачавању коловозне
конструкције – асфалтирање улице
Маршала Тита – крак у МЗ „Берање“
Радови на ојачавању коловозне
конструкције – асфалтирање улице Вељка
Дугошевића – крак у МЗ“ Берање“
Радови на ојачавању коловозне
конструкције – асфалтирање прикључка
атарског пута у МЗ „Берање“
Радови на ојачавању коловозне
конструкције – асфалтирање улице
Братства Јединства од центра до В.
Стевића у МЗ „Петка“
Радови на рехабилитацији саобраћајнице
улице Кнеза Лазара 2. фаза у Костолцу

2020.
3.593.820,00
6.114.864,00
6.529.291,00
2.703.684,00
3.730.692,00
4.122.600,00
4.229.479,00
3.396.903,00
1.555.975,00
1.857.949,00
3.154.079,00

1.296.386,00

3.307.708,00
8.707.062,00
1.558.280,00
847.152,00
1.299.060,00
159.548,00

8.632.866,00
21.442.819,00

26. децембар 2019.
Одлука 2020.
2021.

2022.

26. децембар 2019.

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Назив
Шифра
корисника програма

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Програм

Назив
Рехабилитација, обнављање, замена и
ојачање дотрајале подлоге тротоара и
паркинга у улици Вељка Дугошевића у
Костолцу
Рехабилитација, обнављање, замена и
ојачање дотрајале подлоге тротоара у
улици Николе Тесле у Костолцу
Рехабилитација, обнављање, замена и
ојачање дотрајале подлоге тротоара у
улици Боже Димитријевића у Костолцу
Куповина опреме за рад Савета – набавка
лап-топа – рачунарска опрема
(Програм унапређења безбедности
саобраћаја)
Санација постојеће бициклистичке стазе у
МЗ „Лучица“
Радови на ојачавању коловозне
конструкције – асфалтирање улице Први
српски устанак у МЗ „Чачалица“
Радови на ојачавању коловозне
конструкције – асфалтирање улице Шеста
личка 69 у МЗ „Чачалица“
Радови на ојачавању коловозне
конструкције – асфалтирање улице Филипа
Вишњића у МЗ „Чачалица“
Радови на ојачавању коловозне
конструкције – асфалтирање улице
Југовићева – 2. део у МЗ „Булевар“
Извођење модификације рада семафора на
раскрсници Улице Јована Шербановића са
Улицом Хајдук Вељкова и Улицом Стари
корзо у Пожаревцу
Набавка симулатора „Коса раван“
(Програм унапређења безбедности
саобраћаја)
Куповина опреме за рад Савета: 2
дигитална циклометра
Набавка промотивног материјала за
организацију кампање усмерене ка
мотоциклистима (светлоодбојни прслуци,
мајице, кациге, флајери и др.)
Програм безбедности саобраћаја
Набавка промотивног материјала за
организацију кампање усмерене ка
рањивим учесницима у саобраћају
(светлоодбојни прслуци, мајице, беџеви,
кациге, флајери и др.)
Програм безбедности саобраћаја
Набавка промотивног материјала за
организацију кампање усмерене ка
трактористима (рефлектујуће табле за
означавање спорих возила са налепницом,
ротациона светла, светлоодбојни прслуци,
флајери и др.)
Програм безбедности саобраћаја
Набавка опреме за вршење увиђаја
саобраћајних незгода
(30 пластичних чуњева, 1 дигитални
циклометар, 1 аналогни циклометар, 1
сет купа од бројева 1–15, 2 мерне траке
дужине 50 м, 30 стоп таблица) за потребе
саобраћајне полиције
Реализација пројекта „Уређење зона
школа“ – Кленовник

2020.
1.822.440,00

12.262.800,00
1.967.010,00

100.000,00
2.750.000,00
2.363.976,00
2.438.508,00
2.156.217,00
37.909.017,00

800.000,00

600.000,00
60.000,00

300.000,00

300.000,00

300.000,00

250.000,00

1.382.166,00

Страна 17 – Број 19
Одлука 2020.
2021.

2022.

Страна 18 – Број 19

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ЉУБИЦА ВРЕБАЛОВ“
ПОЖАРЕВАЦ

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Назив
Шифра
корисника програма

2001

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Програм

Назив

2020.

Реализација пројекта „Уређење зона
1.842.914,00
школа“ – Ћириковац
Реализација пројекта „Уређење зона
1.419.651,00
школа“ – Маљуревац
Реализација пројекта „Уређење зона
1.806.340,00
школа“ – Бубушинац
Реализација пројекта „Уређење зона
1.608.609,00
школа“ – Брадарац
Реализација пројекта „Уређење зона
1.632.766,00
школа“ – Пољана
Реализација Пројекта техничког
регулисања саобраћаја за уличну
мрежу града Пожаревца – део који
600.000,00
обухвата улице: Кучевачка, Жагубичка,
Црнотравска, Лесковачка, 4. јула, Пиротска
и Цинцар Јанка
Реализација Пројекта техничког
регулисања саобраћаја за уличну мрежу
града Пожаревца – део који обухвата
500.000,00
улице: Делиградска, Прилепска и
Скопљанска
Реализација Пројекта техничког
регулисања саобраћаја за уличну мрежу
града Пожаревца – део који обухвата
700.000,00
улице: Книћанинова, Тршћанска, Сремска,
Угљешина, Југовићева и Станоја Главаша
Реализација Пројекта уређење зона школа
1.500.000,00
– Трњане
Реализација Пројекта уређење зона школа
1.300.000,00
– Братинац
Реализација Пројекта уређење зона школа
1.600.000,00
– Дрмно
Реализација Пројекта уређење зона школа
1.600.000,00
– Пругово
Реализација Пројекта уређење зона школа
350.000,00
– Берање
Израда саобраћајног пројекта измене
режима саобраћаја у улици Синђелићевој
1.000.000,00
из једносмерног у двосмерни саобраћај
Израда трибина на терену малих спортова
2.300.000,00
у МЗ „Пругово“
Радови на рехабилитацији и асфалтирању
путева на територији Месне заједнице
7.009.493,00
„Дрмно“ – Улице Вука Караџића, Банета
Милошевића, Краља Петра, Цара Лазара –
крак 2
Свега за Програм 7 – Организација
514.951.175,00
саобраћаја и саобраћајна инфраструктура:
Програм 8. Реализација пројекта реконструкције крова
8.594.904,00
Предшколско објекта вртића „Лептирић“
васпитање и Реализација пројекта реконструкције крова
7.550.103,00
образовање објекта вртића „Мајски цвет“ у Костолцу
Реализација пројекта реконструкција крова
6.157.896,00
вртића „Бамби“
Набавка машина за поједине кухиње ПУ
„Љубица Вребалов“ – 3 саламорезанице,
1 машина за сечење хлеба, 2 расхладна
1.095.780,00
ормара, 1 фрижидер, 5 блендера, 1 шпорет
и 6 лампа за инсекте
Набавка машина и опреме за одржавање
313.940,00
зелених површина

26. децембар 2019.
Одлука 2020.
2021.

0,00

2022.

0,00

26. децембар 2019.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ЉУБИЦА ВРЕБАЛОВ“
ПОЖАРЕВАЦ

Назив
Шифра
корисника програма

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

2002

2003

ОПШТА
БОЛНИЦА
ПОЖАРЕВАЦ

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ
РАД ПОЖАРЕВАЦ

0901

1801

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Програм

Назив

Набавка креветића и намештаја за поједине
вртиће, од чега 1.500.000 – Набавка
дечијих креветића а 2.500.000 – набавка
сточића, столица за децу, пултова за
пресвлачење беба и другог намештаја
Набавка ламината за просторије/собе у
појединим вртићима
Пројектно-техничка документација за
озакоњење комплекса објекта ПУ „Љубица
Вребалов“ Пожаревац – вртић „Мајски
цвет“ у Костолцу
Свега за Програм 8 – Предшколско
васпитање и образовање:
Програм 9. ОШ „Краљ Александар I“ – Пресвлачење
Основно
терена за кошарку и одбојку гумираним
образовање и гранулатом са обележавањем свих
васпитање потребних линија терена
ОШ „Свети Сава“ – Постављање новог
бетонског покривача у облику бехатон
плоча на прилазима школи
ОШ „Јован Цвијић“– Адаптација школског
простора у подручном одељењу у
Кленовнику са стручним надзором
ОШ „Свети владика Николај“–
Реконструкција кровног покривача у
централној школи у Брадарцу
ОШ „Свети владика Николај“– Стручни
надзор за санацију крова и израду термофасаде на објекту подручне школе у Кличевцу
Свега за Програм 9 – Основно образовање
и васпитање:
Програм 10. Пожаревачка гимназија – Израда идејног
Средње
решења за измештање кишне канализације
образовање и Економско трговинска школа – Пројекат
васпитање реконструкције постојеће хидрантске
мреже
Економско трговинска школа – Пројекат
препарцелизације ради формирања
грађевинске парцеле економске школе у
сврху легализације објеката Економско
трговинске школе
Музичка школа – Набавка две BASBARITON такозване TZV хармонике
Свега за Програм 10 – Средње образовање
и васпитање:
Програм 11. Административна опрема – набавка
Социјална и рачунара
дечја заштита Капитално одржавање зграда и објеката –
замена прозора
Административна опрема – замена фотеља
у Центру за дневни боравак деце и омл.
ометене у развоју
Изградња колективне стамбене зграде за
избеглице за трајно решавање стамбених
потреба избеглица
Свега за Програм 11 – Социјална и дечја
заштита:
Програм 12.
Здравствена “Румунско-српска заједничка иницијатива
заштита
у борби против канцера у пограничном
региону – унапређено дијагностификовање
и лечење малигних тумора“

2020.

Страна 19 – Број 19
Одлука 2020.
2021.

2022.

4.000.000,00

1.170.000,00
1.135.550,00
30.018.173,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.970.000,00

3.000.000,00
1.100.160,00
1.373.864,00
110.000,00
8.554.024,00
240.000,00
148.000,00

322.000,00

1.200.000,00
1.910.000,00
204.000,00
1.200.000,00
152.000,00
1.881.599,00
3.437.599,00

18.000.000,00

Страна 20 – Број 19

Програм

ЦЕНТАР ЗА
КУЛТУРУ
ПОЖАРЕВАЦ

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА
ПОЖАРЕВЦА

ДОМ
ЗДРАВЉА
ПОЖАРЕВАЦ

Назив
Шифра
корисника програма

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Дом здравља Пожаревац – Дигитални РТГ
апарат са флет панелом за Дом здравља
Пожаревац (за рендгенско снимање ради
раног откривања болести)

1201

1201

НАРОДНИ МУЗЕЈ ПОЖАРЕВАЦ

1201

ФОНДАЦИЈА МИЛЕНИН
ДОМ-ГАЛЕРИЈА
ИСТОРИЈСКИ
„МИЛЕНЕ ПАВЛОВИЋ
АРХИВ
БАРИЛИ“ ПОЖАРЕВАЦ

Назив

1201

1201

Свега за Програм 12 – Здравствена
заштита:
Програм 13. МЗ „Маљуревац“ – реконструкција крова
Развој
на Дому културе
културе и
Санација Дома културе у МЗ „Пругово“
информисања Капитално одржавање пословних зграда и
пословног простора – Санација, адаптација
и ревитализација фасаде зграде здања
Старог Начелства у Пожаревцу – Сепарат
Фаза 1. Централни брод објекта
Санација, адаптација и ревитализација
фасаде зграде здања Старог Начелства у
Пожаревцу, II фаза
Санација Дома културе у МЗ „Живица“
Програм 13.
Развој
Израда пројекта за извођење
културе и
реконструкције електроразводних ормана и
информисања доградње унутрашњег уземљења у објекту
Центра за културу
Програм 13.
Развој
културе и
информисања

Израда пројекта реконструкције фасаде у
улици Немањиној 9
Израда пројектне документације за
ревитализацију Етно-парка
Реконструкција крова на згради галерије
Миодрага Марковића
Намештај
Постављање инфо витрине у липидаријуму
Народног музеја
4 изложбене витрине за Галерију савремене
уметности
5 витрина са осветљењем за изложбе
археолошке збирке
Полице за смештај кутија са материјалом
за опремање виминацијумске збирке и
депоа
3 музејске витрине за нумизматичку збирку
5 полица за депо античке збирке

Програм 13.
Развој
културе и
Штампање књига, монографија, каталога и
информисања публикација

Програм 13.
Израда пројектне документације за
Развој
реконструкцију и доградњу постојећег
културе и
простора Галерије
информисања

Свега за Програм 13 – Развој културе и
информисања:

2020.

26. децембар 2019.
Одлука 2020.
2021.

2022.

14.000.000,00

32.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

832.930,00
999.990,00
14.315.109,00

39.261.113,00
799.200,00

420.000,00

350.000,00
300.000,00
2.000.000,00
198.000,00
50.000,00
150.000,00
250.000,00
150.000,00
30.000,00
13.500,00

220.000,00

2.801.200,00

63.141.042,00

26. децембар 2019.

ЈАВНА УСТАНОВА
„СПОРТСКИ ЦЕНТАР
ПОЖАРЕВАЦ“

ГРАДСКА
УПРАВА ГРАДА
ПОЖАРЕВЦА

Назив
Шифра
корисника програма
1301

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

0602

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Програм

Програм 14.
Развој спорта
и омладине

Назив

Радови на спортској хали у Пожаревцу

Идејно решење, идејни пројекат и главни
пројекат помоћне сале
Набавка професионалне веш машине и
професионалне сушаре
Уградња система грејања балон хале
Замена столарије на Градском фудбалском
стадиону
Набавка и уградња седишта на Градском
фудбалском стадиону
Набавка и уградња спортског семафора на
Градском фудбалском стадиону
Свега за Програм 14 – Развој спорта и
омладине:
Програм 15. Израда пројекта фекалне канализације села
Опште услуге Петка
локалне
Израда пројекта фекалне канализације села
самоуправе Кленовник
Израда пројектног задатка за изградњу
топлификационе мреже за насеље „Плажа“
у Костолцу
Израда пројекта фекалне канализације за
насеље „Плажа“ у Костолцу
Набавка паноа City Light PANO009
Набавка и монтажа 2 аутоматске рампе
Набавка ауто приколице и еуро куке
Набавка 6 клима уређаја за просторије ЦЗК
Соларни тушеви 6 комада за плажу
„Топољар“
Лежаљке за плажу „Топољар“ – 50 комада
Столови за плажу „Топољар“
Дечије игралиште на локацији плажа
„Топољар“
Сет потапајућих пумпи, подводни напојни
кабл и сет за дихт – “Гејзир“
Набавка 2 канцеларијска стола и 12
столица
Изградња осталих стамбених простора –
средства „Фонда солидарности“
Изградња осталих стамбених простора –
подрачун „Стамбени Фонд“
Изградња пословног објекта МЗ
„Чачалица“
Изградња колективне стамбене зграде
за трајно решавање стамбених потреба
избеглица – водоводна мрежа
Изградња колективне стамбене зграде
за трајно решавање стамбених потреба
избеглица – фекална канализација
Изградња монтажно бетонске трафо
станице 10/0.4 КV на простору шећеране
Спољашњи каменорезачки радови на
згради Старог Начелства: Рестаурација и
реконструкција балкона

2020.

Страна 21 – Број 19
Одлука 2020.
2021.

2022.

6.077.264,00

1.660.500,00
998.280,00
4.017.600,00
1.842.600,00
1.164.000,00
2.829.600,00
18.589.844,00
2.400.000,00
1.920.000,00
21.600,00
480.000,00
341.520,00
536.760,00
81.100,00
229.517,00
258.000,00
225.000,00
71.900,00
3.484.101,00
616.482,00
120.000,00
1.757.961,00
10.464.745,00
30.720.102,00
49.521,00
19.429,00
354.984,00
1.127.952,00

0,00

0,00

Страна 22 – Број 19

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Назив
Шифра
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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Програм

Назив
Радови на згради Локалне пореске
администрације
Капитално одржавање објеката и
пословног простора у месним заједницама
на територији Града Пожаревца
Геодетске подлоге за инвестиције из
програма
Израда геодетских подлога
Израда пројектне документације за
изградњу затвореног базена у Пожаревцу
(ИДР, ПГД и ПЗИ) са Идејним пројектом
за уређење комплекса Спортски центар
Израда Идејног пројекта система надзора
Града Пожаревца
Реконструкција објеката ергеле Љубичево
– вршење техничког прегледа
Усаглашавање постојеће пројектне
документације са новим законима и
прописима за Историјски архив Града
Пожаревца
Конзерваторски надзор каменорезачких
радова на фасади зграде Старог Начелства
Конзерваторски надзор на санацији и
адаптацији фасаде зграде здања Старог
Начелства у Пожаревцу, друга фаза
Надзор над уградњом система видео
надзора града Пожаревца
Витешка – пројекат фекалне канализације
Израда пројектно техничке документације
за реконструкцију објеката јавних установа
Израда Елабората геодетских радова и
пројеката изведеног стања за озакоњење
објеката у власништву Града
Израда урбанистичког пројекта улице
Рударске у Костолцу
Израда пројекта за извођење (ПЗИ)
пренамене, реконструкције и адаптације
објекта „Старе касарне“
Израда пројектне документације фекалне и
кишне канализације
Усаглашавање постојеће пројектне
документације фекалну и кишну
канализацију
Израда пројектне документације партерног
уређења јавних површина
Израда пројектне документације потпорног
зида испред манастира Сестрољин у
Пољани
Ул. Васе Чарапића – пројекат
рехабилитације са ојачањем коловозне
конструкције и израдом тротоара и
бициклистичке стазе у МЗ „Булевар“
Израда пројектне документације за Дневни
боравак за стара лица
Узорковање и анализа материјала фасаде
објекта зграде ЛПА
Ул. Милоша Поцерца – пројекат
рехабилитације са ојачањем коловозне
конструкције и израдом тротоара у МЗ
„Сопот“
Пројекат реконструкције надвожњака у
улици Боже Димитријевића

2020.

26. децембар 2019.
Одлука 2020.
2021.

2022.

11.000.000,00
5.967.824,00
597.335,00
293.355,00
9.000.000,00
600.000,00
486.000,00
350.000,00
125.000,00
198.400,00
400.000,00
16.543,00
7.234.750,00
300.000,00
175.543,00
400.000,00
2.270.500,00
300.000,00
2.250.000,00
347.448,00

250.000,00
4.000.000,00
170.576,00
250.000,00
1.000.000,00

1.551.975,00

1.151.975,00

26. децембар 2019.

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Назив
Шифра
корисника програма

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Програм

Назив
Пројектна документације за израду
приступне саобраћајнице са прикључцима
– прикључак на постојећу водоводну и
канализациону мрежу и повезивање на
електро дистрибутивну мрежу трансфер
станице и рециклажног центра у
Пожаревцу
Израда пројектне документације за израду
коловозних конструкција
Конзерваторски надзор каменорезачких
радова на фасади зграде Старог Начелства
Уградња мерно-управљачког блока јавне
расвете
Екстерни стручни надзор
Куповина и монтажа паркинга
Радови на простору Ергеле Љубичево –
мобилијари
Израда претходних студија оправданости
и претходне студије изводљивости, студије
изводљивости и студије оправданости
Израда пројекта реконструкције старе
болнице ЛОТ 1 и ЛОТ 2
Израда пројекта изградње моста код
манастира Рукумија
Пројекат реконструкције надвожњака у
улици Хајдук Вељковој
Набавка два аутомобила за потребе
саобраћајне полиције
Програм безбедности саобраћаја
Стручни надзор над инвестицијама
Набавка опреме за потребе МУП-а Сектора
за ванредне ситуације – Одељење у
Пожаревцу
– Ватрогасно спасилачка аутоцистерна –
ВАТ С-2 9000 10/3000
Канцеларијски намештај
Пројекат „Унапређење предуслова за
коришћење локалних социо-економских
потенцијала кроз ГИС у Пожаревцу и
Великом Градишту“
Рачунарска опрема – кућиште за ГИС
Рачунарска опрема за потребе Градске
управе
Набавка мултифункционалних штампача
Набавка информатичке опреме (3 лаптопа,
пројектор, платно, мултифункционални
штампач) за потребе саобраћајне полиције
Компјутерски софтвер – Пројекат
„Унапређење предуслова за коришћење
локалних социо-економских потенцијала
кроз ГИС у Пожаревцу и Великом
Градишту“
Набавка телефонских апарата (ИП
телефони)
Пројекат „Унапређење предуслова за
коришћење локалних социо-економских
потенцијала кроз ГИС у Пожаревцу и
Великом Градишту“
Набавка опреме система видео надзора
града Пожаревца
Набавка и замена противпожарних апарата
и комплетирање хидрантских сандучића

2020.

Страна 23 – Број 19
Одлука 2020.
2021.

2022.

3.000.000,00

5.897.040,00
125.000,00
20.000.000,00
20.000.000,00
17.443.720,00
372.640,00
5.234.440,00
55.000.000,00
3.000.000,00
800.000,00
2.800.000,00
832.137,00
25.000.000,00
1.157.810,00
228.000,00
100.000,00
4.234.889,00
400.000,00
485.654,00

4.488.000,00

669.020,00
360.000,00
8.000.000,00
100.000,00

23.039.488,00 23.039.488,00

Страна 24 – Број 19
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Шифра
корисника програма

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Програм

Назив

2020.

26. децембар 2019.
Одлука 2020.
2021.

2022.
Набавка опреме за потребе МУП-а –
150.000,00
четири камере за видео надзор
Набавка нових противпожарних апарата
и прве помоћи и др. у згради Начелства и
159.500,00
Месним канцеларијама
Набавка софтвера за формирање
250.000,00
јединствене кадровске евиденције
Експропријација непокретности ради
изградње водоизворишта пијаће воде
500.000,00
Кличевац на к.п. број 987 К.О. Кличевац
Куповина и монтажа паркинга –
260.591,00
прикључак на водоводну мрежу
Куповина и монтажа паркинга –
142.215,00
прикључак на мрежу фекалне канализације
Израда три реда трибина са кућицом
за судије и заштитном оградом на врху
3.097.240,00
трибина у МЗ „Касидол“
Лимарски радови на балконима објекта
„Старо Начелство“ у Пожаревцу – I фаза –
5.746.680,00
Балустери
Израда ПДР за формирање новог дела
Првомајске улице у Костолцу у потезу
1.800.000,00
постојећег надвожњака
Набавка покретних клима
590.000,00
Набавка електронских калкулатора
56.000,00
Лиценце за антивирус софтвер
500.000,00
Лиценце за Microsoft софтвер са каловима
500.000,00
Лиценце за Autodesk 3D Map
800.000,00
Лиценца за софтвер
3.877.351,00
Набавка копир апарата
400.000,00
Опрема за домаћинство
199.812,00
Екстерни надзор за радове на
1.000.000,00
реконструкцији просторне целине „Чикош“
Капитално одржавање отворених
спортских терена и рекреационих
908.591,00
објеката – Реконструкција објеката ергеле
Љубичево – ПДВ за радове
Реконструкција просторне целине „Чикош“ 49.900.989,00
Израда елабората геодетских радова од
2.000.000,00
стране овлашћене геодетске радње
Израда елабората геодетских радова од
2.000.000,00
стране овлашћеног пројектанта
Унутрашње уређење спортске хале у
7.860.000,00
Костолцу
Надзор топлификација пијаца
300.000,00
Надзор за дрворед
514.468,00
Капитално одржавање зграда и објеката
252.029,00
МЗ „Братинац“
Пројекат фекалне канализације у Селу
1.500.000,00
Костолац
Израда измене Саобраћајног пројекта
„Анализа свих локација на којима су
се догодиле саобраћајне незгоде са
погинулим и повређеним лицима са
80.000,00
предлогом мера за отклањање недостатака
на најугроженијим локацијама“ у делу који
се односи на Градску општину Костолац
Свега за Програм 15 – Опште услуге
368.337.764,00 24.591.463,00 24.191.463,00
локалне самоуправе:
Укупно капитални издаци: 2.460.799.215,00 140.102.702,00 35.222.295,00
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Страна 25 – Број 19

Члан 5.

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
3
700000
710000
711000

Конто

ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА

3
700000
710000
711000
711111

Пренета средства из претходне године
ТЕКУЋИ ПРИХОДИ
ПОРЕЗИ
ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ
Порез на зараде
Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном
приходу, по решењу Пореске управе
Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према паушално утврђеном
приходу, по решењу Пореске управе
Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном
приходу самоопорезивањем
Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари – по основу самоопорезивања и
по решењу Пореске управе
Порез на земљиште
Порез на остале приходе
Порез на приходе спортиста и спортских стручњака
ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ
Порез на имовину обвезника који не воде пословне књиге
Порез на имовину обвезника који воде пословне књиге
Порез на наслеђе и поклон по решењу Пореске управе
Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу Пореске управе
Порез на пренос апсолутних права на моторним возилима, пловилима и
ваздухопловима, по решењу Пореске управе
ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ
Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила, осим
пољопривредних возила и машина
Накнада од емисије SO2, NO2, прашкасте материје и произведени или одложени отпад
Боравишна такса
Накнада за коришћење простора на јавној површини у
пословне и друге сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација,
производа старих и уметничких заната и домаће радиности
Накнада за коришћење јавне површине за оглашавање за сопствене потребе и за потребе
других лица
Накнада за коришћење јавне површине по основу заузећа грађевинским материјалом и
за извођење грађевинских радова и изградњу
Комунална такса за држање средстава за игру („забавне игре“)
Накнада за постављање водовода, канализације, електричних водова, електронске
комуникационе мреже и сл. на општинском путу и улици, која припада управљачима
тих путева и улица
Накнада за ванредни превоз на општинском путу и улици која припада управљачима
тих путева и улица
ДРУГИ ПОРЕЗИ
Комунална такса за истицање фирме на пословном простору
ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ
ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ
Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа градова
Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа градова
Текући трансфери од општина у корист нивоа градова
ДРУГИ ПРИХОДИ
ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ
Приходи буџета града од камата на средства консолидованог рачуна трезора укључена у
депозит банака
Накнада за коришћење ресурса и резерви минералних сировина
Допринос за уређивање грађевинског земљишта
ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА

711121
711122
711123
711145

713000

711147
711191
711193
713000
713121
713122
713311
713421
713423

714000

714000
714513
714549
714552
714565
714566
714567
714572
714593
714598

716000
730000
733000

740000
741000

716000
716111
730000
733000
733141
733144
733147
740000
741000
741141

742000

741511
741538
742000

УКУПНА
ЈАВНА
СРЕДСТВА
1.817.600.607
3.451.454.227
2.815.041.820
1.613.113.276
1.435.743.276
350.000
25.000.000
43.000.000
2.000.000
20.000
105.000.000
2.000.000
465.000.000
210.000.000
190.000.000
12.000.000
40.000.000
13.000.000
689.928.544
44.500.000
628.478.544
3.000.000
11.300.000
850.000
250.000
450.000
600.000
500.000
47.000.000
47.000.000
140.532.979
140.532.979
111.620.139
27.372.840
1.540.000
494.487.374
279.935.892
20.000.000
199.935.892
60.000.000
151.960.974

Страна 26 – Број 19
Класа/
категорија/
група

743000

745000

770000

800000
810000

820000
840000
900000
920000
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Конто

ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА

742126

Накнада по основу конверзије права коришћења у право својине у корист Републике
Приходи од продаје добара и услуга од стране тржишних организација у корист нивоа
742141
градова
Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини
742142
које користе градови и индиректни корисници њиховог буџета
742143 Приходи од закупнине за грађевинско земљиште у корист нивоа градова
742144 Накнада по основу конверзије права коришћења у право својине у корист нивоа градова
Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским
742146
установама у корист нивоа градова
742241 Градске административне таксе
742242 Такса за озакоњење објеката у корист нивоа градова
742341 Приходи које својом делатношћу остваре органи и организације градова
743000 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ
Приходи од новчаних казни за прекршаје, предвиђене прописима о безбедности
743324
саобраћаја на путевима
Приходи од новчаних казни изречених у прекршајном поступку за прекршаје
743341
предвиђене актом скупштине града, као и одузета имовинска корист у том поступку
Приходи од новчаних казни за прекршаје по прекршајном налогу и казни изречених у
743342
управном поступку у корист нивоа градова
Увећање пореског дуга у поступку принудне наплате, који је правна последица
743924
принудне наплате изворних прихода јединица локалне самоуправе
745000 МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ
745141 Остали приходи у корист нивоа градова
Део добити јавног предузећа према одлуци управног одбора јавног предузећа у корист
745143
нивоа градова
770000 МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА
771111 Меморандумске ставке за рефундацију расхода
772113 Меморандумске ставке за рефундацију расхода буџета из претходне године
800000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
810000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА
811141 Примања од продаје непокретности у корист нивоа градова
812141 Примања од продаје покретних ствари у корист нивоа градова
820000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА
823141 Примања од продаје робе за даљу продају у корист нивоа градова
840000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ
841141 Примања од продаје земљишта у корист нивоа градова
900000 ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
920000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
921641 Примања од отплате кредита датих домаћинствима у земљи у корист нивоа градова
ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ
7+8+9
ИМОВИНЕ
3+7+8+9 УКУПНО ПРЕНЕТА СРЕДСТВА, ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА

Члан 6.

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

Врсте расхода и издатака

1
400
410

2
ТЕКУЋИ РАСХОДИ
РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ
Плате, додаци и накнаде
запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет
послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања
запосленима

411
412
413
414
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Укупна јавна
средства
3
3.152.934.421
742.701.113
604.183.011
100.451.788
6.409.590
8.312.674

Конто

Врсте расхода и издатака

1

2
Накнаде трошкова за
запослене
Награде запосленима и остали
посебни расходи
КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА
И РОБА
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал

415
416
420
421
422
423
424
425
426

УКУПНА
ЈАВНА
СРЕДСТВА
300.000
25.649.090
39.801.884
4.000.000
100.000
64.100.000
5.500.000
12.500.000
10.000
29.800.000
28.000.000
700.000
850.000
250.000
32.790.508
13.091.551
19.698.957
1.392.054
815.054
577.000
53.601.773
47.327.951
13.334.000
33.993.951
5.450.000
5.450.000
823.822
823.822
750.000
750.000
750.000
3.505.806.000
5.323.406.607
Укупна јавна
средства
3
15.124.800
8.219.250
1.131.848.239
333.217.803
11.506.110
254.293.701
193.958.892
222.564.763
116.306.970
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Конто

Врсте расхода и издатака

1
450

2
СУБВЕНЦИЈЕ
Субвенције јавним
нефинансијским предузећима
и организацијама
Субвенције приватним
предузећима
ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ
И ТРАНСФЕРИ
Трансфери осталим нивоима
власти
Дотације организацијама за
обавезно социјално осигурања
Остале дотације и трансфери
СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ
И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА
Накнаде за социјалну заштиту
из буџета
ОСТАЛИ РАСХОДИ
Дотације невладиним
организацијама
Порези, обавезне таксе, казне,
пенали и камате
Новчане казне и пенали по
решењу судова
Накнада штете за повреде
или штету насталу услед
елементарних непогода или
других природних узрока
Накнада штете за повреде
или штету нанету од стране
државних органа
АДМИНИСТРАТИВНИ
ТРАНСФЕРИ БУЏЕТА,
ОД ДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА
ИНДИРЕКТНИМ БУЏЕТСКИМ КОРИСНИЦИМА
ИЛИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ
КОРИСНИКА НА ИСТОМ
НИВОУ И СРЕДСТВА
РЕЗЕРВЕ
Средства резерве
ИЗДАЦИ ЗА
НЕФИНАНСИЈСКУ
ИМОВИНУ
ОСНОВНА СРЕДСТВА
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема
Култивисана имовина
Нематеријална имовина
ЗАЛИХЕ
Залихе робе за даљу продају
ПРИРОДНА ИМОВИНА
Земљиште
НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ
ИМОВИНЕ
Набавка домаће финансијске
имовине

451
454
460
463
464
465
470
472
480
481
482
483
484

485

490

499
500
510
511
512
514
515
520
523
540
541
620
621
УКУПНИ
РАСХОДИ
И ИЗДАЦИ

Укупна јавна
средства
3
145.924.624

Страна 27 – Број 19

Члан 7.

Расходи и издаци буџета по функционалној класификацији, утврђени су и распоређени у следећим
износима:

120.924.624

Функције

Функционална класификација

Укупна јавна
средства

25.000.000

1

2

3

680.291.353

000

СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА

160.809.571

010

Болест и инвалидност

26.150.000

040

200

Породица и деца
24.970.000
Социјална помоћ угроженом
становништву некласификована
68.159.565
на другом месту
Социјална заштита
41.530.006
некласификована на другом месту
ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ
1.236.706.438
Извршни и законодавни органи,
финансијски и фискални послови
137.627.075
и спољни послови
Опште услуге
969.063.072
Опште јавне услуге
130.016.291
некласификоване на другом месту
ОДБРАНА
4.048.082

220

Цивилна одбрана

4.048.082

300

ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ

69.517.748

330

412

Судови
13.507.710
Јавни ред и безбедност
56.010.038
некласификован на другом месту
ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ
1.321.773.084
Општи економски и комерцијални
39.156.525
послови
Општи послови по питању рада
10.000.000

421

Пољопривреда

45.997.439

436

Остала енергија

481.559.947

451

Друмски саобраћај

630.752.522

473

86.524.132

510

Туризам
Економски послови
некласификовани на другом месту
ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ
Управљање отпадом

520

Управљање отпадним водама

554.583.924

530

38.758.000

621.744.805
54.368.532
4.178.016

070

134.991.833

090

134.991.833

100

228.677.259

110

189.828.518
13.983.000
17.657.659
2.958.082

4.250.000

130
160

360
400
411

88.500.000

88.500.000
1.469.949.907
1.466.269.907
1.297.631.143
148.422.415
7.125.998
13.090.351
3.180.000
3.180.000
500.000
500.000

490
500

27.782.519
960.312.761
161.645.680

700.522.279

620

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

700.522.279

630

Водоснабдевање

139.423.140

640

Улична расвета

120.680.879

5.323.406.607

700

ЗДРАВСТВО

49.868.532

540
560
600

184.957.067
20.368.090
294.475.850
34.371.831
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Функције

Функционална класификација

Укупна јавна
средства

Шифра
програма
1

1

2

3

0101

721

Опште медицинске услуге

2.000.000

740

3.500.000

810

Услуге јавног здравства
Здравство некласификовано на
другом месту
РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ,
КУЛТУРА И ВЕРЕ
Услуге рекреације и спорта

820

Услуге културе

840

Верске и остале услуге заједнице

900

ОБРАЗОВАЊЕ

734.824.652

911

Предшколско образовање

447.643.852

912

Основно образовање

166.789.438

920

Средње образовање

120.391.362

760
800

0401

44.368.532

0701

491.069.889

2001

169.461.808

2002

312.712.248

УКУПНО:

2003

8.895.833

0901
1801
1201

5.323.406.607

1301
0602

Члан 8.

Расходи и издаци по програмској класификацији,
утврђени су и распоређени у следећим износима:
Шифра
програма
1
1101
1102
1501
1502

Назив
2
Програм 1. Урбанизам и
просторно планирање
Програм 2. Комуналне
делатности
Програм 3. Локални економски
развој
Програм 4. Развој туризма

2101

Укупна
средства
3
34.371.831,00
995.430.709,00
72.939.044,00
86.524.132,00
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Назив

Укупна
средства
3

2
Програм 5. Пољопривреда и
49.997.439,00
рурални развој
Програм 6. Заштита животне
715.441.851,00
средине
Програм 7. Организација
саобраћаја и саобраћајна
686.762.560,00
инфраструктура
Програм 8. Предшколско
447.643.852,00
васпитање и образовање
Програм 9. Основно
166.789.438,00
образовање и васпитање
Програм 10. Средње
120.391.362,00
образовање и васпитање
Програм 11. Социјална и дечија
160.809.571,00
заштита
Програм 12. Здравствена заштита
49.868.532,00
Програм 13. Развој културе и
312.712.248,00
информисања
Програм 14. Развој спорта и
169.461.808,00
омладине
Програм 15. Опште услуге
1.116.635.155,00
локалне самоуправе
Програм 16: Политички систем
137.627.075,00
локалне самоуправе
УКУПНИ ПРОГРАМСКИ
5.323.406.607,00
ЈАВНИ РАСХОДИ

Члан 9.

Средства текуће буџетске резерве планирају се у
износу од 80.000.000,00 динара.

Члан 10.

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

II
ПОСЕБAН ДЕО
Члан 11.

Позиција

Економска
класиф.

2
1

Функција

Глава

1
1

Програмска
класиф.

Раздео

Укупни расходи и издаци у износу од 5.323.406.607,00 динара, распоређују се по корисницима у складу
са економском, функционалном, програмском и класификацијом према изворима финансирања и исказују у
колони 8:

3

4

5

6

2101
21010002

Опис
7
ГРАДОНАЧЕЛНИК
ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Укупна јавна
средства
8

ПА: Функционисање извршних органа
110
1
2
3

411
412
414

Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни
послови
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Социјална давања запосленима

3.892.253
648.060
195.000

Глава

Програмска
класиф.

Функција

Позиција

Економска
класиф.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Раздео

26. децембар 2019.

1

2

3

4

5
4
5
6
7
8
9

6
415
421
422
423
426
482
01

01

21010003
10
11

411
412
01

01

1

Опис
7
Накнаде трошкова за запослене
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Материјал
Порези, обавезне таксе, казне и пенали
Извори финансирања за функцију 110:
Општи приходи и примања буџета
Функција 110:
Извори финансирања за програмску активност 2101-0002:
Општи приходи и примања буџета
Свега за програмску активност 2101-0002:

Укупна јавна
средства
8
236.000
7.000.000
1.560.000
15.120.000
1.000.000
100.000
29.751.313
29.751.313
29.751.313
29.751.313

ПА: Подршка раду извршних органа власти и скупштине
110

2

Страна 29 – Број 19

Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни
послови
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Извори финансирања за функцију 110:
Општи приходи и примања буџета
Функција 110:
Извори финансирања за програмску активност 2101-0003:
Општи приходи и примања буџета
Свега за програмску активност 2101-0003:

8.176.527
1.361.392
9.537.919
9.537.919
9.537.919
9.537.919

01

Извори финансирања за Програм 16:
Општи приходи и примања буџета
Свега за Програм 16:

39.289.232
39.289.232

01

Извори финансирања за Главу 1:
Општи приходи и примања буџета
Свега за Главу 1:

39.289.232
39.289.232

01

Извори финансирања за Раздео 1:
Општи приходи и примања буџета
Свега за Раздео 1:

39.289.232
39.289.232

ГРАДСКО ВЕЋЕ
ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

2101
21010002

ПА: Функционисање извршних органа
110
12
13
14
15
16
17
18

411
412
414
415
422
423
426
01

Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни
послови
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Материјал
Извори финансирања за функцију 110:
Општи приходи и примања буџета

8.501.493
1.415.499
355.000
220.000
370.000
8.090.000
600.000
19.551.992

Глава

Програмска
класиф.

Функција

Позиција

Економска
класиф.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Раздео

Страна 30 – Број 19

1

2

3

4

5

6

1

01

Извори финансирања за Програм 16:
Општи приходи и примања буџета
Свега за Програм 16:

19.551.992
19.551.992

01

Извори финансирања за Главу 1:
Општи приходи и примања буџета
Свега за Главу 1:

19.551.992
19.551.992

01

Извори финансирања за Раздео 2:
Општи приходи и примања буџета
Свега за Раздео 2:

19.551.992
19.551.992

ПА: Функционисање Скупштине
Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни
послови
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Материјал
Дотације невладиним организацијама – дотације политичким странкама
Извори финансирања за функцију 110:
Општи приходи и примања буџета
Функција 110:
Извори финансирања за програмску активност 2101-0001:
Општи приходи и примања буџета
Свега за програмску активност 2101-0001:

78.785.851
78.785.851

01

Извори финансирања за Програм 16:
Општи приходи и примања буџета
Свега за Програм 16:

78.785.851
78.785.851

01

Извори финансирања за Главу 1:
Општи приходи и примања буџета
Свега за Главу 1:

78.785.851
78.785.851

01

Извори финансирања за Раздео 3:
Општи приходи и примања буџета
Свега за Раздео 3:

78.785.851
78.785.851

411
412
414
415
421
422
423
426
481
01

01

0602

8
19.551.992

СКУПШТИНА ГРАДА
ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

2101
21010001
19
20
21
22
23
24
25
26
27

1

Укупна јавна
средства

19.551.992
19.551.992

110

4

Опис
7
Функција 110:
Извори финансирања за програмску активност 2101-0002:
Општи приходи и примања буџета
Свега за програмску активност 2101-0002:

01

3

26. децембар 2019.

ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

1.913.092
318.530
155.000
35.000
455.000
952.500
68.453.330
1.577.075
4.926.324
78.785.851
78.785.851

Позиција

Економска
класиф.

2

Функција

Глава

1

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Програмска
класиф.

Раздео

26. децембар 2019.

Опис

3
06020004

4

5

6

7

330

28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

1101
11010005

13.507.710
13.507.710

01

Извори финансирања за Програм 15:
Општи приходи и примања буџета
Свега за Програм 15:

13.507.710
13.507.710

01
13

Извори финансирања за Главу 1:
Општи приходи и примања буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за Главу 1:

13.507.710
0
13.507.710

01

Извори финансирања за Раздео 4:
Општи приходи и примања буџета
Свега за Раздео 4:

13.507.710
13.507.710

9.721.140
1.618.570
50.000
430.000
183.000
200.000
585.000
20.000
350.000
90.000
260.000
13.507.710
13.507.710

ГРАДСКА УПРАВА
ПРОГРАМ 1 – УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ
ПА: Остваривање јавног интереса у одржавању зграда
620

39

511
13

13

1101П1

8

Судови
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Извори финансирања за функцију 330:
Општи приходи и примања буџета
Функција 330:
Извори финансирања за програмску активност 0602-0004:
Општи приходи и примања буџета
Свега за програмску активност 0602-0004:

411
412
413
414
415
416
421
422
423
425
426

01

1

Укупна јавна
средства

ПА: Градско правобранилаштво

01

5

Страна 31 – Број 19

Развој заједнице
Зграде и грађевински објекти
Извори финансирања за функцију 620:
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Функција 620:
Извори финансирања за програмску активност 1101-0005:
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за програмску активност 1101-0005:

18.806.071
18.806.071
18.806.071
18.806.071
18.806.071

Пројекат: Израда Плана генералне регулације
620

40

511
13

Развој заједнице
Зграде и грађевински објекти
Извори финансирања за функцију 620:
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

15.565.760
15.565.760

Глава

Програмска
класиф.

Функција

Позиција

Економска
класиф.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Раздео

Страна 32 – Број 19

1

2

3

4

5

6

13

13

1102
11020001

7
Функција 620:
Извори финансирања за пројекат 1101-П1:
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за пројекат 1101-П1:

8
15.565.760
15.565.760
15.565.760

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

34.371.831
34.371.831

ПА: Управљање/одржавање јавним осветљењем
640

41
42

421
425

01
13

Улична расвета
Стални трошкови
Текуће поправке и одржавање
Извори финансирања за функцију 640:
Општи приходи и примања буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Функција 640:
Извори финансирања за програмску активност 1102-0001:
Општи приходи и примања буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за програмску активност 1102-0001:

85.000.000
35.680.879
112.469.824
8.211.055
120.680.879
112.469.824
8.211.055
120.680.879

ПА: Одржавање јавних зелених површина
540

43
44
45
46
47

424
425
463
511
514
01
13

01
13

11020003

Укупна јавна
средства

ПРОГРАМ 2 – КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ

01
13

11020002

Опис

26. децембар 2019.

Заштита биљног и животињског света и крајолика
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Трансфери осталим нивоима власти
Зграде и грађевински објекти
Култивисана имовина
Извори финансирања за функцију 540:
Општи приходи и примања буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Функција 540:
Извори финансирања за програмску активност 1102-0002:
Општи приходи и примања буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за програмску активност 1102-0002:

38.672.834
2.904.134
45.788.195
55.156.964
6.758.750
39.202.834
110.078.043
149.280.877
39.202.834
110.078.043
149.280.877

ПА: Одржавање чистоће на површинама јавне намене
510

48
49

421
424
01
13

01
13

Управљање отпадом
Стални трошкови
Специјализоване услуге
Извори финансирања за функцију 510:
Општи приходи и примања буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Функција 510:
Извори финансирања за програмску активност 1102-0003:
Општи приходи и примања буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

59.413.843
500.000
58.913.843
1.000.000
59.913.843
58.913.843
1.000.000

Глава

Програмска
класиф.

Функција

Позиција

Економска
класиф.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Раздео

26. децембар 2019.

1

2

3

4

5

6

11020004

540

50
51

424
485

01

436

52
53

463
621

01
13

8
59.913.843

Заштита биљног и животињског света и крајолика
Специјализоване услуге
Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа
Извори финансирања за функцију 540:
Општи приходи и примања буџета
Функција 540:
Извори финансирања за програмску активност 1102-0004:
Општи приходи и примања буџета
Свега за програмску активност 1102-0004:

32.176.190
3.500.000
35.676.190
35.676.190
35.676.190
35.676.190

Остала енергија
Трансфери осталим нивоима власти
Набавка финансијске имовине
Извори финансирања за функцију 436:
Општи приходи и примања буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Функција 436:
Извори финансирања за програмску активност 1102-0007:
Општи приходи и примања буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за програмску активност 1102-0007:

20.699.553
460.860.394
293.433.831
188.126.116
481.559.947
293.433.831
188.126.116
481.559.947

ПА: Управљање и снабдевање водом за пиће
630

54
55
56
57
58

421
425
451
511
621
01
13

01
13

1102П1

7
Свега за програмску активност 1102-0003:

Укупна јавна
средства

ПА: Производња и дистрибуција топлотне енергије

01
13

11020008

Опис

ПА: Зоохигијена

01

11020007

Страна 33 – Број 19

840

59

621
01

Водоснабдевање
Стални трошкови
Текуће поправке и одржавање
Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама
Зграде и грађевински објекти
Набавка домаће финансијске имовине
Извори финансирања за функцију 630:
Општи приходи и примања буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Функција 630:
Извори финансирања за програмску активност 1102-0008:
Општи приходи и примања буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за програмску активност 1102-0008:
Пројекат: „Изградња објекта за прихватање преминулих особа на Новом
гробљу у Пожаревцу“
Верске и остале услуге заједнице
Набавка домаће финансијске имовине
Извори финансирања за функцију 840:
Општи приходи и примања буџета
Функција 840:

1.100.000
1.044.480
15.400.000
9.298.971
112.579.689
12.144.480
127.278.660
139.423.140
12.144.480
127.278.660
139.423.140

8.895.833
8.895.833
8.895.833

Глава

Програмска
класиф.

Функција

Позиција

Економска
класиф.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Раздео

Страна 34 – Број 19

1

2

3

4

5

6
01

01
13

1501
15010001

Извори финансирања за Програм 2:
Општи приходи и примања буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за Програм 2:

8
8.895.833
8.895.833

560.736.835
434.693.874
995.430.709

ПА: Унапређење привредног и инвестиционог амбијента
411

60
61
62
63

411
412
454
481

01

Општи економски и комерцијални послови
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Субвенције приватним предузећима
Дотације невладиним организацијама
Извори финансирања за функцију 411:
Општи приходи и примања буџета
Функција 411:
Извори финансирања за програмску активност 1501-0001:
Општи приходи и примања буџета
Свега за Програмску активност 1501-0001:

10.850.000
1.806.525
25.000.000
1.500.000
39.156.525
39.156.525
39.156.525
39.156.525

ПА: Мере активне политике запошљавања
412

64

464
01

01

1501П1

7
Извори финансирања за пројекат 1102-П1:
Општи приходи и примања буџета
Свега за Пројекат 1102-П1:

Укупна јавна
средства

ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

01

15010002

Опис

26. децембар 2019.

490

65
66
67
68
69
70
71
72
73

411
412
421
423
424
426
481
482
512
01
15

01

Општи послови по питању рада
Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања
Извори финансирања за функцију 412:
Општи приходи и примања буџета
Функција 412:
Извори финансирања за програмску активност 1501-0002:
Општи приходи и примања буџета
Свега за програмску активност 1501-0002:
Пројекат: „Подстицање инклузивног социо економског развоја кроз
подстицање предузетништва и запошљавање Рома“
Економски послови некласификовани на другом месту
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Стални трошкови
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Материјал
Дотације невладиним организацијама
Порези, обавезне таксе, казне и пенали
Машине и опрема
Извори финансирања за функцију 490:
Општи приходи и примања буџета
Неутрошена средства донација из ранијих година
Функција 490:
Извори финансирања за пројекат 1501-П1:
Општи приходи и примања буџета

10.000.000
10.000.000
10.000.000
10.000.000
10.000.000

829.710
142.290
60.000
3.153.520
420.000
90.000
54.000
50.000
13.200.000
1.800.000
16.199.520
17.999.520
1.800.000

Глава

Програмска
класиф.

Функција

Позиција

Економска
класиф.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Раздео

26. децембар 2019.

1

2

3

4

5

6
15

1501П2

490

74
75
76
77

421
423
424
426
01
15

01
15

01
15

0101
01010001

Опис
7
Неутрошена средства донација из ранијих година
Свега за Пројекат 1501-П1:
Пројекат: „Унапређење приступачности локалном тржишту рада за Роме из
Костолца“
Економски послови некласификовани на другом месту
Стални трошкови
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Материјал
Извори финансирања за функцију 490:
Општи приходи и примања буџета
Неутрошена средства донација из ранијих година
Функција 490:
Извори финансирања за пројекат 1501-П2:
Општи приходи и примања буџета
Неутрошена средства донација из ранијих година
Свега за Пројекат 1501-П2:
Извори финансирања за Програм 3:
Општи приходи и примања буџета
Неутрошена средства донација из ранијих година
Свега за Програм 3:

Укупна јавна
средства
8
16.199.520
17.999.520

33.893
4.371.578
1.292.902
84.626
1.237.556
4.545.443
5.782.999
1.237.556
4.545.443
5.782.999

52.194.081
20.744.963
72.939.044

ПРОГРАМ 5: ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ
ПА: Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници
421

78
79
80

424
425
426
01
13

01
13

01010002

Страна 35 – Број 19

Пољопривреда
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Извори финансирања за функцију 421:
Општи приходи и примања буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Функција 421:
Извори финансирања за програмску активност 0101-0001:
Општи приходи и примања буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за Програмску активност 0101-0001:

1.000.000
8.464.586
6.962
1.000.000
8.471.548
9.471.548
1.000.000
8.471.548
9.471.548

ПА: Мере подршке руралном развоју
421

81
82
83

423
451
481
01
13

01
13

Пољопривреда
Услуге по уговору
Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама
Дотације невладиним организацијама
Извори финансирања за функцију 421:
Општи приходи и примања буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Функција 421:
Извори финансирања за Програмску активност 0101-0002:
Општи приходи и примања буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

1.796.678
30.979.213
3.750.000
28.000.000
8.525.891
36.525.891
28.000.000
8.525.891

Глава

Програмска
класиф.

Функција

Позиција

Економска
класиф.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Раздео

Страна 36 – Број 19

1

2

3

4

5

6

0101П1

421

84

451
13

13

01
13

0401
04010001

7
Свега за Програмску активност 0101-0002:
Пројекат: „Осигурање пољопривредних производа од штете проузроковане
елементарним непогодама“
Пољопривреда
Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама
Извори финансирања за функцију 490:
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Функција 490:
Извори финансирања за пројекат 0101-П1:
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за Пројекат 0101-П1:
Извори финансирања за Програм 5:
Општи приходи и примања буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за Програм 5:

Укупна јавна
средства
8
36.525.891

4.000.000
4.000.000
4.000.000
4.000.000
4.000.000

29.000.000
20.997.439
49.997.439

ПА: Управљање заштитом животне средине
560

85

423

01

Заштита животне средине некласификована на другом месту
Услуге по уговору
Извори финансирања за функцију 560:
Општи приходи и примања буџета
Функција 560:
Извори финансирања за програмску активност 0401-0001:
Општи приходи и примања буџета
Свега за Програмску активност 0401-0001:

4.200.000
4.200.000
4.200.000
4.200.000
4.200.000

ПА: Праћење квалитета елемената животне средине
530

86
87

424
512
01
13

01
13

04010003

Опис

ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

01

04010002

26. децембар 2019.

Смањење загађености
Специјализоване услуге
Машине и опрема
Извори финансирања за функцију 530:
Општи приходи и примања буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Функција 530:
Извори финансирања за програмску активност 0401-0002:
Општи приходи и примања буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за Програмску активност 0401-0002:

13.972.000
24.786.000
34.972.000
3.786.000
38.758.000
34.972.000
3.786.000
38.758.000

ПА: Заштита природе
560

88
89
90
91

424
425
426
481
01

Заштита животне средине некласификована на другом месту
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Дотације невладиним организацијама
Извори финансирања за функцију 560:
Општи приходи и примања буџета

12.996.073
372.017
2.500.000
300.000
7.950.000

Глава

Програмска
класиф.

Функција

Позиција

Економска
класиф.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Раздео

26. децембар 2019.

1

2

3

4

5

6
13

01
13

04010004

520

92
93
94
95

421
463
511
621

01
13

510

96
97

424
511

13

8
8.218.090
16.168.090
7.950.000
8.218.090
16.168.090

Управљање отпадним водама
Стални трошкови
Трансфери осталим нивоима власти
Зграде и грађевински објекти
Набавка домаће финансијске имовине
Извори финансирања за функцију 520:
Општи приходи и примања буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Функција 520:
Извори финансирања за програмску активност 0401-0004:
Општи приходи и примања буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за Програмску активност 0401-0004:

37.672.122
95.986.767
302.738.672
118.186.363
138.676.980
415.906.944
554.583.924
138.676.980
415.906.944
554.583.924

Управљање отпадом
Специјализоване услуге
Зграде и грађевински објекти
Извори финансирања за функцију 510:
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Функција 510:
Извори финансирања за програмску активност 0401-0005:
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за Програмску активност 0401-0005:

98.800
53.705.069
53.803.869
53.803.869
53.803.869
53.803.869

ПА: Управљање осталим врстама отпада
510

98

424
13

13

0401П1

7
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Функција 560:
Извори финансирања за програмску активност 0401-0003:
Општи приходи и примања буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за Програмску активност 0401-0003:

Укупна јавна
средства

ПА: Управљање комуналним отпадом

13

04010006

Опис

ПА: Управљање отпадним водама

01
13

04010005

Страна 37 – Број 19

Управљање отпадом
Специјализоване услуге
Извори финансирања за функцију 510:
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Функција 510:
Извори финансирања за програмску активност 0401-0006:
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за Програмску активност 0401-0006:

15.910.859
15.910.859
15.910.859
15.910.859
15.910.859

Пројекат: Санација депоније комуналног отпада „Јеремино поље“
510

99

451
13

Управљање отпадом
Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама
Извори финансирања за функцију 510:
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Функција 510:

32.017.109
32.017.109
32.017.109

Глава

Програмска
класиф.

Функција

Позиција

Економска
класиф.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Раздео

Страна 38 – Број 19

1

2

3

4

5

6
13

01
13

451

100
101
102
103

423
424
425
511

01
13

8
32.017.109
32.017.109

Извори финансирања за Програм 6:
Општи приходи и примања буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за Програм 6:

185.798.980
529.642.871
715.441.851

Друмски саобраћај
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Зграде и грађевински објекти
Извори финансирања за функцију 451:
Општи приходи и примања буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Функција 451:
Извори финансирања за програмску активност 0701-0002:
Општи приходи и примања буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за програмску активност 0701-0002:

6.057.984
9.020.880
144.596.133
471.077.525
350.636.231
280.116.291
630.752.522
350.636.231
280.116.291
630.752.522

ПА: Унапређење безбедности саобраћаја
360

104
105
106
107
108
109

422
423
426
463
511
512
01
13

01
13

01
13

2001
20010002

7
Извори финансирања за пројекат 0401-П1:
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за пројекат 0401-П1:

ПА: Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре

01
13

07010005

Укупна јавна
средства

ПРОГРАМ 7: ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА
ИНФРАСТРУКТУРА

0701
07010002

Опис

26. децембар 2019.

Јавни ред и безбедност некласификован на другом месту
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Материјал
Трансфери осталим нивоима власти
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема
Извори финансирања за функцију 360:
Општи приходи и примања буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Функција 360:
Извори финансирања за програмску активност 0701-0005:
Општи приходи и примања буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за програмску активност 0701-0005:
Извори финансирања за Програм 7:
Општи приходи и примања буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за Програм 7:
ПРОГРАМ 8: ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ
ПА: Подршка родитељима за упис деце у предшколску установу

230.000
2.017.250
5.904.857
660.000
18.809.831
28.388.100
22.592.446
33.417.592
56.010.038
22.592.446
33.417.592
56.010.038

373.228.677
313.533.883
686.762.560

Глава

Програмска
класиф.

Функција

Позиција

Економска
класиф.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Раздео

26. децембар 2019.

1

2

3

4
911

5

6

110

472
01

01

01

2002
20020001

Укупна јавна
средства

7
Предшколско образовање
Накнаде за социјалну заштиту из буџета
Извори финансирања за функцију 911:
Општи приходи и примања буџета
Функција 911:
Извори финансирања за програмску активност 2001-0002:
Општи приходи и примања буџета
Свега за Програмску активност 2001-0002:

8

22.000.000
22.000.000

Извори финансирања за Програм 8:
Општи приходи и примања буџета
Свега за Програм 8:

22.000.000
22.000.000

22.000.000
22.000.000
22.000.000

ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ
ПА: Функционисање основних школа
912

111
112
113

423
463
472
01
13

01
13

01
13

2003
20030001

Опис

Страна 39 – Број 19

Основно образовање
Услуге по уговору
Трансфери осталим нивоима власти
Накнаде за социјалну заштиту из буџета
Извори финансирања за функцију 912:
Општи приходи и примања буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Функција 912:
Извори финансирања за програмску активност 2002-0001:
Општи приходи и примања буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за Програмску активност 2002-0001:

158.060.414
8.729.024
166.789.438

Извори финансирања за Програм 9:
Општи приходи и примања буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за Програм 9:

158.060.414
8.729.024
166.789.438

1.000.000
110.889.438
54.900.000
158.060.414
8.729.024
166.789.438

ПРОГРАМ 10: СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ
ПА: Функционисање средњих школа
920

114
115

463
472
01
13

01
13

01
13

Средње образовање
Трансфери осталим нивоима власти
Накнаде за социјалну заштиту из буџета
Извори финансирања за функцију 920:
Општи приходи и примања буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Функција 920:
Извори финансирања за програмску активност 2003-0001:
Општи приходи и примања буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за Програмску активност 2003-0001:

115.530.590
4.860.772
120.391.362

Извори финансирања за Програм 10:
Општи приходи и примања буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за Програм 10:

115.530.590
4.860.772
120.391.362

110.994.630
9.396.732
115.530.590
4.860.772
120.391.362

Глава

Програмска
класиф.

Функција

Позиција

Економска
класиф.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Раздео

Страна 40 – Број 19

Опис

1

2

3

4

5

6

7

0901
09010001

8

ПА: Једнократне помоћи и други облици помоћи

116
117

463
472
01
13

01
13

Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом
месту
Трансфери осталим нивоима власти
Накнаде за социјалну заштиту из буџета
Извори финансирања за функцију 070:
Општи приходи и примања буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Функција 070:
Извори финансирања за Програмску активност 0901-0001:
Општи приходи и примања буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за Програмску активност 0901-0001:

35.428.619
16.836.796
52.057.619
207.796
52.265.415
52.057.619
207.796
52.265.415

ПА: Дневне услуге у заједници
090

118
119
120

423
463
481
01
13

01
13

09010004

Укупна јавна
средства

ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА

070

09010003

26. децембар 2019.

Социјална заштита некласификована на другом месту
Услуге по уговору
Трансфери осталим нивоима власти
Дотације невладиним организацијама
Извори финансирања за функцију 090:
Општи приходи и примања буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Функција 090:
Извори финансирања за Програмску активност 0901-0003:
Општи приходи и примања буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за Програмску активност 0901-0003:

270.000
20.702.058
8.849.044
29.449.710
371.392
29.821.102
29.449.710
371.392
29.821.102

ПА: Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге
090

121

472
01

01

09010005

Социјална заштита некласификована на другом месту
Накнаде за социјалну заштиту из буџета
Извори финансирања за функцију 090:
Општи приходи и примања буџета
Функција 090:
Извори финансирања за Програмску активност 0901-0004:
Општи приходи и примања буџета
Свега за Програмску активност 0901-0004:

9.827.305
9.827.305
9.827.305
9.827.305
9.827.305

ПА: Подршка реализацији програма Црвеног крста
070
122

481
01

01

Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом
месту
Дотације невладиним организацијама
Извори финансирања за функцију 070:
Општи приходи и примања буџета
Функција 070:
Извори финансирања за Програмску активност 0901-0005:
Општи приходи и примања буџета
Свега за Програмску активност 0901-0005:

15.894.150
15.894.150
15.894.150
15.894.150
15.894.150

Глава

Програмска
класиф.

Функција

Позиција

Економска
класиф.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Раздео

26. децембар 2019.

Опис

1

2

3

4

5

6

7

09010006

040

123
124

423
472

01

040

125
126
127
128

421
423
426
472

01

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

5.500.000
16.000.000
21.500.000
21.500.000
21.500.000
21.500.000

Породица и деца
Стални трошкови
Услуге по уговору
Материјал
Накнаде за социјалну заштиту из буџета
Извори финансирања за функцију 040:
Општи приходи и примања буџета
Функција 040:
Извори финансирања за Програмску активност 0901-0007:
Општи приходи и примања буџета
Свега за Програмску активност 0901-0007:

40.000
410.000
20.000
3.000.000
3.470.000
3.470.000
3.470.000
3.470.000

ПА: Подршка особама са инвалидитетом
010

129

481
01

01

0901П1

8

ПА: Подршка рађању и родитељству

01

09010008

Укупна јавна
средства

ПА: Подршка деци и породици са децом

01

09010007

Страна 41 – Број 19

Болест и инвалидност
Дотације невладиним организацијама
Извори финансирања за функцију 010:
Општи приходи и примања буџета
Функција 010:
Извори финансирања за Програмску активност 0901-0008:
Општи приходи и примања буџета
Свега за Програмску активност 0901-0008:

26.150.000
26.150.000
26.150.000
26.150.000
26.150.000

Пројекат: Изградња колективне стамбене зграде за избеглице
090

130
131
132

511
512
514
13

13

01

Социјална заштита некласификована на другом месту
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема
Култивисана имовина
Извори финансирања за функцију 090:
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Функција 090:
Извори финансирања за Пројекат 0901-П1:
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за Пројекат 0901-П1:
Извори финансирања за Програм 11:
Општи приходи и примања буџета

1.658.951
47.400
175.248
1.881.599
1.881.599
1.881.599
1.881.599

158.348.784

Глава

Програмска
класиф.

Функција

Позиција

Економска
класиф.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Раздео

Страна 42 – Број 19

1

2

3

4

5

6
13

1801
18010001

760

133

464

8
2.460.787
160.809.571

Здравство некласификовано на другом месту
Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање
Извори финансирања за функцију 760:
Општи приходи и примања буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Функција 760:
Извори финансирања за Програмску активност 1801-0001:
Општи приходи и примања буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за Програмску активност 1801-0001:

44.368.532
30.368.532
14.000.000
44.368.532
30.368.532
14.000.000
44.368.532

ПА: Мртвозорство
721

134

424
01

01

Опште медицинске услуге
Специјализоване услуге
Извори финансирања за функцију 721:
Општи приходи и примања буџета
Функција 721:
Извори финансирања за Програмску активност 1801-0002:
Општи приходи и примања буџета
Свега за Програмску активност 1801-0002:

2.000.000
2.000.000
2.000.000
2.000.000
2.000.000

ПА: Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље
740

135
136

424
481
01

01

01
13

1201
12010001

7
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за Програм 11:

Укупна јавна
средства

ПА: Функционисање установа примарне здравствене заштите

01
13

18010003

Опис

ПРОГРАМ 12: ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

01
13

18010002

26. децембар 2019.

Услуге јавног здравства
Специјализоване услуге
Дотације невладиним организацијама
Извори финансирања за функцију 740:
Општи приходи и примања буџета
Функција 740:
Извори финансирања за Програмску активност 1801-0003:
Општи приходи и примања буџета
Свега за Програмску активност 1801-0003:
Извори финансирања за Програм 12:
Општи приходи и примања буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за Програм 12:

1.500.000
2.000.000
3.500.000
3.500.000
3.500.000
3.500.000

35.868.532
14.000.000
49.868.532

ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА
ПА: Функционисање локалних установа културе
820

137

451
01

Услуге културе
Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама
Извори финансирања за функцију 820:
Општи приходи и примања буџета
Функција 820:

38.528.302
38.528.302
38.528.302

Глава

Програмска
класиф.

Функција

Позиција

Економска
класиф.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Раздео

26. децембар 2019.

1

2

3

4

5

6
01

12010002

820

138

481

01

820

139
140

481
511
01
13

01
13

12010004

820

141

423
01

01

1201П4

820

142

511
13

13

1201П5

Опис
7
Извори финансирања за програмску активност 1201-0001:
Општи приходи и примања буџета
Свега за програмску активност 1201-0001:

Укупна јавна
средства
8
38.528.302
38.528.302

ПА: Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва

01

12010003

Страна 43 – Број 19

Услуге културе
Дотације невладиним организацијама
Извори финансирања за функцију 820:
Општи приходи и примања буџета
Функција 820:
Извори финансирања за програмску активност 1201-0002:
Општи приходи и примања буџета
Свега за програмску активност 1201-0002:
ПА: Унапређење система очувања и представљање културно-историјског
наслеђа
Услуге културе
Дотације невладиним организацијама
Зграде и грађевински објекти
Извори финансирања за функцију 820:
Општи приходи и примања буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Функција 820:
Извори финансирања за програмску активност 1201-0003:
Општи приходи и примања буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за програмску активност 1201-0003:
ПА: Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног
информисања
Услуге културе
Услуге по уговору
Извори финансирања за функцију 820:
Општи приходи и примања буџета
Функција 820:
Извори финансирања за програмску активност 1201-0004:
Општи приходи и примања буџета
Свега за програмску активност 1201-0004:
Пројекат: „Санација, адаптација и ревитализација фасаде зграде здања
Старог начелства у Пожаревцу-сепарат фаза 1. Централни брод објекта“
Услуге културе
Зграде и грађевински објекти
Извори финансирања за функцију 820:
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Функција 820:
Извори финансирања за пројекат 1201-П4:
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за пројекат 1201-П4:
Пројекат: „Санација и адаптација фасаде зграде здања Старог Начелства у
Пожаревцу, II фаза“

10.100.000
10.100.000
10.100.000
10.100.000
10.100.000

5.100.000
2.632.120
6.099.990
1.632.130
7.732.120
6.099.990
1.632.130
7.732.120

6.000.000
6.000.000
6.000.000
6.000.000
6.000.000

14.315.109
14.315.109
14.315.109
14.315.109
14.315.109

Глава

Програмска
класиф.

Функција

Позиција

Економска
класиф.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Раздео

Страна 44 – Број 19

1

2

3

4
820

5

6

143

511
13

13

01
13

1301
13010001

810

144

481

7
Услуге културе
Зграде и грађевински објекти
Извори финансирања за функцију 820:
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Функција 820:
Извори финансирања за пројекат 1201-П5:
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за пројекат 1201-П5:

8

39.261.113
39.261.113

Извори финансирања за Програм 13:
Општи приходи и примања буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за Програм 13:

60.728.292
55.208.352
115.936.644

39.261.113
39.261.113
39.261.113

Услуге рекреације и спорта
Дотације невладиним организацијама
Извори финансирања за функцију 810:
Општи приходи и примања буџета
Функција 810:
Извори финансирања за Програмску активност 1301-0001:
Општи приходи и примања буџета
Свега за Програмску активност 1301-0001:

92.000.000
92.000.000
92.000.000
92.000.000
92.000.000

ПА: Подршка предшколском и школском спорту
810

145

481
01

01

Услуге рекреације и спорта
Дотације невладиним организацијама
Извори финансирања за функцију 810:
Општи приходи и примања буџета
Функција 810:
Извори финансирања за Програмску активност 1301-0002:
Општи приходи и примања буџета
Свега за Програмску активност 1301-0002:

2.000.000
2.000.000
2.000.000
2.000.000
2.000.000

ПА: Спровођење омладинске политике
810

146

481
01

01

1301П1

Укупна јавна
средства

ПА: Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима

01

13010005

Опис

ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ

01

13010002

26. децембар 2019.

Услуге рекреације и спорта
Дотације невладиним организацијама
Извори финансирања за функцију 810:
Општи приходи и примања буџета
Функција 810:
Извори финансирања за Програмску активност 1301-0005:
Општи приходи и примања буџета
Свега за Програмску активност 1301-0005:

5.500.000
5.500.000
5.500.000
5.500.000
5.500.000

Пројекат: „Уређење спортских терена и игралишта“
810

147

511

Услуге рекреације и спорта
Зграде и грађевински објекти
Извори финансирања за функцију 810:

6.077.264

Глава

Програмска
класиф.

Функција

Позиција

Економска
класиф.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Раздео

26. децембар 2019.

1

2

3

4

5

6
13

13

01
13

0602
06020001

Страна 45 – Број 19

Опис

Укупна јавна
средства

7
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Функција 810:
Извори финансирања за Пројекат 1301-П1:
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за Пројекат 1301-П1:

8
6.077.264
6.077.264
6.077.264
6.077.264

Извори финансирања за Програм 14:
Општи приходи и примања буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за Програм 14:

99.500.000
6.077.264
105.577.264

ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина
130

148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164

411
412
413
414
415
416
421
422
423
424
425
426
463
465
481
482
483

165

484

166
167
168
169
170

485
511
512
515
541
01
13

01
13

06020006

Опште јавне услуге
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Трансфери осталим нивоима власти
Остале донације, дотације и трансфери
Дотације невладиним организацијама
Порези, обавезне таксе, казне и пенали
Новчане казне и пенали по решењу судова
Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода
или других природних узрока
Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема
Нематеријална имовина
Земљиште
Извори финансирања за функцију 130:
Општи приходи и примања буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Функција 130:
Извори финансирања за Програмску активност 0602-0001:
Општи приходи и примања буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за Програмску активност 0602-0001:

206.809.800
34.433.835
2.098.500
3.511.700
6.000.000
3.351.850
75.175.000
1.455.000
52.324.000
9.164.500
8.752.000
21.750.000
180.595.545
500.000
6.805.000
10.820.000
17.163.659
10.000
750.000
253.028.941
59.033.391
5.927.351
500.000
657.280.972
302.679.100
959.960.072
657.280.972
302.679.100
959.960.072

ПА: Инспекцијски послови
160

171
172

411
412

Опште јавне услуге некласификоване на другом месту
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца

18.079.200
3.010.190

Глава

Програмска
класиф.

Функција

Позиција

Економска
класиф.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Раздео

Страна 46 – Број 19

1

2

3

4

5
173

6
426
01

01

06020007

160

174
175
176

423
426
481

01

160

8
200.000
21.289.390
21.289.390
21.289.390
21.289.390

Опште јавне услуге некласификоване на другом месту
Услуге по уговору
Материјал
Дотације невладиним организацијама
Извори финансирања за функцију 160:
Општи приходи и примања буџета
Функција 160:
Извори финансирања за Програмску активност 0602-0007:
Општи приходи и примања буџета
Свега за Програмску активност 0602-0007:

394.000
96.000
4.900.000
5.390.000
5.390.000
5.390.000
5.390.000

Опште јавне услуге некласификоване на другом месту
499
01

01

Средства резерве
Извори финансирања за функцију 160:
Општи приходи и примања буџета
Функција 160:
Извори финансирања за Програмску активност 0602-0009:
Општи приходи и примања буџета
Свега за Програмску активност 0602-0009:

80.000.000
80.000.000
80.000.000
80.000.000
80.000.000

ПА: Стална буџетска резерва
160

Опште јавне услуге некласификоване на другом месту
178

499
01

01

06020014

7
Материјал
Извори финансирања за функцију 160:
Општи приходи и примања буџета
Функција 160:
Извори финансирања за програмску активност 0602-0006:
Општи приходи и примања буџета
Свега за програмску активност 0602-0006:

Укупна јавна
средства

ПА: Текућа буџетска резерва
177

06020010

Опис

ПА: Функционисање националних савета националних мањина

01

06020009

26. децембар 2019.

Средства резерве
Извори финансирања за функцију 160:
Општи приходи и примања буџета
Функција 160:
Извори финансирања за Програмску активност 0602-0010:
Општи приходи и примања буџета
Свега за Програмску активност 0602-0010:

8.500.000
8.500.000
8.500.000
8.500.000
8.500.000

ПА: Управљање у ванредним ситуацијама
220

179

423

180

484
13
15

Цивилна одбрана
Услуге по уговору
Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода
или других природних узрока
Извори финансирања за функцију 220:
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Неутрошена средства донација из ранијих година

1.100.000
2.948.082
1.100.000
2.948.082

Глава

Програмска
класиф.

Функција

Позиција

Економска
класиф.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Раздео

26. децембар 2019.

1

2

3

4

5

6

13
15

0602П1

130

181
182

421
423

15

130

183
184
185
186

421
423
512
515
13
15

13
15

0602П3

Опис
7
Функција 220:
Извори финансирања за Програмску активност 0602-0014:
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Неутрошена средства донација из ранијих година
Свега за Програмску активност 0602-0014:

Укупна јавна
средства
8
4.048.082
1.100.000
2.948.082
4.048.082

Пројекат: „Ефикасно управљање имовином за успешне самоуправе“

15

0602П2

Страна 47 – Број 19

Опште јавне услуге
Стални трошкови
Услуге по уговору
Извори финансирања за функцију 130:
Неутрошена средства донација из ранијих година
Функција 130:
Извори финансирања за пројекат 0602-П1:
Неутрошена средства донација из ранијих година
Свега за пројекат 0602-П1:
Пројекат: „Унапређење предуслова за коришћење локалних социоекономских потенцијала кроз ГИС у Пожаревцу и Великом Градишту“
Опште услуге
Стални трошкови
Услуге по уговору
Машине и опрема
Нематеријална имовина
Извори финансирања за функцију 130:
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Неутрошена средства донација из ранијих година
Функција 130:
Извори финансирања за пројекат 0602-П2:
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Неутрошена средства донација из ранијих година
Свега за пројекат 0602-П2:

6.000
480.000
486.000
486.000
486.000
486.000

184.800
3.121.200
588.000
4.488.000
1.440.000
6.942.000
8.382.000
1.440.000
6.942.000
8.382.000

Пројекат: „Општински економски развој у источној Србији“
130

187

423
15

15

01
13
15

01

Опште јавне услуге
Услуге по уговору
Извори финансирања за функцију 130:
Неутрошена средства донација из ранијих година
Функција 130:
Извори финансирања за пројекат 0602-П3:
Неутрошена средства донација из ранијих година
Свега за пројекат 0602-П3:

235.000
235.000
235.000
235.000
235.000

Извори финансирања за Програм 15:
Општи приходи и примања буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Неутрошена средства донација из ранијих година
Свега за Програм 15:

772.460.362
305.219.100
10.611.082
1.088.290.544

Извори финансирања за Главу 1:
Општи приходи и примања буџета

2.623.455.547

Глава

Програмска
класиф.

Функција

Позиција

Економска
класиф.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Раздео

Страна 48 – Број 19

1

2

3

4

5

6
13
15

5

2

0602
06020002

1201
12010001

8
1.729.795.197
31.356.045
4.384.606.789

ПА: Функционисање месних заједница
160

188
189
190
191
192
193
194
195
196

Опште јавне услуге некласификоване на другом месту
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Новчане казне и пенали по решењу судова
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема
Извори финансирања за функцију 160:
Општи приходи и примања буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Функција 160:
Извори финансирања за Програмску активност 0602-0002:
Општи приходи и примања буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за Програмску активност 0602-0002:

14.456.872
380.029
14.836.901

01
13

Извори финансирања за Програм 15:
Општи приходи и примања буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за Програм 15:

14.456.872
380.029
14.836.901

01
13

Извори финансирања за Главу 2:
Општи приходи и примања буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за Главу 2:

14.456.872
380.029
14.836.901

421
422
423
424
425
426
483
511
512

01
13

3

7
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Неутрошена средства донација из ранијих година
Свега за Главу 1:

Укупна јавна
средства

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

01
13

5

Опис

26. децембар 2019.

5.839.672
51.000
4.934.200
1.150.000
1.387.000
1.140.000
33.000
252.029
50.000
14.456.872
380.029
14.836.901

УСТАНОВЕ У КУЛТУРИ
ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА
ПА: Функционисање локалних установа културе
820

197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207

411
412
413
414
415
416
421
422
423
424
425

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

74.235.576
12.371.812
912.500
1.457.000
1.648.300
1.817.870
15.957.180
3.664.300
23.025.023
12.376.000
8.646.044

Глава

Програмска
класиф.

Функција

Позиција

Економска
класиф.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Раздео

26. децембар 2019.

1

2

3

4

5
208
209
210
211
212
213
214
215

6
426
465
482
483
511
512
515
523
01
04
13

01
04
13

1201П1

820

216
217
218
219

422
423
424
426

01
04

8
6.742.030
940.000
780.000
260.000
5.971.200
6.646.890
2.675.000
580.000
156.911.823
17.034.798
6.760.104
180.706.725
156.911.823
17.034.798
6.760.104
180.706.725

Услуге културе
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Материјал
Извори финансирања за функцију 820:
Општи приходи и примања буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Функција 820:
Извори финансирања за пројекат 1201-П1:
Општи приходи и примања буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Свега за пројекат 1201-П1:

39.000
575.800
3.677.018
95.000
4.079.818
307.000
4.386.818
4.079.818
307.000
4.386.818

Пројекат: Оркестар „Гвардиа“
820

220
221
222
223

422
423
424
426
01
04

01
04

1201П3

7
Материјал
Остале донације, дотације и трансфери
Порези, обавезне таксе, казне и пенали
Новчане казне и пенали по решењу судова
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема
Нематеријална имовина
Залихе робе за даљу продају
Извори финансирања за функцију 820:
Општи приходи и примања буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Функција 820:
Извори финансирања за програмску активност 1201-0001:
Општи приходи и примања буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за програмску активност 1201-0001:

Укупна јавна
средства

Пројекат: Глумачке свечаности „Дани Миливоја Живановића“

01
04

1201П2

Опис

Страна 49 – Број 19

Услуге културе
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Материјал
Извори финансирања за функцију 820:
Општи приходи и примања буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Функција 820:
Извори финансирања за пројекат 1201-П2:
Општи приходи и примања буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Свега за пројекат 1201-П2:
Пројекат: Виминацијум фест – Митови данас

65.000
325.000
2.355.681
30.000
2.745.681
30.000
2.775.681
2.745.681
30.000
2.775.681

Глава

Програмска
класиф.

Функција

Позиција

Економска
класиф.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Раздео

Страна 50 – Број 19

1

2

3

4
820

5

6

224
225
226
227
228

421
422
423
424
426
01

01

5

4

1301
13010004

Опис
7
Услуге културе
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Материјал
Извори финансирања за функцију 820:
Општи приходи и примања буџета
Функција 820:
Извори финансирања за пројекат 1201-П3:
Општи приходи и примања буџета
Свега за пројекат 1201-П3:

26. децембар 2019.

Укупна јавна
средства
8
529.380
50.000
1.425.000
6.752.000
150.000
8.906.380
8.906.380
8.906.380
8.906.380

01
04
13

Извори финансирања за Програм 13:
Општи приходи и примања буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за Програм 13:

172.643.702
17.371.798
6.760.104
196.775.604

01
04
13

Извори финансирања за Главу 3:
Општи приходи и примања буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за Главу 3:

172.643.702
17.371.798
6.760.104
196.775.604

УСТАНОВА У ОБЛАСТИ СПОРТА
ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ
ПА: Функционисање локалних спортских установа
810

229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243

411
412
413
414
415
421
422
423
424
425
426
482
511
512
523
01
04
13

01
04

Услуге рекреације и спорта
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Порези, обавезне таксе, казне и пенали
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема
Залихе робе за даљу продају
Извори финансирања за функцију 810:
Општи приходи и примања буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Функција 810:
Извори финансирања за Програмску активност 1301-0004:
Општи приходи и примања буџета
Сопствени приходи буџетских корисника

11.192.147
1.879.695
38.800
330.000
420.000
15.186.000
197.000
9.428.100
460.000
6.377.490
2.212.732
1.650.000
4.667.100
7.845.480
2.000.000
43.934.332
6.586.292
13.363.920
63.884.544
43.934.332
6.586.292

Глава

Програмска
класиф.

Функција

Позиција

Економска
класиф.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Раздео

26. децембар 2019.

1

2

3

4

5

6
13

5

5

1502
15020001

Укупна јавна
средства

7
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за Програмску активност 1301-0004:

8
13.363.920
63.884.544

01
04
13

Извори финансирања за Програм 14:
Општи приходи и примања буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за Програм 14:

43.934.332
6.586.292
13.363.920
63.884.544

01
04
13

Извори финансирања за Главу 4:
Општи приходи и примања буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за Главу 4:

43.934.332
6.586.292
13.363.920
63.884.544

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА
ПРОГРАМ 4 – РАЗВОЈ ТУРИЗМА
ПА: Управљање развојем туризма
473

244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258

411
412
413
414
415
416
421
422
423
425
426
482
483
514
523
01

01

15020002

Опис

Страна 51 – Број 19

Туризам
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Порези, обавезне таксе, казне и пенали
Новчане казне и пенали по решењу судова
Култивисана имовина
Залихе робе за даљу продају
Извори финансирања за функцију 473:
Општи приходи и примања буџета
Функција 473:
Извори финансирања за програмску активност 1502-0001:
Општи приходи и примања буџета
Свега за програмску активност 1502-0001:

8.016.463
1.334.741
58.200
130.378
82.500
80.000
1.053.176
64.500
1.607.284
250.000
259.900
40.000
1.000
192.000
600.000
13.770.142
13.770.142
13.770.142
13.770.142

ПА: Промоција туристичке понуде
259
260
261
262
263
264

421
422
423
424
426
472
01
13

Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Материјал
Накнаде за социјалну заштиту из буџета
Извори финансирања за функцију 473:
Општи приходи и примања буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

3.902.759
567.810
9.690.400
10.352.465
7.532.000
31.000
21.997.009
10.079.425

Глава

Програмска
класиф.

Функција

Позиција

Економска
класиф.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Раздео

Страна 52 – Број 19

1

2

3

4

5

6

01
13

1502П1

473

265
266
267
268
269
270
271

421
422
423
424
426
472
482

01

473

272

423
07

07

1502П3

Опис
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Функција 473:
Извори финансирања за програмску активност 1502-0002:
Општи приходи и примања буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за програмску активност 1502-0002:

Укупна јавна
средства
8
32.076.434
21.997.009
10.079.425
32.076.434

Пројекат: Љубичевске коњичке игре

01

1502П2

26. децембар 2019.

473

273

512
13

13

01
07
13

01

Туризам
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Материјал
Накнаде за социјалну заштиту из буџета
Порези, обавезне таксе, казне и пенали
Извори финансирања за функцију 473:
Општи приходи и примања буџета
Функција 473:
Извори финансирања за Пројекат 1502-П1:
Општи приходи и примања буџета
Свега за Пројекат 1502-П1:
Пројекат: „Уређење јавних површина у граду у функцији побољшања
туристичке понуде“
Туризам
Услуге по уговору
Извори финансирања за функцију 473:
Трансфери од других нивоа власти
Функција 473:
Извори финансирања за Пројекат 1502-П2:
Трансфери од других нивоа власти
Свега за Пројекат 1502-П2:
Пројекат: „Израда и постављање туристичке сигнализације на државним
путевима Града Пожаревца“
Туризам
Машине и опрема
Извори финансирања за функцију 473:
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Функција 473:
Извори финансирања за Пројекат 1502-П3:
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за Пројекат 1502-П3:

3.756.978
420.000
10.742.500
15.840.690
3.561.900
3.000.000
113.000
37.435.068
37.435.068
37.435.068
37.435.068

815.054
815.054
815.054
815.054
815.054

2.427.434
2.427.434
2.427.434
2.427.434
2.427.434

Извори финансирања за Програм 4:
Општи приходи и примања буџета
Трансфери од других нивоа власти
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за Програм 4:

73.202.219
815.054
12.506.859
86.524.132

Извори финансирања за Главу 5:
Општи приходи и примања буџета

73.202.219

Глава

Програмска
класиф.

Функција

Позиција

Економска
класиф.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Раздео

26. децембар 2019.

1

2

3

4

5

6
07
13

5

6

2001
20010001

Страна 53 – Број 19

Опис
7
Трансфери од других нивоа власти
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за Главу 5:

Укупна јавна
средства
8
815.054
12.506.859
86.524.132

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
ПРОГРАМ 8: ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ
ПА: Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања
911

274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290

Предшколско образовање
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Остале донације, дотације и трансфери
Порези, обавезне таксе, казне и пенали
Новчане казне и пенали по решењу судова
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема
Извори финансирања за функцију 911:
Општи приходи и примања буџета
Трансфери од других нивоа власти
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Родитељски динар за ваннаставне активности
Функција 911:
Извори финансирања за програмску активност 2001-0001:
Општи приходи и примања буџета
Трансфери од других нивоа власти
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Родитељски динар за ваннаставне активности
Свега за програмску активност 2001-0001:

372.732.559
27.372.840
23.438.453
2.100.000
425.643.852

01
07
13
16

Извори финансирања за Програм 8:
Општи приходи и примања буџета
Трансфери од других нивоа власти
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Родитељски динар за ваннаставне активности
Свега за Програм 8:

372.732.559
27.372.840
23.438.453
2.100.000
425.643.852

01
07
13
16

Извори финансирања за Главу 6:
Општи приходи и примања буџета
Трансфери од других нивоа власти
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Родитељски динар за ваннаставне активности
Свега за Главу 6:

372.732.559
27.372.840
23.438.453
2.100.000
425.643.852

411
412
413
414
415
416
421
422
423
424
425
426
465
482
483
511
512
01
07
13
16

01
07
13
16

241.965.610
40.110.649
3.251.590
1.748.596
6.300.000
2.769.530
20.267.000
1.800.000
7.280.800
2.270.000
4.000.000
60.493.888
2.738.016
430.000
200.000
24.608.453
5.409.720
372.732.559
27.372.840
23.438.453
2.100.000
425.643.852

Глава

Програмска
класиф.

Функција

Позиција

Економска
класиф.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Раздео

Страна 54 – Број 19

1

2

3

4

5

6
01
04
07
13
15
16

01
04
07
13
15
16

Укупна јавна
средства

Опис
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Извори финансирања за раздео 5:
Општи приходи и примања буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Трансфери од других нивоа власти
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Неутрошена средства донација из ранијих година
Родитељски динар за ваннаставне активности
Свега за раздео 5:

3.300.425.231
23.958.090
28.187.894
1.786.244.562
31.356.045
2.100.000
5.172.271.822

Извори финансирања за Разделе 1, 2, 3, 4 и 5 :
Општи приходи и примања буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Трансфери од других нивоа власти
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Неутрошена средства донација из ранијих година
Родитељски динар за ваннаставне активности
Свега за Разделе 1, 2, 3, 4 и 5:

3.451.560.016
23.958.090
28.187.894
1.786.244.562
31.356.045
2.100.000
5.323.406.607

III
ИЗВРШАВАЊЕ БУЏЕТА
Члан 12.

Овом одлуком обезбеђују се средства за плате у
2020. години за:
– 551 запослених на неодређено време,
– 94 запослених на одређено време од чега:
– 10 изабраних лица,
– 19 постављених лица и
– 65 запослених код свих корисника чије се плате
финансирају из буџета.

Члан 13.

Приликом обрачуна и исплате плата примењују
се основице према закључцима Владе Републике Србије, до примене одредаба Закона о систему плата
запослених у јавном сектору.
Средства за плате су планирана на бази броја
запослених који раде, а не систематизованог броја
запослених.

Члан 14.

26. децембар 2019.

У складу са чланом 2. тачка 31), чланом 54. и чланом 56. став 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, 113/17, 95/18, 31/19 и 72/19)
у буџетској 2020. години, неће се вршити обрачун
и исплата поклона у новцу, божићних, годишњих и
других врста награда и бонуса, као и других примања
из члана 120. став 1. тачка 4) Закона о раду („Службени гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14,

8

13/17 – УС, 113/17 и 95/18 – аутентично тумачење),
предвиђених посебним и појединачним колективним
уговорима и другим актима, за директне и индиректне кориснике буџетских средстава локалне власти,
осим јубиларних награда за запослене и новчаних
честитки за децу запослених.
У 2020. години не могу се исплаћивати запосленима код корисника буџетских средстава локалне
власти награде и бонуси који према међународним
критеријумима представљају нестандардне, односно
нетранспарентне облике награда и бонуса.

Члан 15.

Накнаде за рад председника и чланова комисија
и других сталних и привремених радних тела код
корисника јавних средстава не могу се повећавати
у 2020. години.
Задужују се надлежни органи и корисници јавних средстава да преиспитају потребу постојања и
висину накнада из става 1. овог члана, ради смањења
издатака по овом основу, и у том циљу иницирају
измене општих и других аката којима је уређено 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 прописом, а чији задатак не може бити обављање текућих
и послова из делокруга рада корисника буџетских
средстава.

Члан 16.

За извршење ове одлуке одговоран је градоначелник Града Пожаревца.

26. децембар 2019.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Наредбодавац за извршење буџета је градоначелник Града Пожаревца.

Члан 17.

Функционер, односно руководилац директног, односно индиректног корисника буџетских средстава,
одговоран је за преузимање обавеза, њихову верификацију, издавање налога за плаћање које треба извршити из средстава органа којим руководи и издавање
налога за уплату средстава која припадају буџету,
као и за давање података о извршеним плаћањима и
оствареним приходима и примањима.
Функционер, односно руководилац директног, односно индиректног корисника буџетских средстава
одговоран је за закониту, наменску, економичну и
ефикасну употребу буџетских апропријација.

Члан 18.

За законито и наменско коришћење средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине и Буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој, одговоран је начелник Градске управе Града Пожаревца.
За законито и наменско коришћење пренетих
трансферних средстава буџета Града Пожаревца
Градској општини Костолац, одговоран је председник Градске општине Костолац.
За законито и наменско коришћење пренетих
средстава у оквиру одобрених апропријација буџета Града Пожаревца из области основног и средњег
образовања, културе, физичке културе, социјалне заштите, друштвене бриге о деци и здравства, за јавна
предузећа, месне заједнице и остале кориснике буџетских средстава одговоран је наредбодавац корисника, односно овлашћено лице корисника.

Члан 19.

Градско веће Града Пожаревца одговорно је за
спровођење фискалне политике и управљање јавном
имовином, приходима и примањима и расходима и
издацима на начин који је у складу са Законом о буџетском систему.

Члан 20.

Одељење за буџет и финансије Градске управе
Града Пожаревца обавезно је да редовно прати извршење буџета и најмање два пута годишње информише градоначелника и Градско веће, а обавезно у року
од петнаест дана по истеку шестомесечног, односно
деветомесечног периода.
У року од петнаест дана по подношењу извештаја
из става 1. овог члана, Градско веће усваја и доставља извештаје Скупштини Града Пожаревца.
Извештаји садрже и одступања између усвојеног буџета и извршења као и образложење већих одступања.
Градска општина Костолац је дужна да градоначелнику и Градском већу Града Пожаревца, достави
тромесечни извештај о извршењу буџета Градске
општине Костолац и да месечно доставља извештај
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о платама и броју запослених код свих корисника
средства буџета Градске општине Костолац.

Члан 21.

Буџетски корисници дужни су да на својим интернет страницама објављују годишње финансијске
извештаје и годишњи извештај о учинку програма,
у складу са општим правилима о транспарентности.

Члан 22.

Средства текуће буџетске резерве користе се за
непланиране сврхе за које нису утврђене апропријације или за сврхе за које се у току године покаже да
апропријације нису биле довољне.
Градско веће Града Пожаревца на предлог Одељења за буџет и финансије, доноси решење о употреби
средстава текуће буџетске резерве.
Одобрена средства по овом основу представљају повећање апропријације директних корисника за
одређене намене и исказују се на одговарајућој функционалној, програмској и економској класификацији
за које су средства усмерена.

Члан 23.

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 24.

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 25.

Новчана средства буџета Града Пожаревца, директних и индиректних корисника средстава буџета, као и других корисника јавних средстава који
су укључени у консолидовани рачун трезора Града
Пожаревца, воде се и депонују на консолидованом
рачуну трезора.

Члан 26.

Распоред и коришћење средстава врши се по финансијским плановима и програмима у оквиру раздела, чији су носиоци директни корисници буџетских
средстава и то:

Раздео 1 – Градоначелник

За коришћење средстава из одобрених апропријација у оквиру овог раздела захтеве подноси градоначелник или његов заменик, уз пратећу оригиналну
документацију претходно припремљену и контролисану од стране одговорног лица задуженог у Одељењу за буџет и финансије Градске управе Града
Пожаревца.
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Раздео 2 – Градско веће

За коришћење средстава из одобрених апропријација у оквиру овог раздела захтеве подноси градоначелник или његов заменик, уз пратећу оригиналну
документацију претходно припремљену и контролисану од стране одговорног лица задуженог у Одељењу за буџет и финансије Градске управе Града
Пожаревца.

Раздео 3 – Скупштина Града

За коришћење средстава из одобрених апропријација у оквиру овог раздела захтеве подноси председник Скупштине Града или његов заменик, уз пратећу
оригиналну документацију претходно припремљену
и контролисану од стране секретара Скупштине.

Раздео 4 – Градско правобранилаштво

За коришћење средстава из одобрених апропријација у оквиру овог раздела захтеве подноси градски
правобранилац или његов заменик, уз пратећу књиговодствену документацију претходно припремљену
и контролисану од стране одговорног лица у Градском правобранилаштву Града Пожаревца.

Раздео 5 – Градска управа

За коришћење средстава из одобрених апропријација у оквиру овог раздела, захтеве подноси начелник Градске управе или његов заменик, уз пратећу
оригиналну документацију претходно припремљену
и контролисану од стране одговорног лица задуженог у Одељењу за буџет и финансије Градске управе
Града Пожаревца.
За коришћење средстава из одобрених апропријација – трансфер Градској општини Костолац у оквиру овог раздела, везаних за функцију 130, захтеве
подноси председник Градске општине Костолац
или његов заменик, уз пратећу књиговодствену документацију (копије истих), претходно припремљену
и контролисану од стране одговорног лица у Управи
Градске општине Костолац.
За коришћење средстава из одобрених апропријација у оквиру овог раздела, везаних за месне заједнице, предшколско образовање, основно образовање, средње образовање, култура, физичка култура,
за јавна предузећа и остале кориснике, захтеве подносе руководиоци корисника или њихови заменици,
уз пратећу књиговодствену документацију (копије
истих), претходно припремљену и контролисану од
стране одговорних лица буџетских корисника.
Руководиоци корисника или њихови заменици,
из претходног става, су непосредно одговорни градоначелнику за коришћење средстава из одобрених
апропријација.

Члан 27.

Обавезе које преузимају директни, односно индиректни корисници буџетских средстава морају
одговарати апропријацији која им је одобрена за ту
намену у тој буџетској години.

26. децембар 2019.

Изузетно од става 1. овог члана, корисници из става 1. овог члана 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.
У случају из става 2. овог члана корисници могу
преузети обавезе по уговору само за капиталне пројекте у складу са предвиђеним средствима из прегледа планираних капиталних издатака буџетских
корисника за текућу и наредне две буџетске године
из члана 4. ове одлуке.
Корисници су обавезни да, пре покретања поступка јавне набавке за преузимање обавезе по уговору
за капиталне пројекте из става 3. овог члана, прибаве
сагласност Одељења за буџет и финансије Градске
управе Града Пожаревца.
Изузетно од става 1. овог члана, корисници из тог
става могу преузети обавезе по уговорима који, због
природе расхода, захтевају плаћање у више година, под
условом да пре покретања поступка јавне набавке имају обезбеђен део средстава за обавезе које доспевају у
тој буџетској години, као и да прибаве писану сагласност Одељења за буџет и финансије Градске управе
Града Пожаревца, за обавезе које ће доспевати и бити
укључене у финансијски план за наредне две године.
Обавезе преузете у складу са одобреним апропријацијама, а неизвршене у току године, преносе
се и имају статус преузетих обавеза и у наредној
буџетској години извршавају се на терет одобрених
апропријација за ту буџетску годину.
Преузете обавезе и све финансијске обавезе из
овог члана, морају бити извршене искључиво на
принципу готовинске основе са консолидованог рачуна трезора.

Члан 28.

Изузетно, у случају да се буџету града определе актом другог нивоа власти наменска трансферна
средства, укључујући и средства за надокнаду штета
услед елементарних непогода, 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 Пожаревца
отвориће на основу тог акта, одговарајуће апропријације за извршавање расхода и издатака по том основу.

Члан 29.

Преузете обавезе и све финансијске обавезе морају бити извршене искључиво на принципу готовинске основе са консолидованог рачуна трезора, осим
ако је законом, односно актом Владе предвиђен другачији метод.

Члан 30.

Приликом преузимања обавеза, директни и индиректни корисници буџетских средстава дужни су
да се придржавају смерница о роковима и условима
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плаћања, које одређује Одељење за буџет и финансије Градске управе Града Пожаревца.
Корисници буџетских средстава преузимају обавезе на основу писаног уговора или другог правног
акта, уколико законом није друкчије прописано.
Корисници буџетских средстава су дужни да обавесте трезор Града Пожаревца:
1) о намери преузимања обавезе;
2) након потписивања уговора или другог правног
акта којим се преузима обавеза, о преузимању
обавезе и предвиђеним условима и роковима
плаћања;
3) о свакој промени која се тиче износа, рокова и
услова плаћања из тачке 2) овог става;
4) поднесу захтев за плаћање у свему у складу са
чланом 58. Закона о буџетском систему.
Преузете обавезе чији је износ већи од износа
средстава предвиђених овом одлуком, односно финансијским планом или које су настале у супротности са Законом о буџетском систему или другим
прописом, не могу се извршавати на терет консолидованог рачуна трезора Града Пожаревца.
Плаћање са консолидованог рачуна трезора за реализацију обавеза других корисника јавних средстава
који су укључени у систем консолидованог рачуна
трезора неће се вршити уколико ови корисници нису
добили сагласност на финансијски план на начин
прописан законом односно актом скупштине локалне
власти, такође и уколико нису поштоване процедуре
утврђене овим чланом.

Члан 31.

Уговори о набавци добара, финансијске имовине,
пружању услуга или извођењу грађевинских радова,
које закључују корисници јавних средстава, морају
бити закључени у складу са прописима који регулишу јавне набавке.

Члан 32.

Обавезе према корисницима буџетских средстава
извршавају се сразмерно оствареним приходима и
примањима буџета.
Ако се у току године приходи и примања смање,
расходи и издаци буџета извршаваће се по приоритетима и то: обавезе утврђене законским прописима –
на постојећем нивоу и минимални стални трошкови
неопходни за несметано функционисање корисника
буџетских средстава.
Корисник буџетских средстава, који одређени расход и издатак извршава из средстава буџета и из других прихода, обавезан је да измирење тог расхода и
издатка прво врши из прихода из тих других извора.
Буџетски корисник након утрошка средстава из
других извора, може за реализацију расхода тражити
пренос средстава из буџета.
Ако корисници буџетских средстава не остваре
приходе из других извора у планираном износу, апропријације утврђене из тих прихода неће се извршавати на терет буџета.
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Члан 33.

Ако се у току фискалне године расходи и издаци
повећају или приходи смање, Градско веће Града Пожаревца, на предлог Одељења за буџет и финансије
Градске управе Града Пожаревца, може обуставити
извршење појединих расхода и издатака, у свему према члану 62. Закона о буџетском систему.

Члан 34.

Градско веће Града Пожаревца може прописати
услове, критеријуме и начин коришћења средстава од
прихода које корисници буџетских средстава остваре
својом активношћу, вршењем услуга чије је пружање
уговорено са физичким и правним лицима на основу
њихове слободне воље.
Градско веће Града Пожаревца на предлог Одељења 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, представља
општи приход буџета у текућој години.

Члан 35.

Планирани расходи за реализацију мера и активности утврђених посебним законима, у оквиру одређених програма, програмских активности, односно
пројеката могу се извршавати само до висине апропријације утврђене овом одлуком, без обзира на то
да ли су ови приходи остварени у већем или мањем
обиму од планираног.
Уколико се у току године остваре наведени приходи у обиму већем од планираног овом одлуком,
исти се могу користити и за извршавање других врста расхода, с обзиром на то да представљају опште
приходе буџета којима се финансира јавна потрошња
и који немају претходно утврђену намену.
Планирање висине расхода за намене предвиђене
посебним прописима у поступку доношења буџета
није условљено висином остварења тих прихода у
текућој години.

Члан 36.

У оквиру плана за извршење буџета, Одељење за
буџет и финансије Градске управе Града Пожаревца
планира ликвидност, односно готовински ток буџета
на основу прихода и примања, те расхода и издатака, и према готовинском току буџета врши распоред
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 37.

Промене у апропријацијама у току године у свему
се врше у складу са чланом 61. Закона о буџетском
систему.
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Члан 38.

Градоначелник може овластити одређено лице које ће бити одговорно за реализацију буџетског програма,
програмске активности и пројекта у смислу наменског, ефективног, ефикасног, економичног односно законитог
трошења буџетских средстава.

Члан 39.

Захтеве за пренос буџетских средстава и прихода од јавних средстава, буџетски корисници подносиће за
сваки извор прихода на прописаним обрасцима.

Члан 40.

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 41.
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Нераспоређени вишак прихода из ранијих година и неутрошена средства донација из ранијих година која
се налазе на консолидованом рачуну буџета Града Пожаревца распоређују се на следећи начин:

Опис

8
Tекуће поправке и одржавање
осталих објеката-Одржавање јавне и
канделаберске расвете у Пожаревцу и
Костолцу са селима
Teкуће поправке и одржавање
производне, моторне, непокретне и
моторне имовине-Одржавање и замена
оштећених мобилијара у Пожаревцу и
Костолцу
Услуге одржавања националних паркова
и природних површина – Одржавање
зеленила у Пожаревцу и Костолцу (са
прилазним путевима) и одржавање
„Спомен парка Чачалица“
Услуге чишћења-Јавна хигијена
Плате по основу цене рада – Пројекат
„Подстицање инклузивног социо
економског развоја кроз подстицање
предузетништва и запошљавање Рома“
Допринос за пензијско и инвалидско
осигурање – Пројекат „Подстицање
инклузивног социо економског развоја
кроз подстицање предузетништва и
запошљавање Рома“
Допринос за здравствено осигурање
– Пројекат „Подстицање инклузивног
социо економског развоја кроз
подстицање предузетништва и
запошљавање Рома“
Трошкови платног промета – Пројекат
„Подстицање инклузивног социо
економског развоја кроз подстицање
предузетништва и запошљавање Рома“
Остале услуге штампања – Пројекат
„Подстицање инклузивног социо
економског развоја кроз подстицање
предузетништва и запошљавања Рома“

Извор
Извор
финансирања
финансирања 13
15 –
– Нераспоређени
Неутрошена
вишак прихода
средства
из ранијих
донација из
година
ранијих година
Одлука 2020.
Одлука 2020.
9
10
8.211.055,00

1.374.134,00

1.000.000,00
1.000.000,00
829.710,00

99.560,00

42.730,00

60.000,00

240.000,00
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Опис

8
Остале стручне услуге – Пројекат
„Подстицање инклузивног социо
економског развоја кроз подстицање
предузетништва и запошљавања Рома“
Репрезентација – Пројекат „Подстицање
инклузивног социо економског развоја
кроз подстицање предузетништва и
запошљавања Рома“
Остале опште услуге – Пројекат
„Подстицање инклузивног социо
економског развоја кроз подстицање
предузетништва и запошљавања Рома“
Остале специјализоване услуге – Пројекат
„Подстицање инклузивног социо
економског развоја кроз подстицање
предузетништва и запошљавања Рома“
Материјал за саобраћај – Пројекат
„Подстицање инклузивног социо
економског развоја кроз подстицање
предузетништва и запошљавања Рома“
Дотације осталим удружењима
грађана – Пројекат „Подстицање
инклузивног социо економског развоја
кроз подстицање предузетништва и
запошљавања Рома“
Републичке таксе – Пројекат
„Подстицање инклузивног социо
економског развоја кроз подстицање
предузетништва и запошљавања Рома“
Опрема за угоститељство – Пројекат
„Подстицање инклузивног социо
економског развоја кроз подстицање
предузетништва и запошљавања Рома“
Опрема за производњу – Пројекат
„Подстицање инклузивног социо
економског развоја кроз подстицање
предузетништва и запошљавања Рома“
Трошкови платног промета – Пројекат
„Унапређење приступачности локалном
тржишту рада за Роме из Костолца“
Услуге штампања публикација – Пројекат
„Унапређење приступачности локалном
тржишту рада за Роме из Костолца“
Остале услуге штампања – Пројекат
„Унапређење приступачности локалном
тржишту рада за Роме из Костолца“
Услуге информисања јавности – Пројекат
„Унапређење приступачности локалном
тржишту рада за Роме из Костолца“
Услуге ревизије – Пројекат „Унапређење
приступачности локалном тржишту рада
за Роме из Костолца“
Угоститељске услуге – Пројекат
„Унапређење приступачности локалном
тржишту рада за Роме из Костолца“
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Извор
Извор
финансирања
финансирања 13
15 –
– Нераспоређени
Неутрошена
вишак прихода
средства
из ранијих
донација из
година
ранијих година
Одлука 2020.
Одлука 2020.
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100.000,00

183.520,00

2.630.000,00
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Опис

8
Репрезентација – Пројекат „Унапређење
приступачности локалном тржишту рада
за Роме из Костолца“
Остале опште услуге – Пројекат
„Унапређење приступачности локалном
тржишту рада за Роме из Костолца“
Остале специјализоване услуге – Пројекат
„Унапређење приступачности локалном
тржишту рада за Роме из Костолца“
Бензин – Пројекат „Унапређење
приступачности локалном тржишту рада
за Роме из Костолца“
Закуп осталог простора – право
службености пролаза
– Моше Пијаде до шесте улице – Фекални
колектор
– Јужни слив Бусије – Кишни колектор
Закуп осталог простора-канализациони
колектор за насеља Пругово, Пољана и
Лучица
Пројекат санације депоније комуналног
отпада „Јеремино поље“– ЈКП
„Комуналне службе“
Текуће поправке и одржавање осталих
објеката – Одржавање мостова и других
грађевинских објеката на путевима
Текуће поправке и одржавање осталих
објеката – Одржавање коловоза и
тротоара и враћање у првобитно стање
после интервенције других јавних
предузећа
Текуће поправке и одржавање осталих
објеката – Одржавање пружних прелаза
Текуће поправке и одржавање осталих
објеката – Одржавање семафора
Текуће поправке и одржавање осталих
објеката – Одржавање хоризонталне и
вертикалне сигнализације
Превоз ученика – превоз ученика у
средњем образовању
Остале накнаде из буџета – Подрачун
„Средства за материјалну помоћ
избеглицама“
Дотације осталим удружењима грађана
– Подрачун „Средства по члану 236
ЗКП“ (нов члан Закона 283) – подршка
хуманитарним организацијама
Новчане казне и пенали по решењу
судова
Остале специјализоване услуге
– Спровођење урбанистичко
архитектонског конкурса за партерно
уређење са пешачком зоном-Табачка
чаршија у Пожаревцу

26. децембар 2019.

Извор
Извор
финансирања
финансирања 13
15 –
– Нераспоређени
Неутрошена
вишак прихода
средства
из ранијих
донација из
година
ранијих година
Одлука 2020.
Одлука 2020.
9
10
229.200,00
2.004.000,00
1.292.902,00
84.626,00

3.134.427,00

1.885.000,00
32.017.109,00
3.986.721,00
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Опис

8
Остале специјализоване услуге –
Извиђање и уклањање неексплодираних
убојних срадстава ради реализације
прве фазе проширења „Новог гробља“ у
Пожаревцу
Радови на водоводу и канализацији
Остале опште услуге-Израда плана
„Процена ризика од катастрофа
територије Града Пожаревца“
Остале опште услуге – Израда плана
„План заштите и спасавања на територији
Града Пожаревца“
Подрачун „Поплаве 2014.“
Трошкови платног промета – Пројекат
„Ефикасно управљање имовином за
успешне самоуправе“
Услуге ревизије – Пројекат „Ефикасно
управљање имовином за успешне
самоуправе“
Трошкови платног промета – Пројекат
„Унапређење предуслова за коришћење
локалних социо-економских потенцијала
кроз ГИС у Пожаревцу и Великом
Градишту“
Закуп осталог простора – Пројекат
„Унапређење предуслова за коришћење
локалних социо-економских потенцијала
кроз ГИС у Пожаревцу и Великом
Градишту“
Остале услуге штампања – Пројекат
„Унапређење предуслова за коришћење
локалних социо-економских потенцијала
кроз ГИС у Пожаревцу и Великом
Градишту“
Услуге информисања јавности-Пројекат
„Унапређење предуслова за коришћење
локалних социо-економских потенцијала
кроз ГИС у Пожаревцу и Великом
Градишту“
Остале стручне услуге – Пројекат
„Унапређење предуслова за коришћење
локалних социо-економских потенцијала
кроз ГИС у Пожаревцу и Великом
Градишту“
Репрезентација – Пројекат „Унапређење
предуслова за коришћење локалних
социо-економских потенцијала кроз ГИС
у Пожаревцу и Великом Градишту“
Рачунарска опрема – Пројекат
„Унапређење предуслова за коришћење
локалних социо-економских потенцијала
кроз ГИС у Пожаревцу и Великом
Градишту“
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Извор
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финансирања 13
15 –
– Нераспоређени
Неутрошена
вишак прихода
средства
из ранијих
донација из
година
ранијих година
Одлука 2020.
Одлука 2020.
9
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2.000.000,00
150.000,00
550.000,00
550.000,00
2.948.082,00
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Опис

8
Електронска опрема – Пројекат
„Унапређење предуслова за коришћење
локалних социо-економских потенцијала
кроз ГИС у Пожаревцу и Великом
Градишту“
Компјутерски софтвер – Пројекат
„Унапређење предуслова за коришћење
локалних социо-економских потенцијала
кроз ГИС у Пожаревцу и Великом
Градишту“
Остале опште услуге – Пројекат
„Општински економски развој у источној
Србији“
Преузете обавезе по Програму
унапређења безбедности саобраћаја из
ранијих година
Текуће поправке и одржавање-уређење
атарских путева – Програм заштите,
уређења и коришћења пољопривредног
земљишта
Остали материјали за очување
животне средине-уређење и опремање
противградне службе – Програм заштите,
уређења и коришћења пољопривредног
земљишта
Текуће субвенције за пољопривреду –
Пројекат „Осигурање пољопривредних
производа од штете проузроковане
елементарним непогодама“
Програм пошумљавања
Израда елабората геодетских радова и
пројеката изведеног стања за озакоњење
објеката у власништву Града
Санација, адаптација и ревитализација
фасаде зграде здања Старог Начелства у
Пожаревцу –Сепарат Фаза 1. Централни
брод објекта
Подрачун „Стамбени Фонд“
Усаглашавање постојеће пројектне
документације са новим законима и
прописима за Историјски архив Града
Пожаревца
Израда Плана генералне регулације
Геодетске подлоге за инвестиције из
програма
Израда геодетских подлога
Индустријска зона – улица Нова 1
Индустријска зона – улица Нова 2
Индустријска зона – улица Нова 3
Индустријска зона – улица Илије
Гојковића
Витешка-пројекат фекалне канализације
Индустријска зона – изградња водоводне
мреже
Куповина и монтажа паркинга-прикључак
на мрежу фекалне канализације
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Извор
Извор
финансирања
финансирања 13
15 –
– Нераспоређени
Неутрошена
вишак прихода
средства
из ранијих
донација из
година
ранијих година
Одлука 2020.
Одлука 2020.
9
10
360.000,00

4.488.000,00

235.000,00
33.417.592,00

8.464.586,00

6.962,00

4.000.000,00
6.758.750,00
300.000,00

14.315.109,00
10.464.745,00
350.000,00
10.800.000,00
597.335,00
293.355,00
300.000,00
1.400.000,00
1.000.000,00
3.000.000,00
16.543,00
824.835,00
260.591,00
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Опис

8
Куповина и монтажа паркинга
– прикључак на мрежу фекалне
канализације
Радови на довођењу у функционално
стање хидротехничких објеката и
изградњи кишне канализације у делу
саобраћајнице Нова 1 са израдом пројекта
изведеног стања у Индустријској зони
Града Пожаревца
Маљуревац – реконструкција крова на
Дому културе
Фонд за солидарну стамбену изградњу
Изградња колективне стамбене зграде
за трајно решавање стамбених потреба
избеглица – земљани радови
Изградња колективне стамбене зграде
за трајно решавање стамбених потреба
избеглица – бетонски и армирано
бетонски радови
Извођење модификације рада
семафора на раскрсници Улице Јована
Шербановића са Улицом Хајдук Вељкова
и Улицом Стари корзо у Пожаревцу
Изградња колективне стамбене зграде
за трајно решавање стамбених потреба
избеглица – мобилијар
Изградња колективне стамбене зграде
за трајно решавање стамбених потреба
избеглица – озелењавање
Изградња колективне стамбене зграде
за трајно решавање стамбених потреба
избеглица – водоводна мрежа
Изградња колективне стамбене зграде
за трајно решавање стамбених потреба
избеглица – фекална канализација
ПРОЈЕКАТ: ИЗГРАДЊА КОЛЕКТИВНЕ
СТАМБЕНЕ ЗГРАДЕ ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ
Изградња колективне стамбене зграде
за трајно решавање стамбених потреба
избеглица-геодетске услуге (ситуациони
план, омеђавање парцеле, снимање
темеља, снимање објекта и подземних
инсталација, израда елабората геодетских
радова за изведени објекат и посебне
делове објекта за технички преглед)
Асфалтирање улице „Нова 1“
Израда пројекта за извођење (ПЗИ)
пренамене, реконструкције и адаптације
објекта „Старе касарне“
Радови на спортској хали у Пожаревцу
Изградња система сакупљања отпадних
вода у улицама Блаже Јовановића,
С.Ђорђевића крак, Ослободиоци
Пожаревца, као и изградња црпне станице
у улици Вељка Влаховића – надзор
Израда пројектно техничке документације
за реконструкцију објеката јавних установа

Страна 63 – Број 19

Извор
Извор
финансирања
финансирања 13
15 –
– Нераспоређени
Неутрошена
вишак прихода
средства
из ранијих
донација из
година
ранијих година
Одлука 2020.
Одлука 2020.
9
10
142.215,00

8.130.688,00

832.930,00
1.757.961,00
422.022,00

987.979,00

800.000,00

47.400,00
175.248,00
49.521,00
19.429,00

180.000,00
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400.000,00
6.077.264,00
210.877,00

7.234.750,00
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Опис

8
Радови на ојачавању коловозне
конструкције-асфалтирање улице
Слободарске-сокак 1 дужине 100 м у МЗ
„Чачалица“
Реконструкција објеката ергеле Љубичево
– ПДВ за радове
Израда пројектне документације за
изградњу затвореног базена у Пожаревцу
(ИДР, ПГД и ПЗИ) са Идејним пројектом
за уређење комплекса Спортски центар
Израда Идејног пројекта система надзора
Града Пожаревца
Израда пројектне документације за
санацију зграде ЛПА
Израда пројектне документације за вртић
у Костолцу
Израда урбанистичког пројекта улице
Рударске у Костолцу
Лиценца за софтвер
Рачунарска опрема за потребе Градске
управе
Пројекат: „Санација и адаптација
фасаде зграде здања Старог Начелства у
Пожаревцу, II фаза“
Набавка телефонских апарата (ИП
телефони)
Експропријација непокретности ради
изградње водоизворишта пијаће воде
Кличевац на к.п. број 987 К.О. Кличевац
Изградња монтажно бетонске трафо
станице 10/0.4 КV на простору шећеране
Радови на простору Ергеле Љубичевомобилијари
Куповина и монтажа паркинга
Спољашњи каменорезачки радови на
згради Старог Начелства: Рестаурација и
реконструкција балкона
Радови на згради Локалне пореске
администрације
Капитално одржавање објеката
и пословног простора у месним
заједницама на територији Града
Пожаревца
Уређење игралишта у ул. Димитрија
Павловића у Пожаревцу
Радови на ојачавању коловозне
конструкције – асфалтирање ул. Билећка
у МЗ „Бурјан“
Радови на ојачавању коловозне
конструкције – асфалтирање дела улице
Моше Пијаде и дела улице Пожаревачког
партизанског одреда – Фаза 1 и фаза 2
(од улице Кнез Милошев Венац до улице
Цане Бабовић) у МЗ „Чачалица“
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Извор
Извор
финансирања
финансирања 13
15 –
– Нераспоређени
Неутрошена
вишак прихода
средства
из ранијих
донација из
година
ранијих година
Одлука 2020.
Одлука 2020.
9
10
290.365,00
908.591,00
9.000.000,00
600.000,00
170.576,00
0,00
175.543,00
3.877.351,00
4.234.889,00
39.261.113,00
669.020,00
500.000,00
354.984,00
372.640,00
17.443.720,00
1.127.952,00
11.000.000,00
5.967.824,00
2.466.885,00
2.408.768,00

73.518.520,00
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Опис

8
Радови на ојачавању коловозне
конструкције – асфалтирање ул.
Интернационалних бригада у МЗ „Сопот“
Пресвлачење асфалтом спортског терена
у школском дворишту у МЗ „Дубравица“
Радови на ојачавању коловозне
конструкције – асфалтирање улице поред
основне школе у МЗ „Дубравица“
Изградња кишне канализације у улици
Синђелићева у МЗ „Ћеба“
Конзерваторски надзор каменорезачких
радова на фасади зграде Старог
Начелства
Конзерваторски надзор на санацији и
адаптацији фасаде зграде здања Старог
Начелства у Пожаревцу, друга фаза
Изградња трансфер станице и
рециклажног центра – стручни надзор
Стручни надзор над инвестицијама
Реконструкција објеката ергеле
Љубичево-вршење техничког прегледа
Изградња пословног објекта
МЗ“Чачалица“
Обнова уличних фасада стамбенопословне зграде у улици Трг Ослобођења
број 3 у Пожаревцу
Обнова уличних фасада стамбенопословне зграде у улици Табачка чаршија
број 1, број 3 и број 5 у Пожаревцу
Радови на ојачавању коловозне
конструкције – асфалтирање улице Први
српски устанак у МЗ „Чачалица“
Радови на ојачавању коловозне
конструкције – асфалтирање улице Шеста
личка 69 у МЗ „Чачалица“
Радови на ојачавању коловозне
конструкције – асфалтирање улице
Филипа Вишњића у МЗ „Чачалица“
Радови на ојачавању коловозне
конструкције – асфалтирање улице
Југовићева – 2. део у МЗ „Булевар“
Опрема за јавну безбедност
– набавка нових противпожарних апарата
и прве помоћи и др. у згради Начелства и
Месним канцеларијама
Набавка опреме за потребе МУП-а –
четири камере за видео надзор
Набавка опреме за потребе МУП-а
Сектора за ванредне ситуације – Одељење
у Пожаревцу
-Ватрогасно спасилачка аутоцистерна –
ВАТ С-2 9000 10/3000
Рачунарска опрема – кућиште за ГИС
Усаглашавање постојеће пројектне
документације за фекалну и кишну
канализацију

Страна 65 – Број 19

Извор
Извор
финансирања
финансирања 13
15 –
– Нераспоређени
Неутрошена
вишак прихода
средства
из ранијих
донација из
година
ранијих година
Одлука 2020.
Одлука 2020.
9
10
2.664.114,00
1.200.000,00
1.878.603,00
1.296.562,00
125.000,00
198.400,00
813.000,00
832.137,00
486.000,00
30.720.102,00
4.888.070,00
13.918.001,00
2.363.976,00
2.438.508,00
2.156.217,00
37.909.017,00

159.500,00
150.000,00

25.000.000,00
100.000,00
300.000,00
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Опис

8
Израда пројектне документације
партерног уређења јавних површина
Израда пројектне документације
потпорног зида испред манастира
Сестрољин у Пољани
Пројектна документације за израду
приступне саобраћајнице са
прикључцима-прикључак на постојећу
водоводну и канализациону мрежу и
повезивање на електро дистрибутивну
мрежу трансфер станице и рециклажног
центра у Пожаревцу
Израда претходних студија оправданости
и претходне студије изводљивости,
студије изводљивости и студије
оправданости
Израда пројекта реконструкције старе
болнице ЛОТ 1 и ЛОТ 2
Радови на ојачавању коловозне
конструкције – асфалтирање улице
Николе Граонића у Костолцу
Радови на ојачавању коловозне
конструкције – асфалтирање крака улице
ЂуреЂаковића у потезу поред Стоп Шопа
ка Рода маркету
Санација тротоара у делу улице Воје
Дулића (од Галерије Милене Павловић
Барили до Његошеве) са уклањањем дела
ограде према Тргу Даворјанке Пауновић
Израда пројекта изградње моста код
манастира Рукумија
Пројекат реконструкције надвожњака у
улици Хајдук Вељковој
Пројекат реконструкције надвожњака у
улици Боже Димитријевића
Компјутерски софтвер-набавка софтвера
за формирање јединствене кадровске
евиденције
Опрема за домаћинство
Санација Дома културе у МЗ „Живица“
Набавка копир апарата
Набавка мултифункционалних штампача
Лимарски радови на балконима објекта
„Старо Начелство“ у Пожаревцу – I фаза
– Балустери
Санација постојеће бициклистичке стазе
у МЗ „Лучица“
Реконструкција просторне целине
„Чикош“
Реконструкција фекалне канализације
поред кафане „Чикош“ у Пожаревцу
Реконструкција водоводне мреже поред
кафане „Чикош“ у Пожаревцу
Израда ПДР за формирање новог дела
Првомајске улице у Костолцу у потезу
постојећег надвожњака
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Извор
Извор
финансирања
финансирања 13
15 –
– Нераспоређени
Неутрошена
вишак прихода
средства
из ранијих
донација из
година
ранијих година
Одлука 2020.
Одлука 2020.
9
10
2.250.000,00
347.448,00

3.000.000,00

5.234.440,00
55.000.000,00
5.661.787,00

3.213.317,00

2.373.210,00
3.000.000,00
800.000,00
1.000.000,00
250.000,00
199.812,00
799.200,00
400.000,00
400.000,00
5.746.680,00
620.937,00
49.900.989,00
6.006.360,00
6.698.628,00
1.800.000,00

7

15

0602

0001

130

511441

6

0401

0002

530

512411

1

2

3

Програмска
класификација

6

Програм

5

Корисник

4

Р. бр.

Економска
класификација

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
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1.

Градска управа Града Пожаревца

Основно образовање
9

2002

0001

9

2002

0001

9

2002

0001

9

2002

0001

9

2002

0001

9

2002

0001

Средње образовање

Опис

8
Екстерни надзор за радове на
реконструкцији просторне целине
„Чикош“
Уградња, монтирање и обезбеђивање
аутоматске метеоролошке станице

ОШ „Свети владика Николај“–
912 4632-5113 Реконструкција кровног покривача у
централној школи у Брадарцу
ОШ „Свети владика Николај“– Стручни
надзор за санацију крова и израду
912 4632-5114
термофасаде на објекту подручне школе
у Кличевцу
ОШ „Милош Савић“– Израда пројеката
912 4632-5114 за изградњу ђачке кухиње у ОШ Милош
Савић у Лучици
ОШ „Краљ Александар I“ – Пресвлачење
терена за кошарку и одбојку гумираним
912 4632-5113
гранулатом са обележавањем свих
потребних линија терена
ОШ „Свети Сава“ – Постављање новог
912 4632-5113 бетонског покривача у облику бехатон
плоча на прилазима школи
ОШ „Јован Цвијић“– Адаптација
912 4632-5113 школског простора у подручном одељењу
у Кленовнику са стручним надзором

Пожаревачка гимназија – Израда
920 4632-5114 идејног решења за измештање кишне
канализације
Економско трговинска школа – Пројекат
10
2003 0001 920 4632-5114 реконструкције постојеће хидрантске
мреже
Економско трговинска школа – Пројекат
препарцелизације ради формирања
10
2003 0001 920 4632-5114 грађевинске парцеле економске школе у
сврху легализације објеката економскотрговинске школе
4632Музичка школа – Набавка две BAS10
2003 0001 920
5126
BARITON такозване TZV хармонике
Економско трговинска школа4631Реконструкција постојећег водоводног
10
2003 0001 920
4251
прикључка
Центар за социјални рад
Текуће одржавање зграда и објеката4631прикључење Дневног центра на
11
0901 0003 090
4251
канализациону мрежу
4632Административна опрема – набавка
11
0901 0001 090
5122
рачунара
Градска општина Костолац
4631Локацијски услови за фекалну
15
0602 0001 130
4249
канализацију
Унутрашње уређење спортске хале у
15
0602 0001 130 4632-5113
Костолцу
15
0602 0001 130 4632-5114 Надзор топлификација пијаца
15
0602 0001 130 4632-5114 Надзор за дрворед
10

2003

0001

Страна 67 – Број 19

Извор
Извор
финансирања
финансирања 13
15 –
– Нераспоређени
Неутрошена
вишак прихода
средства
из ранијих
донација из
година
ранијих година
Одлука 2020.
Одлука 2020.
9
10
1.000.000,00
3.786.000,00

1.373.864,00

110.000,00

175.000,00

2.970.000,00

3.000.000,00
1.100.160,00

240.000,00
148.000,00

322.000,00

1.200.000,00
1.054.040,00

322.348,00
204.000,00
500.000,00
7.860.600,00
300.000,00
514.468,00

1.

4

5

Економска
класификација

3

Функционална
класификација

Програм

2

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Програмска
класификација

Корисник

1
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Р. бр.
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6

7

Опис

8
Пројекат фекалне канализације у Селу
15
0602 0001 130 4632-5114
Костолац
Израда измене Саобраћајног
пројекта“Анализа свих локација на
којима су се догодиле саобраћајне
незгоде са погинулим и повређеним
15
0602 0001 130 4632-5114
лицима са предлогом мера за отклањање
недостатака на најугроженијим
локацијама“ у делу који се односи на
Градску општину Костолац
Програм мера за унапређење услова живота на територији Града Пожаревца:
1
1101
П1 620
511441 Израда Плана генералне регулације
МЗ „Бубушинац“ – изградња недостајуће
2
1102 0008 630
511241 водоводне мреже на граници насеља
Бубушинац и Маљуревац
7
0701 0002 451
511231 Индустријска зона – улица Нова 1
7
0701 0002 451
511231 Индустријска зона – улица Нова 2
7
0701 0002 451
511231 Индустријска зона – улица Нова 3
Улица Илије Гојковића у Индустријској
7
0701 0002 451
511231
зони
Радови на ојачавању коловозне
конструкције-асфалтирање улице
7
0701 0002 451
511331
Слободарске-сокак 1 дужине 100 м у МЗ
„Чачалица“
Радови на ојачавању коловозне
7
0701 0002 451
511331 конструкције – асфалтирање улице 15.
октобра дужине 265 м у МЗ „Кленовник“
Радови на ојачавању коловозне
конструкције и изградња кружног тока
на раскрсници улица Моше Пијаде и
7
0701 0002 451
511331
Јована Шербановића (кружни ток са
деоницама улица Моше Пијаде и Јована
Шербановића)
Радови на ојачавању коловозне
конструкције – асфалтирање дела улице
7
0701 0002 451
511331
Трудбеничка у Костолцу са израдом
тротоара са десне стране
Рехабилитација интерне саобраћајнице
7
0701 0002 451
511331
код пијаце „Круг“
Израда пројектне документације за
15
0602 0001 130
511451
Дневни боравак за стара лица
Рехабилитација тротоара и платоа са
поплочавањем у улици Чеде Васовића
7
0701 0002 451
511331
– десна страна у смеру ка улици Ђуре
Ђаковић
Радови на ојачавању коловозне
конструкције – асфалтирање улице
7
0701 0002 451
511331 Партизанска (од Лоле Рибара до
Далматинске) са израдом тротоара са
десне стране
Радови на ојачавању коловозне
7
0701 0002 451
511331 конструкције – асфалтирање улице
Синђелићеве са израдом тротоара
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Извор
Извор
финансирања
финансирања 13
15 –
– Нераспоређени
Неутрошена
вишак прихода
средства
из ранијих
донација из
година
ранијих година
Одлука 2020.
Одлука 2020.
9
10
1.500.000,00

80.000,00

4.765.760,00
1.775.508,00
7.091.950,00
9.090.215,00
6.291.240,00
19.128.389,00
796.238,00

522.082,00

4.464.919,00

2.099.415,00
655.213,00
4.000.000,00
5.105.439,00

5.092.585,00

24.725.658,00

Економска
класификација
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0001

130

511451

15

0602

0001

130

511451

15

0602

0001

130

511293
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0008
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0001
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ЈП „Топлификација“
2
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436

621911

2

1102

0007
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2

1102

0007

436

621911

2

1102

0007

436

621911

Опис

8
Радови на рехабилитацији и асфалтирању
путева на територији Месне заједнице
„Дрмно“ – Улице Вука Караџића, Банета
Милошевића, Краља Петра, Цара Лазара
– крак 2
Радови на ојачавању коловозне
конструкције – Асфалтирање улице Драге
Мишића – III део у МЗ „Лучица“
Рехабилитација постојећег и наставак
партерног уређења дворишта Улица
Парма
Санација постојеће бициклистичке стазе
у МЗ „Лучица“
Израда пројектне документације за
израду коловозних конструкција
Израда пројектне документације фекалне
и кишне канализације
Израда три реда трибина са кућицом
за судије и заштитном оградом на врху
трибина у МЗ „Касидол“
Израда техничке документације
реконструкције и доградње мреже од
изворишта „Млава“ до сеоских насеља
Село Костолац, Дрмно, Брадарац,
Маљуревац и Бубушинац
Дигитални РТГ апарат са флет панелом за
Дом здравља Пожаревац (за рендгенско
снимање ради раног откривања болести)
Укупно Градска управа Града Пожаревца:
ТПС Илије Гојковића изградња на
локацији ИТПС у Пожаревцу од улице
Ђуре Ђаковића
Ширење топлификационе мреже –
дистрибутивне мреже и прикључних
топловода на локацији ТПС 01/84+03/84
„Кучевачка“ за објекте на адресама Иве
Маринковића, Жагубичка, Кучевачка,
Зајечарска и Црнотравска
Ширење топлификационе мреже –
Наставак топловода кроз Изворску улицу,
изградња преносне топловодне мреже
– наставак изградње градске мреже у
Изворској улици
Ширење топлификационе мреже –
дистрибутивне мреже и прикључних
топловода на локацији која обухвата
објекте на адресама: Радисава Цвејића –
непарна страна, Живана Цвејића,Феникса
Канића, Десанке Максимовић,
Виминацијум, Драгољуба Јурића,
М. Богдановић, Пећка део и Војске
Југославије део
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Извор
Извор
финансирања
финансирања 13
15 –
– Нераспоређени
Неутрошена
вишак прихода
средства
из ранијих
донација из
година
ранијих година
Одлука 2020.
Одлука 2020.
9
10
7.009.493,00

4.613.751,00
3.611.759,00
2.129.063,00
5.897.040,00
2.270.500,00
3.097.240,00

5.400.000,00

14.000.000,00
847.255.494,00
9.033.296,00

2.500.000,00

7.140.000,00

16.624.364,00

31.356.045,00

Економска
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ЈКП „Водовод и канализација“
2
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2
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2
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Опис

8
Изградња дистрибутивне
топлификационе мреже на локацији
ТПС „Цане Бабовић 1“ у улицама Цане
Бабовић 1–33А и 2–18, Пожаревачки
одред 1–43, Слободарска 2–48, Воје
Богдановића 1–7 и 2–16 и Филипа
Вишњића 1–19 г и 8–18
Изградња дистрибутивне
топлификационе мреже на локацији ТПС
„Црногорска“ у улицама Црногорска
1–25, Ловћенска 2–10 и 3–9, Љутице
Богдана 2–4 и 3–5, Шесте Личке 53–65,
Пожаревачки партизански одред 50–68 и
Фрушкогорске 1–5
Топлификација МЗ Сопот – ИТПС Пећка
III фаза, ИТПС Пећка IV – 1 фаза, ИТПС
Пећка IV – 2 фаза
ТПС Цане Бабовића 39 изградња ТПС
6/76
ТПС Моравска 22 и изградња ТПС и
прикључног топловода ТПС 3/65 + 19/58
ТПС Шеста Личка 85 изградња ТПС 9/85
Топлопредајна станица Ратарска 209
Дистрибутивна мрежа топлопредајне
станице Ратарска 209
Топлопредајна станица 16/60, 4/63, 5/63 и
11/63 Изворска
Укупно ЈП „Топлификација“:
Израда главног пројекта објекта
постројења за пречишћавање подземне
воде до нивоа квалитета воде за пиће на
изворишту „Ловац“ у Костолцу
Израда студије процене утицаја на
животну средину објеката постројења за
пречишћавање подземне воде до нивоа
квалитета воде за пиће на изворишту
„Ловац“ у Костолцу
Израда елабората о зонама санитарне
заштите изворишта „Ловац“ у Костолцу
Мониторинг, математичко моделирање
инфилтрације воде из дистрибутивне
мреже у подземље, смањење могућности
мешања са канализационом отпадном
водом а све у циљу смањења укупне
отпадне воде у подземљу као последица
мешања пијаће и отпадне воде
II фаза реализације програма – пројекта
„Мониторинг, математичко, моделирање
инфилтрације воде из дистрибутивне
мреже у подземље, смањење могућности
мешања са канализационом отпадном
водом, а све у циљу смањења укупне
отпадне воде у подземну као последица
мешања пијаће и отпадне воде“
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Извор
Извор
финансирања
финансирања 13
15 –
– Нераспоређени
Неутрошена
вишак прихода
средства
из ранијих
донација из
година
ранијих година
Одлука 2020.
Одлука 2020.
9
10

7.578.000,00

8.552.000,00

34.331.114,00
1.435.799,00
3.131.691,00
5.323.876,00
6.912.103,00
50.736.000,00
14.128.320,00
167.426.563,00

3.524.000,00

1.050.000,00

80.000,00

326.409,00

19.800.000,00
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Опис

8
Израда Студије оправданости са Идејним
пројектом
ППОВ-а Пожаревца
Мониторинг на систему каналисања
отпадних вода а све у циљу смањења
отпадних вода у подземљу као последица
мешања пијаће и отпадне воде
Реконструкција црпне станице ЦС-3 у
склопу система сакупљања отпадних вода
у улици Стишкој у Пожаревцу
Замена азбестно-цементних водоводних
цеви, реконструкција водоводне мреже у
улици ПП одред
Замена азбестно-цементних водоводних
цеви, реконструкција водоводне мреже у
улици Црногорска
Замена азбестно-цементних водоводних
цеви, реконструкција водоводне мреже у
улици Шесте Личке дивизије
Увођење јединственог SCADA надзорноуправљачког ситема
Израда техничке документације мреже
фекалне канализације са заједничким
постројењем за пречишћавање отпадних
вода за сеоска насеља Брадарац,
Бубушинац и Маљуревац. Ниво
документације ИДР+ИДП+ПГД+ПЗИ
Набавка специјалног возила за одржавање
канализације са системом за рециклирање
отпадне воде и претварања у суви чврсти
отпад спреман за одвоз на депонију
Замена азбестно-цементних водоводних
цеви, реконструкција водоводне мреже у
улици Ратарска, Л=1300 м
Замена азбестно-цементних водоводних
цеви, реконструкција водоводне мреже у
улици Колубарска, Л=565 м
Замена азбестно-цементних водоводних
цеви, реконструкција водоводне мреже
у улици Радована Драговића, примар
Л=700 м, ДН 250, секундар 700 м, ДН 100
Замена азбестно-цементних водоводних
цеви, реконструкција водоводне мреже у
улици Ђуре Ђаковића, примар Л=150 м
Замена азбестно-цементних водоводних
цеви, реконструкција водоводне мреже у
улици Стишка, Л=435 м (од Партизанске
до забелске пруге)
Замена азбестно-цементних водоводних
цеви, реконструкција водоводне мреже у
улици Динарска, Л=215 м
Реконструкција постојеће фекалне црпне
станице у насељу „Канал“, са повећањем
капацитета и заменом хидро-машинске и
електро-управљачке опреме

Страна 71 – Број 19

Извор
Извор
финансирања
финансирања 13
15 –
– Нераспоређени
Неутрошена
вишак прихода
средства
из ранијих
донација из
година
ранијих година
Одлука 2020.
Одлука 2020.
9
10
10.024.000,00

22.281,00

15.165.488,00
1.368.683,00
1.151.837,00
1.849.096,00
1.060.665,00

8.400.000,00

34.506.000,00

15.014.144,00
8.791.746,00

17.043.202,00

2.509.775,00

3.960.820,00

3.609.514,00

8.797.650,00
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7

Опис

8
Реконструкција постојеће фекалне
црпне станице у Партизанској улици
520
621911 у Костолцу, са повећањем капацитета
и заменом хидро-машинске и електроуправљачке опреме
Израда пројекта изведеног стања фекалне
канализације Града Пожаревца. Пројекат
подразумева верификацију мреже,
геодетско снимање положаја и дубине
520
621911
мреже са припадајућим шахтовима,
израду дигиталног катастра мреже
фекалне канализације припремљену за
унос у ГИС
Замена азбестно-цементних водоводних
630
621911 цеви, реконструкција водоводне мреже у
улици Синђелићева, Л=400 м
Укупно ЈКП „Водовод и канализација“:
Градска управа Града Пожаревца
Изградња система сакупљања отпадних
вода у улицама Блаже Јовановића,
520
511242 С.Ђорђевића крак, Ослободиоци
Пожаревца, као и изградња црпне станице
у улици Вељка Влаховића
Заштита површинских вода у насeљу
520
511242 Кленовник (Изградња 1. фазе кишне
канализације)
Заштита површинских вода од загађења
– Редовно чишћење и одржавање кишне
520
421311 канализације, сливника, сливничких
решетки, таложнице и црпних станица на
територији Пожаревца и Костолца
Уређење, чишћење дивљих депонија и
неуређених одлагалишта на којима се
510
424911
неконтролисано одлажу све врсте отпада
у градским и сеоским насељима
Мерење гасног стања на мрежи биотрнова
на градским депонијама и контрола
510
424911 квалитета депонијских отпадних и
процедних вода. Периодично утврђивање
морфолошког састава отпада
Редовно одржавање и чишћење
Брежанског канала од градског
560
424911 хиподрома до улива у Велику Мораву
у смислу несметане евакуације
површинских и отпадних вода
Извођење санационих радова и чишћење
регулационог корита реке Стара Млава, а
у циљу заштите земљишта од деградација
560
424911 и снижавања високих подземних вода у
зони угрожених насеља Трњане (ПР133
км 6 + 572.50 до ПР167 км 8+204),
L=1,631.5 м
Редовно одржавање и чишћење речног
канала „Стара Млава“ у циљу нормалног
560
424911
функционисања канала од црпне станице
„Срећно“ до Летњиковца
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Извор
Извор
финансирања
финансирања 13
15 –
– Нераспоређени
Неутрошена
вишак прихода
средства
из ранијих
донација из
година
ранијих година
Одлука 2020.
Одлука 2020.
9
10
9.482.713,00

39.000.000,00

6.228.029,00
212.766.052,00

3.052.371,00

12.159.923,00

7.962.482,00

15.910.859,00

98.800,00

1.959.672,00

167.282,00

3.219.119,00
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Опис

8
Интервенције на водотоцима II категорије
на подручју Града Пожаревца за 2019.
годину у циљу заштите земљишта од
деградације
Набавка промо ЕКО торби са услугом
штампе – 11.000 комада
Изградња трансфер станице и
рециклажног центра
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
Заштита површинских вода од загађењаБрежанског канала. Изградња друге-А
фазе Јужног слива кишне канализације
Изградња секундарног система за
сакупљање отпадних вода – фекална
канализација у насељу Лучица
Изградња секундарног система за
сакупљање отпадних вода – наставак
изградње секундарне мреже фекалне
канализације у улици Железничка у
Пожаревцу
Изградња система сакупљања отпадних
вода у улици Цара Душана – секундарна
мрежа
Изградња система сакупљања отпадних
вода у улици Цане Бабовић други део
(заштита водоизворишта)
Изградња секундарног система
сакупљања отпадних вода-фекалне
канализације у улици делу улица Вукице
Станковић и 7 секретара СКОЈ –а
Изградња секундарног система
сакупљања отпадних вода-фекалне
канализације у улици Милоша Обилића –
крак ка Табани
Заштита површинских вода од загађења
– Проширење система сакупљања
атмосферских отпадних вода у улици
Далматинска
Изградња система за сакупљање отпадних
вода – фекална канализација у улици
Војске Југославије-сокак
Изградња секундарног система за
сакупљање отпадних вода – секундарна
мрежа фекалне канализације у улици
Толстојевој у Пожаревцу
Изградња секундарног система за
сакупљање отпадних вода –секундарна
мрежа фекалне канализације у улици
Браће Добрњац
Изградња примарног вода система
сакупљања отпадних вода у насељима
Пољана (наставак фазне изградње)

Страна 73 – Број 19

Извор
Извор
финансирања
финансирања 13
15 –
– Нераспоређени
Неутрошена
вишак прихода
средства
из ранијих
донација из
година
ранијих година
Одлука 2020.
Одлука 2020.
9
10
372.017,00
2.500.000,00
52.892.069,00

6.566.763,00

51.889.046,00
65.176.395,00

22.130.137,00

1.969.864,00
8.105.341,00

1.764.642,00

3.018.242,00

2.830.645,00

7.011.648,00

3.735.004,00

1.444.164,00

18.240.000,00
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Градска општина Костолац

Опис

8
Заштита површинских вода од загађењаБрежанског канала. Изградња Друге-Б
фазе Јужног слива кишне канализације
Реконструкција зелене површине у МЗ
„Васе Пелагић“
Реконструкција зелених површина
стамбеног блока Ламела
Реконструкција зелених површина у
стамбеном блоку у улици Кнез Милошев
Венац
Израда пројекта „Замена, ревитализација
и формирање нових планских дрвореда у
Граду Пожаревцу“
Укупно Градска управа Града Пожаревца:

Реконструкција и адаптација
топлификационе мреже за Село Костолац
– проширење за „Језеро“
Изградња топлификационе мреже у
2
1102 0007 436
463241
улици Базенској у Костолцу
Замена, реконструкција и формирање
новог дрвореда на подручју града
2
1102 0002 540
463241 Костолца као и реконструкција дрвореда
и уређење зелене површине у централном
парку у Костолцу – прва фаза
Ширење топлификационе мреже –
дистрибутивна мрежа и прикључни
топловоди на локацији круга градске
2
1102 0007 436
463241
пијаце у Костолцу (набавка опреме,
грађевински и машинско монтажни
радови)
Замена, реконструкција и формирање
новог дрвореда на подручју града
2
1102 0002 540
463241 Костолца као и реконструкција дрвореда
и уређење зелене површине у централном
парку у Костолцу – друга фаза
Укупно Градска општина Костолац:
Услуге информисања –Буџетски фонд за
5
0101 0002 421
423421
пољопривреду и рурални развој
Накнада члановима управних,надзорних
5
0101 0002 421
423591 одбора и комисија – Буџетски фонд за
пољопривреду и рурални развој
Услуге за домаћинство и угоститељство
5
0101 0002 421
423621 – Буџетски фонд за пољопривреду и
рурални развој
Репрезентација – Буџетски фонд за
5
0101 0002 421
423711
пољопривреду и рурални развој
Остале опште услуге – Буџетски фонд за
5
0101 0002 421
423911
пољопривреду и рурални развој
Текуће субвенције – Буџетски фонд за
5
0101 0002 421
451141
пољопривреду и рурални развој
Донације осталим непрофитним
5
0101 0002 421
481941 институцијама – Буџетски фонд за
пољопривреду и рурални развој
Укупно Програм подршке за спровођење пољопривредне политике и политике
руралног развоја Града Пожаревца:
2

1102

0007

436

463241
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Извор
Извор
финансирања
финансирања 13
15 –
– Нераспоређени
Неутрошена
вишак прихода
средства
из ранијих
донација из
година
ранијих година
Одлука 2020.
Одлука 2020.
9
10
78.000.000,00
5.555.841,00
17.309.039,00
26.292.084,00
6.000.000,00
427.333.449,00
13.328.057,00
1.105.730,00

15.000.000,00

6.265.766,00

30.788.195,00
66.487.748,00
17.659,00
29.512,00
41.846,00
100.252,00
207.409,00
6.379.213,00
1.750.000,00
8.525.891,00

3.

4.

Фондација Миленин дом-Галерија
Историјски архив
Милене Павловић Барили Пожаревац
Пожаревац
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класификација

3

Функционална
класификација

Програм

2

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Програмска
класификација

Корисник

1

Народни музеј Центар за културу
Пожаревац
Пожаревац

Р. бр.

26. децембар 2019.

Опис

7
Установе културе

8

13

1201

0001

820

5114

Израда пројекта за извођење
реконструкције електроразводних ормана
и доградње унутрашњег уземљења у
објекту Центра за културу.

13

1201

0001

820

5114

Израда пројекта реконструкције фасаде у
улици Немањиној 9

13

1201

0001

820

4251

Санација и заштита објеката у Етно
парку

13

1201

0001

820

4234

Штампање књига, монографија, каталога
и публикација

13

1201

0001

820

5114

Израда пројектне документације за
реконструкцију и доградњу постојећег
простора Галерије

4

1502

4

1502

4

1502

4

1502

4

1502

14

1301

Укупно установе културе:
Туристичка организација Града Пожаревца
Закуп бине и бинске опреме поводом
0002 473
4216
организације дочека Нове године и
православне Нове године
Демонтажа новогодишње декоративне
0002 473
4239
расвете
Услуга извођења ватромета поводом
0002 473
4249
организације дочека Нове године и
православне Нове године
Извођачи концерата поводом
0002 473
4249
организације дочека православне Нове
године
Пројекат: „Израда и постављање
П3 473
5128
туристичке сигнализације на државним
путевима Града Пожаревца“
Укупно Туристичка организација Града Пожаревца:
Јавна установа „Спортски центар Пожаревац“
Идејно решење, идејни пројекат и главни
0004 810
5114
пројекат помоћне сале
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Извор
Извор
финансирања
финансирања 13
15 –
– Нераспоређени
Неутрошена
вишак прихода
средства
из ранијих
донација из
година
ранијих година
Одлука 2020.
Одлука 2020.
9
10

420.000,00

350.000,00
2.968.904,00

220.000,00

2.801.200,00

6.760.104,00
768.000,00
1.248.000,00
663.425,00
7.400.000,00
2.427.434,00
12.506.859,00
1.660.500,00

Економска
класификација

14

1301

0004

810

14

1301

0004

810

14

1301

0004

810

14

1301

0004

810

14

1301

0004

810

14

1301

0004

810

8

2001

0001

911

8

2001

0001

911

8

2001

0001

911

8

2001

0001

911

15

0602

0002

160

15

0602

0002

160

2

3

5.

Програмска
класификација

7

Програм

6

Корисник

5

Р. бр.

4

1

4.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Функционална
класификација
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6.

Извор
Извор
финансирања
финансирања 13
15 –
– Нераспоређени
Неутрошена
вишак прихода
средства
из ранијих
донација из
година
ранијих година
Одлука 2020.
Одлука 2020.
9
10

8
Преправка инсталација и подстанице
4251
за топловод на Градском фудбалском
851.340,00
стадиону
Набавка професионалне веш машине и
998.280,00
5122
професионалне сушаре
Замена столарије на Градском
1.842.600,00
5113
фудбалском стадиону
Набавка и уградња седишта на Градском
1.164.000,00
5113
фудбалском стадиону
Набавка и уградња спортског семафора
2.829.600,00
5129
на Градском фудбалском стадиону
5129
Уградња система грејања балон хале
4.017.600,00
Укупно Јавна установа „Спортски центар Пожаревац“:
13.363.920,00
Предшколска установа
Реализација пројекта реконструкције
8.594.904,00
5113
крова објекта вртића „Лептирић“
Реализација пројекта реконструкције
5113
крова објекта вртића „Мајски цвет“ у
7.550.103,00
Костолцу
Реализација пројекта реконструкција
6.157.896,00
5113
крова вртића „Бамби“
Пројектно-техничка документација
за озакоњење комплекса објекта ПУ
1.135.550,00
5114
„Љубица Вребалов“ Пожаревац – вртић
„Мајски цвет“ у Костолцу
Укупно Предшколска установа:
23.438.453,00
Месне заједнице
Текуће поправке и одржавање зграда и
објеката МЗ „Лучица“ приход од закупа
128.000,00
4251
из 2018. године 12.000 и из 2019. године
116.000,00 динара
Капитално одржавање зграда и објеката
5113
МЗ „Братинац“ приход од продаје дрва у
252.029,00
2018. години
Укупно месне заједнице:
380.029,00
УКУПНО: 1.786.244.562,00

Члан 42.

Буџетски корисници су дужни да на захтев Одељења за буџет и финансије Градске управе Града
Пожаревца, ставе на увид документацију о њиховом финансирању, као и да достављају извештаје о
остваривању прихода и извршењу расхода у одређеном периоду (најмање тромесечно), укључујући и
приходе које остваре обављањем услуга.

Члан 43.

Опис

26. децембар 2019.

Директни и индиректни корисници буџетских
средстава у 2020. години обрачунату исправку вредности нефинансијске имовине исказују на терет капитала, односно не исказују расход амортизације и
употребе средстава за рад.

0,00
31.356.045,00

Члан 44.

У случају да за извршење одређеног плаћања
корисника средстава буџета није постојао правни
основ, средства се враћају у буџет Града.

Члан 45.

Уколико индиректни корисник буџета својом делатношћу изазове судски спор, извршење правоснажних судских одлука и судска поравнања извршавају
се на терет његових апропријација.

Члан 46.

Приходи који су погрешно уплаћени, или уплаћени у већем износу од прописаних, враћају се на
терет погрешно или више уплаћених прихода, ако
посебним прописима није другачије одређено.

26. децембар 2019.
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Приходи из става 1. овог члана, враћају се у износима у којима су уплаћени у корист буџета Града.

Члан 47.

Корисник буџетских средстава, који одређени расход и издатак извршава из других извора прихода
и примања, који нису општи приход буџета (извор
01 – Приходи из буџета), обавезе може преузимати
само до нивоа остварења тих прихода или примања,
уколико је ниво остварених прихода и примања мањи
од одобрених апропријација.
Корисник буџетских средстава код кога у току године дође до умањења одобрених апропријација из
разлога извршења принудне наплате, за износ умањења предузеће одговарајуће мере у циљу прилагођавања преузете обавезе, тако што ће предложити
умањење обавезе, односно продужење уговорног
рока за плаћање или отказати уговор, а све у складу
са чланом 56а Закона о буџетском систему.
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Града Пожаревца, најкасније до 31. децембра 2020. године пренесу сва средства која нису утрошена за финансирање расхода у 2020. години, а пренета су им у складу
са Одлуком о буџету Града Пожаревца за 2020. годину.

Члан 54.

Ову одлуку доставити министру финансија Републике Србије и објавити у „Службеном гласнику
Града Пожаревца“.

Члан 55.

Ова oдлука ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града Пожаревца“, а примењиваће се од 01. јануара 2020. године.
У Пожаревцу, 26. децембра 2019. године
Број 011-06-181/2019-9
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Члан 48.

Корисници буџетских средстава дужни су да обавезе измире у року утврђеним законом који регулише
рокове измирења новчаних обавеза у комерцијалним
трансакцијама.

Члан 49.

Јавна предузећа, чији је оснивач Град Пожаревац,
дужна су да најкасније до 30. новембра текуће буџетске године део од 50% добити по завршном рачуну за
2019. годину уплате у буџет Града Пожаревца.

Члан 50.

У складу са планираним средствима у овој одлуци
Градско веће Града Пожаревца донеће одговарајуће
годишње програме одржавања у року од 15 дана од
дана њеног ступања на снагу.

Члан 51.

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, Одељење за буџет и финансије, одговорно за ефикасност и сигурност тог инвестирања.

Члан 52.

У случају потребе за задуживањем при извршењу буџета, одлуку о задуживању доноси Скупштина
Града према условима из Закона о јавном дугу, а по
претходно прибављеном мишљењу Министарства
финансија Републике Србије.

IV
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 53.

Директни и индиректни корисници буџетских
средстава дужни су да на рачун извршења буџета

ПРЕДСЕДНИК
Бојан Илић, с. р.

2

На основу чл. 19. ст. 1. и 2. и 39. став 1. тачка 8)
Статута Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 10/18, 12/18 – исправка и 10/19),
Скупштина Града Пожаревца на седници од 26. децембра 2019. године, донела је

ОДЛУКУ

о утврђивању прихода који припадају Граду
и Градској општини Костолац у 2020. години

Члан 1.

Овом одлуком утврђује се расподела прихода и
примања из средстава буџета Града Пожаревца између Града Пожаревца и Градске општине Костолац
у 2020. години.

Члан 2.

Укупно утврђени приходи и примања буџета Града Пожаревца у износу од 3.451.560.016,00 динара по
Одлуци о буџету Града Пожаревца за 2020. годину,
распоређују се Граду Пожаревцу и Градској општини
Костолац у 2020. години и то:
- Граду Пожаревцу припадају приходи и примања
у износу од 3.185.732.772,00 динара,
- Градској општини Костолац припадају приходи
у износу од 265.827.244,00 динара.
Опредељена средства из става 1. алинеја друга
овог члана Градској општини Костолац преносиће 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
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износ трансферних средстава која се преносе Градској општини Костолац.

Члан 4.

Ако се у току године пренесу нове надлежности
Градској општини Костолац, обим додатних средстава обезбедиће се у складу са чланом 61. Закона о
буџетском систему („Службени гласник Републике
Србије“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13,
63/13 – исправка, 108/13, 142/14, 68/15 – др. закон,
103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19 и 72/19).

Члан 5.

Средства из члана 2. ове одлуке преносиће се на
основу поднетог захтева Градске општине Костолац
на рачун извршења буџета Градске општине Костолац.

а на основу Одлуке о буџету Градске општине Костолац за 2020. годину.

Члан 4.

Начин распоређивања прихода са рачуна јавних прихода Градске општине Костолац утврђен по
одредбама ове одлуке важи до 31. децембра 2020.
године.

Члан 5.

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града Пожаревца“, а примењиваће се од 1. јануара 2020. године.
У Пожаревцу, 26. децембра 2019. године
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Члан 6.

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града Пожаревца“, а примењиваће се од 1. јануара 2020. године.
У Пожаревцу, 26. децембра 2019. године
Број 011-06-181/2019-10
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК
Бојан Илић, с. р.

3

На основу чл. 19. ст. 1. и 2. и 39. став 1. тачка 8)
Статута Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 10/18, 12/18 – исправка и 10/19),
Скупштина Града Пожаревца на седници од 26. децембра 2019. године, донела је

ОДЛУКУ

о распоређивању прихода
Градске општине Костолац у 2020. години

Члан 1.

Овом одлуком утврђује се начин распоређивања
прихода са рачуна јавних прихода Градске општине
Костолац у 2020. години.

Члан 2.

Распоређивање прихода са рачуна јавних прихода
Градске општине Костолац у 2020. години вршиће се
у корист рачуна извршења буџета Града Пожаревца.

Члан 3.

Расходи Градске општине Костолац у 2020. години финансираће се из буџета Града, преносом трансферних средства нижем нивоу власти планираних
Одлуком о буџету Града Пожаревца за 2020. годину,

26. децембар 2019.

ПРЕДСЕДНИК
Бојан Илић, с. р.

4

На основу чл. 7. став 1. и 19. 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 – усклађени дин. изн., 89/18 – усклађени дин. изн. и 95/18- др. закон), члана 73. став 1.
Закона о угоститељству („Службени гласник РС“,
бр. 17/19), чл. 32. став 1. тач. 3) и 13) и 66. став 3.
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
РС“, бр. 129/07, 83/14 – др. закон , 101/16 – др. закон
и 47/18), чл. 35. став 2. и 39. Закона о прекршајима
(„Службени гласник РС“, бр. 65/13, 13/16 и 98/16 –
УС) и члана 39. став 1. тач. 4) и 34), Статута Града
Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“,
бр. 10/18, 12/18 исправка и 10/19), Скупштина Града
Пожаревца на седници од 26. децембра 2019. године
донела је

ОДЛУКУ

о боравишнoj такси

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.

Овом oдлуком утврђује се обавеза и начин плаћања боравишне таксе на територији Града Пожаревца.

Члан 2.

Обвезник боравишне таксе је физичко лице које
користи услуге смештаја изван свог пребивалишта
у угоститељском, туристичком и другом објекту за
смештај лица.

26. децембар 2019.
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Објектом у смислу став 1. овог члана сматра се:
хотел, мотел, туристички апартман, камп, одмаралиште, собе односно куће и станови у којима се пружају услуге смештаја и исхране физичким лицима и
други објекти у којима се пружају услуге у складу
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 дневно.
Лица од седам до петнаест година старости, плаћају боравишну таксу умањену за 50%.

Члан 5.

Боравишну таксу из члана 4. ове oдлуке не плаћају :
1. деца до 7 година,
2. лица упућена на специјализовану рехабилитацију од стране надлежне лекарске комисије,
3. ученици и студенти који организовано бораве у
угоститељском објекту за смештај ради извођења спортско-рекреативних и других активности
по програму министарства надлежног за послове просвете, студенти који организовано бораве
у угоститељском објекту за смештај ради извођења обавезне наставе у складу са наставним
планом образовне установе, као и учесници републичких и регионалних такмичења у знању
и вештинама,
4. особе са инвалидитетом са телесним оштећењем 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 неуромишићних обољења, параплегије и квадриплегије,
церебралне и дечје парализе и мултиплекс склерозе, особе ометене у развоју, као и пратилац
наведених особа,
5. страни држављани који су по међународним
конвенцијама и споразумима ослобођени обавезе плаћања таксе,
6. лица која непрекидно бораве у објекту за смештај дуже од 30 дана.
Лица из става 1. овог члана не плаћају боравишну
таксу ако поднесу доказ о испуњавању услова утврђених 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, физичко
лице и предузетник који пружа услуге смештаја (у
даљем тексту давалац смештаја), у складу са Законом
о туризму.
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Давалац смештаја наплаћује боравишну таксу истовремено са наплатом услуге.

Члан 7.

Ако давалац смештаја не наплати боравишну таксу дужан је да на свој терет уплати износ не наплаћене 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 -714552843- 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 смештаја и
користе се за обезбеђивање информативно пропагандног материјала којим се промовишу туристичке
вредности и културно наслеђе, за обезбеђивање туристичке сигнализације, за рад туристичко – информативних центара, а на основу програма који доноси
Скупштина града.

II КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 11.

Новчаном казном од 50.000,00 динара, казниће се
за прекршај правно лице које пружа услуге смештаја
ако:
1. не наплати боравишну таксу истовремено са
наплатом услуге (члан 6. ове одлуке),
2. боравишну таксу наплати у износу већем или
мањем од прописане (члан 4. ове одлуке) или је
наплати од лица која су ослобођена од плаћања
боравишне таксе (члан 5. ове одлуке),
3. у рачуну посебно не искаже износ боравишне
таксе, односно не наведе основ за ослобођење
од плаћања таксе (члан 8. ове одлуке),
4. ако средства од боравишне таксе не уплати у
прописаном року (члан 9. ове одлуке)
Новчаном казном од 8.000,00 динара, казниће се
за прекршај из става 1. овог члана и одговорно лице
у правном лицу.
Предузетник који пружа услуге смештаја за прекршај из става 1. овог члана казниће се новчаном
казном од 40.000,00 динара.
За прекршај из става 1. овог члана, казниће се
новчаном казном од 20.000,00 динара, физичко лице
које пружа услуге смештаја.
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III ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 12.

Даном ступања на снагу ове oдлуке престаје да
важи Одлука о боравишној такси („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 14/18).

Члан 13.

Ова oдлука ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града Пожаревца“, а примењиваће се од 1. 1. 2020. године.
У Пожаревцу, 26. децембра 2019. године
Број 011-06-181/2019-4
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК
Бојан Илић, с. р.

5

На основу чл. 7. став 1. и 7. и 9. ст. 1. и 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- усклађени дин. изн., 89/18
- усклађени дин. изн. и 95/18 - др. закон), чл. 32. став
1. тач. 3) и 13) и 66. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07, 83/14
– др. закон , 101/16 – др. закон и 47/18), чл. 35. став
2. и 39. Закона о прекршајима („Службени гласник
РС“, бр. 65/13, 13/16 и 98/16 – УС) и члана 39. став 1.
тач. 4) и 45), Статута Града Пожаревца („Службени
гласник Града Пожаревца“, бр. 10/18, 12/18 – исправка и 10/19), Скупштина Града Пожаревца на седници
од 26. децембра 2019. године донела је

26. децембар 2019.

органу, као и усмено обраћање органу, којим
се покреће поступак код органа;
2. „органи“ јесу органи Града Пожаревца и органи Градске општине на територији Града Пожаревца, када врше послове из своје изворне
надлежности, као и Јавна предузећа, Установе
и друге организације којима је поверено обављање одређених послова и вршење јавних
овлашћења из изворне надлежности Града
Пожаревца.
3. „тарифа“ јесте тарифа локалних административних 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
прописана, 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 тренутку
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 обавезе, ако овом одлуком није друкчије прописано.

ОДЛУКУ

III . ОБВЕЗНИК ТАКСЕ

I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Обвезник таксе (у даљем тексту: обвезник) јесте
лице које се захтевом обраћа органу ради покретања
управног, односно другог поступка код органа.
Ако за прописану таксу постоји више обвезника,
њихова обавеза је солидарна.

о локалним административним таксама

Члан 1.

Овом одлуком уводе се локалне административне
таксе (у даљем тексту: такса), и утврђују се списи и
радње за које се уводе таксе, настанак таксене обавезе, 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
обрасцу, односно саопштење које се упућује

Члан 7.

IV. НАЧИН УТВРЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ
ПРЕДМЕТА РАДИ ПЛАЋАЊА ТАКСЕ
Члан 8.

Ако се на захтев обвезника издаје решење, исправа, документ или писмено у више примерака, за други и сваки следећи примерак плаћа се такса у висини
50% таксе за први примерак, ако овом одлуком није
друкчије прописано.

26. децембар 2019.
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Члан 9.

Ако у поступку један или више обвезника поднесу
више захтева који имају исти правни основ а доноси
се једно решење такса се плаћа за сваки појединачни
захтев, ако Тарифом није друкчије одређено.

Члан 10

Ако је Тарифом прописано да се такса плаћа према 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, вредност
предмета из става 1. овог члана утврдиће решењем
орган који води поступак.

V. НАЧИН ПЛАЋАЊА ТАКСЕ
Члан 11.

Такса се плаћа у новцу.
Таксе за списе и радње органа плаћају се у динарима у износима прописаним Тарифом.
Обвезник је дужан да уз захтев приложи одговарајући 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 друкчије
прописано.

Члан 13.

У решењу или другој исправи за коју је такса
плаћена, означава се да је такса плаћена, износ таксе 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 захтева затражиће од обвезника да поднесе доказ о уплати 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 плаћеној такси у прописаном износу стигне поштом,
одговорно лице органа надлежног за пријем захтева
позваће обвезника писменом опоменом да, у року
од десет дана од дана пријема опомене, плати прописану таксу и таксу за опомену и упозорити га на
последице неплаћања таксе.
Ако захтев, уз који није приложен доказ о плаћеној такси у прописаном износу стигне електронским
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путем, одговорно лице органа надлежног за пријем захтева опоменуће обвезника електронским путем или
писменом опоменом, да у року од десет дана од дана
пријема опомене, плати прописану 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 опомену
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
поднесе доказ да је прописана такса, као и такса за
опомену, 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, обавестити надлежну организациону
јединицу за послове локалне пореске администрације и приложити потребне доказе, ради покретања
поступка принудне наплате.

Члан 15.

За захтеве који без приложеног доказа о плаћеној такси у прописаном износу стигну поштом из
иностранства, уручење затраженог решења или
друге исправе, односно саопштење обавезнику да
је радња извршена, извршиће се по пријему тог
доказа.

Члан 16.

Такса се уплаћује на прописани уплатни рачун
јавних прихода. Број рачуна Градске административне 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 право 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
овом одлуком, сходно се примењују прописи којима се
уређује порески поступак и пореска администрација.
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VII .ОСЛОБОЂЕЊА ОД ПЛАЋАЊА ТАКСЕ
Члан 21.

Ослобађају се плаћања таксе:
1) органи, организације и институције Републике
Србије;
2) органи и организације аутономних покрајина,
односно јединица локалне самоуправе;
3) организације обавезног социјалног осигурања;
4) установе основане од стране Републике Србије,
аутономних покрајина, односно јединица локалне самоуправе;
5) цркве и верске заједнице, регистроване у складу
са Законом о црквама и верским заједницама;
6) Црвени крст Србије; и
7) лица која су корисници социјалне помоћи Центра 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 грешака у решењима, другим исправама и службеним евиденцијама;
4) пријаве и прилоге уз њих за утврђивање јавних прихода, списе и радње у поступку за
утврђивање смањења катастарског прихода
због елементарних непогода, биљних болести, штеточина и других ванредних догађаја,
као и списе и радње за остваривање законом
прописаних пореских подстицаја и ослобођења код плаћања јавних прихода;
5) списе и радње за остваривање права из обавезног социјалног осигурања, социјалне заштите, борачко-инвалидске заштите и заштите цивилних инвалида рата, односно права у складу
са прописима којима се уређује финансијска
подршка породици са децом;
6) списе и радње у вези са предшколским и
школским васпитањем и образовањем, образовањем студената, стручним усавршавањем,
односно преквалификацијом;
7) списе и радње, као и прилоге који се морају
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 радног
односа и остваривање права по том основу;
11) списе и радње за које је ослобођење од плаћања таксе уређено међународним уговором;
12) списе и радње у поступку за састављање, односно исправљање бирачких спискова, као и
спискова за кандидовање;
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13) списе и радње за које је ослобођење од плаћања таксе посебно прописано Тарифом;
14) за потврду о пријему захтева;
15) за потврду о правоснажности или извршности
која се ставља на управни акт.

Члан 23.

Ако је поступак покренут на захтев више обвезника, од којих су неки ослобођени плаћања таксе, 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 означити сврха
издавања и основ ослобођења од плаћања таксе.
Решење, исправа, документ или писмено из става
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 усклађивање су последњи објављени усклађени динарски
износи такси.
Градско веће Града Пожаревца, на предлог Градске управе организационе јединице у чијем делокругу 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 „Службеном
гласнику Града Пожаревца“.

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:
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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 таксу и да о томе
поднесе доказ, односно ако таксу не наплати у
прописаном износу пре уручења затраженог решења или друге исправе, односно пре саопштења обвезнику да је радња 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 иностранства, обвезнику уручи затражено решење
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
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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 друге
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 таксама
(„Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 14/18) .

Члан 30.

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града Пожаревца“, а примењује се од 1. јануара 2020. године.

ТАРИФА ЛОКАЛНИХ АДМИНИСТРАТИВНИХ ТАКСИ
I.ЗАХТЕВИ
Тарифни број 1.
Износ таксе
у динарима
266,00

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 уређује слободан приступ
информацијама од јавног значаја,
4. за захтеве за остваривање права на премије (подстицање пољопривредне производње).

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.

1.157,00
1.157,00

Напомена:
Такса из овог тарифног броја не плаћа се за накнадни поднесак којим обвезник захтева брже поступање по раније
поднетом захтеву.

II . ПРАВНИ ЛЕКОВИ
Тарифни број 3.
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 одлучивање по жалби надлежан
орган из члана 3. ове Одлуке.

369,00
2.007,00
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III. Р Е Ш Е Њ А
Тарифни број 4.
За решења и друга акта, ако овом одлуком није друкчије прописано.

Износ таксе
у динарима
317,00

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.

IV. УВЕРЕЊА
Тарифни број 5.
266,00

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.

V. ПРЕПИСИ И РАЗГЛЕДАЊЕ СПИСА
Тарифни број 6.
317,00

За препис акта, односно списа, код органа, по полутабаку оригинала
Напомена:
Под преписом из овог тарифног броја подразумева се и издавање фотокопије односно штампање 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.

Тарифни број 7.
За разгледање архивираних службених списа за сваки започет сат по

317,00

VI . ОПОМЕНА
Тарифни број 8.
За опомену којом се обвезник позива да плати таксу

215,00

VII. СПИСИ И РАДЊЕ У ОБЛАСТИ УРБАНИЗМА И ГРАЂЕВИНСКИХ ПОСЛОВА
Тарифни број 9.
1.
2.
3.
4.

За писмена обавештавања
За информацију о локацији
За издавање потврде о парцелацији и препарцелацији и исправци граница парцеле
За урбанистички пројекат са архитектонско-урбанистичким решењем

Износ таксе
у динарима
1.055,00
1.577,00
2.109,00
2.109,00
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5. За издавање локацијских услова, решења о грађевинског дозволи, решења о уклањању објекта, решења о
припремним радовима, решења о измени грађевинске дозволе, измена 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 до 400 м2
- од 400 до 1.000 м2
- од 1.000м2 до 2.000 м2
- преко 2.000м2

Износ таксе
у динарима

1.577,00
2.109,00
2.632,00
4.219,00
6.328,00

б) пословних и индустријских објеката укупне бруто површине:
- до 100 м2
- од 100 до 400 м2
- од 400 до 1.000 м2
- од 1.000 до 2.000 м2
- преко 2.000 м2(код стамбено пословних објеката сабирају се висине накнаде а) + б))

2.109,00
3.164,00
4.219,00
5.274,00
7.383,00

в) трасе линијских објеката комуналне инфраструктуре (електро, телекомуникације, топловод, водовода и
канализација, гасне инсталације и сл.):
- до 500 м
- до 1.000 м
- преко 1.000 м
6. За издавање решења о одобрењу за извођење радова за:
а) адаптацију, санацију, реконструкцију, промену намене са и без извођења радова, изградњу помоћних,
економских и сличних објеката, уградњу унутрашњих инсталација у постојећи објекат, соларни колектори и
ћелије, мање црпне станице и инвестиционо одржавање објеката укупне бруто површине и за издавање решења
о употребној дозволи:
- до 100 м2
- од 100 до 400 м2
- од 400 до 1.000 м2
- од 1.000 до 2.000 м2
- преко 2.000 м2

2.109,00
3.164,00
4.219,00

2.109,00
3.164,00
4.219,00
5.274,00
7.383 00

б) за изградњу линијских инфраструктурних објеката, односно дистрибутивних мрежа комуналне инфраструктуре,
прикључци део нисконапонске електродистрибутивне мреже, на градску мрежу инфраструктуре, као и зидане
ограде дужине:
- до 100 м
- до 500 м
- до 1.000 м
- преко 1.000 м

2.109,00
3.164,00
4.219,00
5.274,00

в) за појединачне инфраструктурне објекте (постављање антенских стубова и секундарних делова електронске
комуникационе мреже, за појединачне електродистрибутивне стубове и за трафо станице до 20/04KV:

7.

8.
9.
10.

- основне до 100 м2
- основе преко 100 м2
За контролу темеља
- до 100 м2
- од 100 до 400 м2
- од 400 до 1.000 м2
- од 1.000 до 2.000 м2
- преко 2.000 м2
За решења из области зеленила (орезивање и уклањање стабала и уређење зелених површина)
За преглед списа предмета и пројектне документације
Овера решења клаузулом правноснажности и извршности, по поднеску

3.164,00
4.219,00
2.109,00
3.164,00
4.219,00
5.274 00
7.383,00
2.109,00
2.109,00
522,00
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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
За естетски преглед возила издавање решења једанпут годишње, као и за свако ново возило
За издавање такси дозволе

Износ таксе
у динарима
3.164,00
522,00
1.055,00

Тарифни број 11.
За издавање решења за кретање моторних теретних возила мимо утврђеног режима саобраћаја, по возилу дневно:
1) за возила од 3,5 т до 5 т носивости
2) за возила преко 5 t носивости
За издавање решење за кретање моторних теретних возила мимо утврђеног режима саобраћаја, за текући месец по
возилу:
3) за возила од 3,5 т до 5 т носивости
4) за возила преко 5 t носивости
За издавање решења о кретању моторних возила мимо утврђеног режима саобраћаја за текућу годину, по возилу
1) за возила од 3,5 т до 5 т носивости
2) за возила преко 5 т носивости

358,00
870,00

512,00
1.157,00
5.500,00
12.500,00

За издавање решења о паркирању теретних моторних возила мимо утврђеног режима саобраћаја за текући месец, по
возилу
1) за возила до 5 т носивости
2) за возила преко 5 т носивости

2.048,00
5.110,00

За издавање решења о паркирању теретних моторних возила мимо утврђеног режима саобраћаја за текући годину,
по возилу
1) за возила до 5 т носивости
2) за возила преко 5 т носивости

22.000,00
55.000,00

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 т носивости

3.584,00

Тарифни број 12.
За решење о заузећу саобраћајне површине постављањем грађевинских машина и опреме и заузеће површине јавне
намене постављањем грађевинског материјала за време извођења грађевинских радова, дневно:
1) за I зону
2) за остале зоне

3.164,00
1.577,00

Тарифни број 13.
За издавање одобрења за постављање монтажних објеката:
1) реклама и рекламних паноа
2) витрина, апарата и тезги
3) киоска и ауто-приколица
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.

1.055,00
1.577,00
2.109,00
3.164,00
1.055,00
1.055,00
1.055,00

Тарифни број 14.
За издавање одобрења за постављање дечијег мобилијара – аутића на акумулаторски погон (батерије)

1.055,00

26. децембар 2019.
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IX. ОСТАЛИ СПИСИ И РАДЊЕ
Tарифни број 15.
1.

Износ таксе
у динарима

За обављање закључења брака:
а) у службеним просторијама у редовно радно време Градске управе

522,00

б) у службеним просторијама ван радног времена

1.270,00

в) ван зграде Скупштине града односно месне канцеларије по захтеву странке

7.383,00

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 закључити брак у наведеним просторијама Скупштине града)
2.
3.
4.

За регистрацију пловних објеката:
а) бродића
б) чамаца
За подношење предлога за испражњење и предају стана, и за подношење пријава или предлога за рушење
бесправно подигнутих објеката
За издавање уверења о обављању делатности власника самосталних радњи

У Пожаревцу, 26. децембра 2019. године

1.055,00
522,00
420,00
420,00
154,00

Број 011-06-181/2019-5

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК
Бојан Илић, с. р.

6

На основу чл. 32. став 1. тач. 3) и 13) и 66. став 3.
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
РС“, бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон
и 47/18), члана 6. став 1. тач. 3), 7), и 11) и члана 15.
став 1. тач. 1), 3) и 10) Закона о финансирању локалне
самоуправе („Службени гласник 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.) чл. 4. и
236. Закона о накнадама за коришћење јавних добара
(„Службени гласник РС“, бр. 95/18) и члана 39. став 1.
тачка 45) Статута Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 10/18, 12/18 – исправка
и 10/19), Скупштина Града Пожаревца, на седници
одржаној 26. децембра 2019. године, донела је

ОДЛУКУ

о локалним комуналним таксама

Члан 1.

Овом одлуком уводе се локалне комуналне таксе
које се плаћају за коришћење права, предмета и услуга на територији Града Пожаревца и то:
1. Истицање фирме на пословном простору;
2. Држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина;
3. Држање средстава за игру (забавне игре).

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, 15/16 и 16/19).

Члан 3.

Таксена обавеза настаје даном почетка коришћења права, предмета и услуга за чије коришћење је
прописано плаћање локалне комуналне таксе и траје
до краја коришћења.

Члан 4.

Утврђивање, наплату и контролу локалних комуналних такси врши Градска управа Града Пожаревца
преко oдељења и јавних предузећа која су наведена
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
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о условима и начину вођења рачуна за уплату јавних
прихода и распореду средстава са тих рачуна(„Службени гласник РС“, број 16/16, 49/16, 107/16, 46/17,
114/17, 36/18, 44/2018 –др. закон, 104/18, 14/19, 33/19
и 68/19).

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 администрације 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 службеној дужности у континуитету све док постоји
обавеза плаћања таксе по овом тарифном броју.

Члан 7.

Сва мала правна лица уписана у регистар Агенције за привредне регистре који обављају делатност
на територији Града Пожаревца, а обвезници су
комуналне таксе за истицање фирме на пословном
простору дужни су да најкасније до 15.марта текуће
године доставе доказ о висини годишњих прихода
у претходној години као и доказ о разврставању у
средња или велика правна лица ако је било промена
у статусу.
Изузетно, предузетници који обављају делатност
на територији Града Пожаревца, а у претходној години су остварили приход преко 50.000.000 динара
дужни су да поднесу пореску пријаву за локалну комуналну таксу за текућу годину.

Члан 8.

У погледу начина утврђивања, поступка по правним лековима, начина и рокова плаћања, камате, повраћаја, застарелости наплате, принудне наплате и
осталог што није посебно утврђено овом одлуком
примењује се законске одредбе којима су прописани
поступак 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 изворни приходи јединице локалне самоуправе.

Члан 9.

Надзор над спровођењем ове одлуке врши Одељење локалне пореске администрације, Одељење за
инспекцијске послове и Комунална полиција Градске
управе Града Пожаревца.

Члан 10.

Ако таксени обвезник не обрачуна и не уплати
комуналну таксу или не поднесе тачну и потпуну
пријаву или не пријави тачну промену података на

26. децембар 2019.

начин и у роковимa прописаним овом oдлуком, или
на захтев овлашћеног лица Одељења локалне пореске администрације не достави податке, информације
и документацију, казниће се за прекршај новчаном
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 предузетника.

Члан 11.

Динарски износ такси из Таксене тарифе усклађује се годишње, са годишњим индексом потрошачких
цена, који објављује републички орган надлежан за
послове статистике, при чему се заокруживање 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 усклађивање су последњи објављени усклађени динарски
износи такса.
Градско веће Града Пожаревца, на предлог Градске управе – организационе јединице у чијем делокругу рада су послови финансија, објављује усклађене 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“, број 14/18).

Члан 13.

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у „Службeном гласнику Града Пожаревца“, а примењиваће се од 1. 1. 2020. године.

ТАКСЕНА ТАРИФА
Тарифни број 1

1. За истицање фирме на пословном простору такса се утврђује 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 правна
лица, као и ПРЕДУЗЕТНИЦИ И МАЛА ПРАВНА
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 трговине нафтом
и дериватима нафте, производње и трговине на велико дуванским производима, производње цемента,
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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) 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, осигурања имовине и
лица, производње и трговине нафтом и дериватима
нафте, производње и трговине на велико дуванским
производима производње цемента, 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 предузетници чија је регистрована делатност банкарство,
осигурање имовине и лица, поштанске, мобилне 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 предузетници чија је регистрована делатност трговина
нафтом и нафтиним дериватима производња и трговина на велико дуванским производима, електропривреде 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 предузетници чија је регистрована делатност казина,
коцкарница, кладионица, бинго сала и пружања 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.
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− на подручју Костолца
− на подручју сеоских насеља

300.000,00 дин.
200.000,00 дин.

НАПОМЕНА

1. Под фирмом, у смислу ове одлуке подразумева 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 настаје 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 града Пожаревца. За пословне јединице фирми чије је седиште на територији Града Пожаревца такса се умањује
за 30% од износа прописаног за одговарајућу 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 умањује за 40%.
6. Таксени обвезници по овом тарифном броју су
дужни да доставе пријаву Одељењу локалне пореске
администрације, сваке године до 15. марта текуће
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 годишњег
износа таксе и то до 15. у месецу за претходни 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 840-716111843-35.

Тарифни број 2

За држање моторних друмских и прикључних
возила, утврђује се годишња такса и то:





1. За теретна возила:
- за камионе до 2 т носивости 1.750,00 динара
- за камионе од 2 т до 5 т носивости
2.330,00 динара
- за камионе од 5 т до 12 т носивости
4.060,00 динара
- за камионе преко 12 т носивости
5.800,00 динара

2. За теретне и радне приколице (за путничке аутомобиле)
580,00 динара
3. За путничка возила:
- до 1.150 цм3

580,00 динара

Страна 90 – Број 19

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

- преко 1.150 цм3 до 1.300 цм3
- преко 1.300 цм3 до 1.600 цм3
- преко 1.600 цм3 до 2.000 цм3
- преко 2.000 цм3 до 3.000 цм3
- преко 3.000 цм3

1.150,00динара
1.740,00 динара
2.330,00 динара
3.510,00 динара
5.800,00 динара

4. За мотоцикле:
- до 125 цм3
- преко 125 цм3 до 250 цм3
- преко 250 цм3 до 500 цм3
- преко 500 цм3 до 1.200 цм3
- преко 1.200 цм3

466,00 динара
690,00 динара
1.150,00 динара
1.410,00 динара
1.740,00 динара

5. За аутобусе и комби-бусеве, по регистрованом
седишту 50,00 динара
6. За прикључна возила: теретне приколице, полуприколице и специјалне теретне приколице за превоз
одређених врста терета:
- 1т носивости
470,00 динара
- од 1 т до 5 т носивости
810,00 динара
- од 5 т до 10 т носивости
1.100,00 динара
- од 10 т до 12 т носивости
1.520,00 динара
- носивости преко 12 т
2.330,00 динара







7. За вучна возила (тегљаче):
- чија је снага мотора до 66 киловата
1.740,00 динара
- чија је снага мотора од 66 до 96 киловата
2.330,00 динара
- чија је снага мотора од 96 до 132 киловата
2.930,00 динара
- чија је снага мотора од 132 до 177 киловата
3.510,00 динара
- чија је снага мотора преко 177 киловата
4.660,00 динара

8. За радна возила, специјална адаптирана возила за превоз реквизита за путујуће забаве, радње и
атестирана специјализована возила за превоз пчела
1.150,00 динара

видео аутомати, и др. сличне игре) такса се утврђује
у дневном износу по једном средству за игру:
1.1. зона 1 (Пожаревац – централно градско
језгро)
49,00 динара
1.2. зона 2 (Пожаревац – шире централно језгро)

44,00 динара
1.3. зона 3, 4, 5, 6 (Пожаревац – остала подручја
града)
37,00 динара
1.4. Костолац
44,00 динара
1.5. подручје сеоских насеља
37,00 динара

НАПОМЕНА

1. Таксу по овом тарифном броју плаћа држалац
средстава за игру.
2. Средствима за игру, односно забавним играма сматрају се направе којима се не може остварити
добитак у новцу, правима, стварима или услугама.
3. Таксени обвезник је дужан да пријави апарате
надлежном органу у пријави која треба да садржи:
- назив држаоца апарата за игру
- адреса места држања апарата
- датум почетка обављања делатности
- за правна лица и предузетнике ПИБ, текући 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- Одељењу локалне пореске администрације Градске управе
Града Пожаревца, сваке године до 15. марта текуће
године.
5. Решења по овом тарифном броју доноси надлежно одељење локалне пореске администрације Градске управе Града Пожаревца. Такса се
плаћа на рачун број 840-714572843-29 сразмерно
времену коришћења до 15. у месецу за претходни
месец.
У Пожаревцу, 26. децембра 2019. године
Број 011-06-181/2019-6

НАПОМЕНА

1. Таксу по овом тарифном броју не плаћају власници ратни војни инвалиди од 1–4 категорије и инвалиди рада прве категорије.
2. Такса по овом тарифном броју не плаћа се на
возила са специјалном наменом: санитетска, ватрогасна, комунална, возила полиције, војске и слично.
3. Такса по овом тарифном броју плаћа се при
регистрацији возила, на рачун број 840-71451384304, а администрирање и праћење наплате таксе по
овом тарифном броју врши надлежно одељење локалне пореске администрације Градске управе Града
Пожаревца.

Тарифни број 3

За држање средстава за игру – забавне игре (билијар, пикадо, флипери, електронске видео игре, сега-апарати, забавне игре на рачунарима, симулатори,

26. децембар 2019.

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК
Бојан Илић, с. р.
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На основу чл. 32. став 1. тач. 3) и 13) и 66. став 3.
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
РС“, бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон
и 47/18), чл. 6. став 1. тачка 5) и 7. став 1. Закона
о финансирању локалне самоуправе („Службени
гласник 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,

26. децембар 2019.
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96/17 – ускл. дин. изн., 95/18 и 89/18 ускл. дин. изн.),
члан 239. став 3. Закона о накнадама за коришћење
јавних добара („Службени гласник РС“, бр. 95/18)
и члана 39. став 1. тач. 4), 8) и 45) Статута Града
Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“,
бр. 10/18, 12/18 – исправка и 10/19), Скупштина Града Пожаревца, на седници oдржаној 26. децембра
2019. године, донела је

ОДЛУКУ

о изменама Одлуке о накнадама за коришћење
јавних површина на територији
Града Пожаревца

Члан 1.

У Одлуци о накнадама за коришћење јавних површина на територији Града Пожаревца („Службени
гласник Града Пожаревца“, бр. 7/19) у члану 9. тачка
II подтачка 7. мења се и гласи:
„7. За коришћење јавних површина, за постављање киоска и индустријски пакованог сладоледа, накнада се утврђује дневно по м2, и то:
За киоске:
- зона 1 Пожаревац
- зона 2 Пожаревац
- зона 3, 4, 5 и 6 – (остала подручја
града Пожаревца)
- Костолац
- сеоска насеља

68,00 динара
50,00 динара
40,00 динара
50,00 динара
30,00 динара

За индустријски пакован сладолед:
- зона 1 Пожаревац
100,00 динара
- зона 2 Пожаревац
80,00 динара
- Костолац
80,00 динара“

Члан 2.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 26. децембра 2019. године
Број 011-06-181/2019-7
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК
Бојан Илић, с. р.
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На основу члана 61. ст. 2. и 3. Закона о становању и одржавању зграда („Службени гласник РС“, бр.
104/16) и члана 39. став 1. тачка 64) Статута Града
Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“,
бр. 10/18, 12/18 – исправка и 10/19), Скупштина
Града Пожаревца на седници од 26. децембра 2019.
године, донела је

Страна 91 – Број 19

ОДЛУКУ

о утврђивању урбанистичке зоне обавезног
инвестиционог одржавања и унапређења
својства зграде и зоне обавезног одржавања
спољног изгледа зграде у 2020. години

Члан 1.

Овом одлуком се утврђује урбанистичка зона,
у оквиру које се прописују обавеза инвестиционог
одржавања зграда и унапређења својстава зграда ради остваривања јавног интереса, односно у
циљу спречавања настанка штетних последица по
живот и здравље људи, животну средину, привреду или имовину веће вредности, односно у циљу
обезбеђивања сигурности зграде и њене околине,
у 2020. години.
Урбанистичка зона из става 1. овог члана обухвата:
1. стамбено-пословну зграду у улици Табачка чаршија број 1, 3 и 5 у Пожаревцу и
2. стамбено-пословну зграду у улици Трг ослобођења број 3 у Пожаревцу;

Члан 2.

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

Члан 3.

Скупштине стамбених заједница стамбено – пословних зграда у улици Табачка чаршија број 1, 3 и
5 и Трг ослобођења број 3 у Пожаревцу дужне су да
донесу програм одржавања зграда за 2020. годину на
основу Елабората из члана 2. ове одлуке, који чини
саставни део ове одлуке.

Члан 4.

Програм одржавања зграда и остала потребна документација основ су за учешће скупштина
стамбених заједница на конкурсу за суфинансирање обнове фасада стамбено – пословних зграда, који Град Пожаревац планира да распише
у 2020. години.

Члан 5.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 26. децембра 2019. године
Број 011-06-181/2019-8
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК
Бојан Илић, с. р.

Страна 92 – Број 19
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На основу члана 1. Закона о сахрањивању и гробљима („Службени гласник СРС“, бр. 20/77, 24/85
и 6/89 и „Службени гласник РС“, бр. 53/93, 67/93,
48/94, 101/05 – др. закон, 120/12 – УС и 84/13 – УС),
члана 2. став 3. тачка 6), члана 3. став 1. тачка 6),
члана 4. став 3. и члана 5. став 1. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник РС“, бр.
88/11, 104/16 и 95/18), члана 20. став 1. тачака 2. и
14., члана 23. став 4., члана 32. став 1. тачка 6), а у
вези са чланом 66. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07, 83/14
– др. закон, 101/16 – др. закон и 47/18), члана 35.
став 2. и члана 39. ст. 2. и 3. Закона о прекршајима
(„Службени гласник РС“, бр. 65/13, 13/16 и 98/16 –
одлука УС), чланова 2., 7., 8. и 9. Уредбе о начину
и условима за отпочињање обављања комуналних
делатности („Службени гласник РС“, бр. 13/18 и
66/18) и члана 39. став 1. тачка 22) Статута Града
Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“,
бр. 10/18, 12/18 – измена и 10/19), Скупштина Града
Пожаревца на седници одржаној 26. децембра 2019.
године донела је

ОДЛУКУ

о управљању гробљима и сахрањивању
на територији Града Пожаревца

26. децембар 2019.

делатности („Службени гласник PC“, бр. 13/18, 66/18
и 51/19) и овом одлуком.
Предузеће је дужно да обављање комуналних делатности управљање гробљима и сахрањивање и вршење погребних услуга организује тако да обезбеди:
1. трајно и несметано пружање комуналних услуга корисницима под условима и на начин уређен законом, другим прописима и стандардима
донесеним на основу закона;
2. прописани или уговорени обим и квалитет комуналних услуга, који подразумева тачност у
погледу рокова, сигурност корисника у добијању услуга и здравствену и хигијенску исправност у складу са позитивним прописима;
3. предузимање мера одржавања, развоја и заштите
комуналних објеката, постројења и опреме, који
служе за обављање комуналних делатности;
4. развој и унапређење квалитета и врста комуналних услуга, као и унапређење организације
и ефикасности рада.
Комуналну делатност из става 1. овог члана у сеоским насељеним местима на територији града Пожаревца обавља Јавно комунално предузеће „Комуналне
службе“ Пожаревац по претходно донетом Програму
одржавања гробља уз подршку месне и верске заједнице која се регулише посебним уговором.

Члан 3.

Овом одлуком уређују се услови и начин обављања комуналних делатности управљање гробљима и
сахрањивање, уређивање и одржавање гробаља, изградња објеката на гробљу, ред на гробљу и друга питања од значаја за обављање комуналних делатности
управљање гробљима и сахрањивање.
Сви појмови употребљени у овој одлуци у мушком граматичком роду обухватају мушки и женски
род лица на која се односе.

Гробљем, у смислу ове одлуке, сматра се земљиште које је урбанистичким планом или одлуком
Скупштине Града Пожаревца одређено за сахрањивање умрлих лица.
Урбанистичким планом или одлуком из става 1.
овог члана утврђују се локација и урбанистичко-технички услови за подизање објеката неопходних за
обављање сахрањивања, постављања комуналних
уређаја и инсталација, спољних и унутрашњих саобраћајница, као и за одређивање гробних места,
изградњу гробница и других спомен објеката и подизање споменика.

Члан 2.

II. САХРАЊИВАЊЕ

I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.

Комунална делатност управљање гробљима и сахрањивање обухвата: управљање и одржавање гробаља, одржавање гробног места и наплату накнаде
за одржавање гробног места, обезбеђивање, давање
у закуп и продају уређених гробних места, покопавање и ексхумацију посмртних остатака, кремирање
и остављање пепела покојника, одржавање објеката
који се налазе у склопу гробља (мртвачница, капела,
розаријум, колумбаријум, крематоријум), као и одржавање пасивних гробаља и спомен-обележја.
Комуналну делатност из става 1. овог члана на територији града Пожаревца обавља Јавно комунално
предузеће „Комуналне службе“ Пожаревац (у даљем
тексту: Предузеће) у складу са законом, подзаконским актима, условима прописаним Уредбом o начину и условима за отпочињање обављања комуналне

Члан 4.

Под сахрањивањем, у смислу ове одлуке, сматра
се покопавање посмртних остатака умрлог, односно остављање пепела након кремирања посмртних
остатака на одређена места (претинци за урне), као
и друге радње које се у том циљу предузимају.
Сахрањивање се врши у складу са одговарајућим
санитарним прописима, а на начин који одговара пијетету према умрлом, достојанству места на коме он
почива, и уз поштовање осећања сродника умрлог и
других особа које су биле блиске са умрлим.

Члан 5.

Сахрањивање умрлих лица врши се на гробљима која се налазе на територији насељеног места

26. децембар 2019.
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Пожаревац, односно другог насељеног места у коме
је умрло лице имало последње место пребивалишта,
уколико овом одлуком није другачије прописано.
Умрло лице се може сахранити и на другом гробљу ако је за живота изразило такву жељу, односно
ако је такву жељу изразило лице које је у обавези да
обезбеди његово сахрањивање, а умрли за живота
није изразио жељу где ће бити сахрањен, уз услов да
постоји за то обезбеђено гробно место, односно да
постоји могућност обезбеђења гробног места.
Лица која су преминула на територији града Пожаревца, где су привремено боравила ван места свог
пребивалишта, сахрањују се на територији града Пожаревца само у случају да не може да се обезбеди
њихово сахрањивање у месту последњег пребивалишта, односно у другом месту.

Члан 6.

Сахрањивање умрлог лица дужни су да обезбеде
његови сродници, односно лица која би према важећим прописима била обавезна да га издржавају или
да се о њему старају, или друга физичка и правна
лица која преузму обавезу да обезбеде сахрањивање,
односно која су дужна да се о томе старају.
Ако не постоје лица из става 1. овог члана, или
ако лица која су дужна да изврше сахрањивање то
одбију, односно нису у могућности да сахрањивање
обезбеде, сахрањивање ће по утврђивању идентитета
умрлог извршити Предузеће у складу са одредбама
ове одлуке, које ће поднети пријаву надлежној организационој јединици Градске управе Града Пожаревца ради уписа чињенице смрти у матичну књигу
умрлих.

Члан 7.

Град сноси трошкове сахрањивања у следећим
случајевима:
1) Ако не постоје лица из става 1. члана 6, односно уколико она не могу да се утврде у року од
48 сати од тренутка констатовања смрти уколико је умрли имао последње место пребивалишта на територији града Пожаревца.
2) Ако се не може утврдити последње место пребивалишта умрлог ако је лице умрло или су
његови посмртни остаци пронађени на територији града Пожаревца.
3) Заслужно лице које је за живота добило највиши степен одликовања Републике Србије, лице
које је стекло звање академика Српске академије наука и уметности и лице коме је додељено
звање почасни грађанин Града.
4) Друга лица која су за живота била истакнута у
области у којој су деловала о чему одлуку доноси Градско веће Града Пожаревца, а на предлог институције чији је члан било преминуло
лице, уз претходну сагласност брачног друга
или чланова уже породице преминулог лица
(дете преминулог лица – брачно, ванбрачно,
усвојено; родитељи преминулог лица).
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5) Лица која због материјалне, здравствене или
социјалне угрожености нису у могућности да
сносе трошкове сахрањивања што је дефинисано Одлуком Скупштине Града Пожаревца о
правима и услугама у социјалној заштити
Град Пожаревац ће трошкове сахрањивања рефундирати за лица из става 1. тачка 1) и 2):
1) од лица из става 1. члана 6,
2) из заоставштине умрлог лица,
3) из буџета општине односно града на чијој је
територији умрли имао последње место пребивалишта.
Трошкови сахрањивања које сноси Град Пожаревац обухватају: трошкове најнеопходније погребне
опреме (ковчег најниже вредности, покров, надгробно обележје), трошкове превоза покојника, накнаду
за коришћење расхладне коморе, трошкове припреме
покојника за сахрањивање (хигијенска обрада, облачење и сл.), накнаду за коришћење гробног места за
период обавезног почивања, трошкове ископа раке,
сахрањивања и израде хумке.

Члан 8.

Уколико се сродници умрлог из члана 7. накнадно
утврде и обрате са захтевом за стицањем права коришћења над гробним местом сагласност на такав
захтев даје Градско веће уз обавезу надокнаде свих
трошкова које је до тада плаћао Град.
Након рефундације свих трошкова Граду и достављања доказа о измиреним обавезама сродник стиче право закључивања уговора са ЈКП „Комуналне
службе“ Пожаревац уз преузимање обавезе плаћања свих трошкова везаних за коришћење и уређење
гробног места.
Ово право се може остварити у периоду обавезног
почивања од 10 година од дана сахрањивања.

Члан 9.

Сваки смртни случај мора се пријавити Предузећу
у року од 8 часова од тренутка утврђивања смрти,
ради благовременог обезбеђивања гробног места,
одређивања времена сахране и вршења других услуга у вези са сахрањивањем.
Посмртни остаци умрлог, по утврђивању смрти,
преузимају се, превозе и смештају у расхладни уређај, односно у мртвачницу, ако на гробљу постоји
такав објекат, односно на друго одговарајуће место
одређено за испраћај, ако на гробљу не постоји мртвачница.
Задржавање посмртних остатака у расхладном
уређају је временски ограничено на десет дана.
Посмртни остаци умрлог се најкасније један сат
пре времена одређеног за сахрањивање смештају у
мртвачницу, односно у другу просторију одређену
за испраћај.
Приликом смештаја у мртвачницу, односно у другу просторију одређену за испраћај, врши се потврда
идентитета умрлог од стране лица из члана 6. став
1. ове одлуке.
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Покопавање посмртних остатака умрлог врши се,
по правилу, у времену од 24 до 48 сати од наступања
смрти.
Изузетно, на основу посебног одобрења санитарне инспекције, покопавање се може извршити и пре
истека рока од 24 сата, односно и после истека рока
од 48 сати.
Сахрањивање умрлих се врши сваког дана, осим
недељом и првог дана државног, односно верског
празника који је законом одређен као нерадни дан.
Одредбе става 6. овог члана не примењују се у
случају када је одређено да се сахрањивање, из санитарних или других разлога, мора извршити без
одлагања.

Члан 10.

Време и место сахрањивања Предузеће одређује
на основу:
- потврде о смрти издате од стране здравствене
установе односно лекара који је утврдио смрт,
ако је лице умрло ван здравствене установе;
- потврде о локацији, која се издаје на основу увида у гробну евиденцију уз прилагање доказа о
праву коришћења гробног места;
- потврде о извршеном кремирању, извода из матичне књиге умрлих и спроводнице урне;
- извода из матичне књиге умрлих и спроводнице за лице које је умрло ван територије града
Пожаревца.

Члан 11.

У сеоским насељеним местима смртни случај се
пријављује месној и верској заједници у њиховом
месту ради благовременог обезбеђивања гробног места, одређивања времена сахране и вршења других
услуга у вези са сахрањивањем.
У случају када се умрли из става 1. овог члана
сахрањује сходно условима из члана 7. ЈКП „Комуналне службе“ Пожаревац преузима обавезу организације сахране и сахрањивања.

Члан 12.

Преузимање и превоз умрлог се врши у складу са
Одлуком о обављању комуналне делатности погребна делатност на територији Града Пожаревца.
Лица из члана 6. став 1. ове одлуке дужна су да
дозволе преузимање и превоз посмртних остатака у
мртвачницу или друго одговарајуће место одређено
за испраћај и да присуствују преузимању посмртних
остатака.
Након кремирања, на основу потврде Предузећа
о локацији сахрањивања или похрањивања, урна
се шаље Предузећу, које у договору са сродницима
организује сахрањивање, односно похрањивање у
колумбаријум, розаријум, породичну гробницу или
гробно место.
На превоз посмртних остатака у погледу заштите
од заразних болести примењују се посебни прописи.

26. децембар 2019.

Члан 13.

Предузеће је у обавези да организује дежурну
службу за преузимање и превоз умрлих лица, која
ће интервенисати сваког дана у времену од 0–24 часа
на позив надлежног органа у случајевима задесне
смрти на јавном месту, убиства, самоубиства, саобраћајне несреће, као и у другим случајевима када
је то неопходно.
Дежурна служба приликом интервенције врши
и асанацију терена, а посмртне остатке превози до
мртвачнице или установе судске медицине.

Члан 14.

Предузеће, односно други вршилац погребне делатности, дужно је да организује погребну свечаност
уз уважавање воље умрлог лица, његових сродника,
као и других блиских лица, а према утврђеном дневном распореду сахрана.
Приликом погребне свечаности могу се вршити
верски обреди, у складу са правилима и обичајима
верских заједница уз поштовање пијетета покојника.
Опроштај од умрлог може се обавити уз учешће
хора, оркестра, рецитатора, говорника, као и уз друге
пригодне садржаје који изражавају жељу покојника,
односно његових сродника.
На захтев лица из члана 6. став 1. ове одлуке Предузеће ће удаљити лица која својим понашањем вређају успомену на умрлог, као и осећања породице,
сродника и пријатеља умрлог.

Члан 15.

Сахрана по правилу траје један час, за које
време се морају обавити све радње везане за сахрањивање (погребна свечаност, верски обреди,
затварање гробног места и обликовање хумке, постављање надгробних обележја, распоређивање цвећа
и венаца и др.).

Члан 16.

Забрањено је заједно са посмртним остацима
умрлог сахрањивати предмете од веће вредности
или драгоцености.
Злато и драгоцени метали нађени приликом сахрањивања умрлог, односно ексхумације посмртних
остатака, предаће се наследницима, а уколико њих
нема, или не желе да преузму те предмете, са њима
се поступа као са нађеним стварима.

Члан 17.

Предузеће може на сваком гробљу, где постоје
услови за то, одредити гробно место за привремено
сахрањивање.
Сахрањивање у гробно место из става 1. овог
члана Предузеће може одредити у трајању до једне
године, у случају да умрло лице нема обезбеђено место за сахрањивање, нити је исто могуће одредити у
кратком року, односно на оправдани захтев чланова
породице умрлог.

26. децембар 2019.
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Сахрањивање у гробно место за привремено сахрањивање може се извршити само у двоструком
(лименом и дрвеном) сандуку.
За привремено сахрањивање плаћа се накнада
као и за редовно сахрањивање, уз додатну месечну
накнаду за коришћење гробног места, чију висину
утврђује Предузеће у свом Ценовнику.
Након истека рока из става 2. овог члана мора
се обезбедити редовно сахрањивање умрлог лица,
о трошку лица које је затражило привремено сахрањивање.

Члан 18.

Покопавање патоанатомског отпада генерисаног
на територији града Пожаревца може се вршити у
за то предвиђеној парцели на гробљу, у складу са
посебним прописима.

III. ГРОБЉА И ГРОБНА МЕСТА
Гробља
Члан 19.

На територији града Пожаревца у редовној употреби су следећа гробља:
1. Старо гробље, улица Охридска, Пожаревац,
2. Ново гробље, улица Боже Димитријевића, Пожаревац,
3. Гробље у Костолцу, улица Поречка, Костолац.
Гробља у сеоским насељима на територији града
Пожаревца су:
1) Баре,
2) Батовац – ново,
3) Батовац – старо,
4) Берање,
5) Брадарац,
6) Братинац,
7) Брежане,
8) Бубушинац,
9) Драговац,
10) Дрмно – ново,
11) Дрмно – старо,
12) Дубравица,
13) Живица – ново,
14) Живица – старо,
15) Касидол,
16) Кленовник,
17) Кличевац,
18) Лучица,
19) Лучица – Поповац – ново,
20) Лучица – Поповац – старо,
21) Маљуревац – ново,
22) Маљуревац – старо,
23) Набрђе,
24) Острово,
25) Петка,
26) Пољана – ново,

27)
28)
29)
30)
31)
32)
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Пољана – старо,
Пругово,
Речица,
Костолац село,
Трњане,
Ћириковац.

Члан 20.

Сахрањивање умрлих лица може се вршити само
на гробљу које је у употреби, на основу одобрења
које издаје Предузеће односно верска и месна заједница у сеоским насељима, зависно од услова прописаних овом одлуком, као и просторног капацитета.
Ако лице из члана 6. став 1. ове одлуке захтева да
се умрли сахрани на одређеном гробном месту, дужно
је да у пријави смртног случаја то посебно назначи.
Уколико право на коришћење гробног места није
на несумњив начин утврђено, Предузеће може извршити сахрањивање на том месту, али задржава право
да изврши пренос посмртних остатака о трошку пријавиоца, ако се накнадно утврди да је захтев за сахрањивање на одређено гробно место био неоснован.
На гробљима се врши сахрањивање умрлих лица
све док се одлуком Скупштине града Пожаревца иста
не ставе ван употребе.

Члан 21.

У саставу гробља налази се простор одређен за
сахрањивање (парцеле гробница и гробова и мешовите парцеле) са надгробним споменицима, као и
други објекти и уређаји намењени за сахрањивање,
коришћење и одржавање гробља.
Простор на гробљу намењен за сахрањивање дели
се на гробна поља односно парцеле, унутар којих се
налазе гробна места.
Парцеле на гробљу садрже више гробних места
и могу бити парцеле гробница, парцеле гробова и
мешовите парцеле.
Распоред парцела мора бити у складу са Планом
уређења гробља.
Парцеле су подељене на редове и гробна места.
Парцеле, редови и гробна места су обавезно нумерисани.
У саставу гробља могу да се налазе следећи објекти:
1. расхладна комора,
2. мртвачница,
3. други објекти неопходни за вршење делатности,
4. комунални уређаји и инсталације,
5. спољне и унутрашње саобраћајнице (путеви и
стазе),
6. чесме и бунари,
7. продавнице погребне опреме,
8. објекти и уређаји за јавно осветљење.

Гробна места
Члан 22.

Гробно место се уређује као:
1. гробница,
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2. гроб,
3. претинци за урне (колумбаријум или розаријум),
4. осаријум (заједнички гроб или гробница у коју
се похрањују посмртни остаци умрлих).

Члан 23.

Гробница је место намењено за сахрањивање, изграђено од чврстог материјала (цигле, бетона и др.).
Гробнице се граде у складу са санитарним и другим прописима и техничким правилима, а у складу
са Планом уређења гробља и уз одобрење Предузећа.
Гробнице се граде за два и више покојника, који
су чланови породице.

Члан 24.

Гроб је место намењено за сахрањивање, које се
састоји од ископане рупе у земљи прописане дубине,
дужине и ширине.
У гроб се по правилу могу сахранити само посмртни остаци једног умрлог лица.
Изузетно, у један гроб се може сахранити истовремено мајка са мртворођеним дететом, односно
дететом које је са њом умрло.
Након истека рока обавезног почивања, у постојећи гроб се може дозволити сахрањивање брачног
друга, детета или родитеља умрлог лица.
У постојећи гроб се може дозволити сахрањивање лица из става 4. овог члана и пре истека рока
обавезног почивања, под условом да дубина гроба
задовољава услове прописане актом Предузећа.

Члан 25.

Предузеће је дужно да успостави и води гробну
евиденцију уз трајно чување података о:
1) гробним местима;
2) свим преминулим лицима сахрањеним на гробљу;
3) именима сахрањених лица са назнаком места
на коме су сахрањени;
4) премештању посмртних остатака;
5) ексхумацији и одређивању новог места почивања;
6) кремираним лицима и местима полагања урни;
7) посебну евиденцију за сва лица која су сахрањена о трошку буџета града Пожаревца;
8) привременом сахрањивању умрлих лица.

Коришћење гробног места
Члан 26.

Након пријаве потребе за сахрањивањем на одређеном гробљу, Предузеће одређује гробно место.
Гробно место се код прве сахране даје на коришћење сродницима умрлог по следећем редоследу:
брачни друг, дете (брачно, ванбрачно, усвојено), родитељи умрлог.
У случају да не постоје лица из става 2. овог члана, односно да та лица не желе да буду корисници
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гробног места, гробно место се даје на коришћење
осталим сродницима умрлог у правој линији без обзира на сродство, а у побочној линији до IV степена
сродства, и то по редоследу по којем би та лица била
позвана на наслеђивање.
Уколико се на начин из ст. 2. и 3. овог члана не
може одредити корисник гробног места, исто се даје
на коришћење брачним друговима сродника умрлог
из ст. 2. и 3. овог члана, по истом редоследу.
Ако има више лица истог степена сродства са
умрлим, гробно место се даје на коришћење једном
од њих, кога они споразумно одреде.
У случају да лица из става 5. овог члана не постигну споразум, гробно место се даје на коришћење
лицу које је са умрлим живело у истом домаћинству,
односно које је умрлог издржавало или бринуло о
његовим потребама, под условом да такво лице постоји и да жели да буде корисник гробног места.
Изузетно, ако нема лица из ст. 2–6 овог члана,
гробно место се даје на коришћење лицу које обезбеди сахрањивање умрлог.
После прве сахране, у исто гробно место могу
се, уз писмену сагласност корисника гробног места,
могу сахранити лица наведена у овом члану.
У случају смрти корисника гробног места, право коришћења гробног места припада лицу које је одлуком
надлежног органа проглашено за његовог наследника,
односно лицу које докаже да је наследник умрлог.
Уколико је више лица проглашено за наследнике, исти су дужни да једног међу собом писменим
пуномоћјем овласте да са Предузећем, у својству
новог корисника гробног места, закључи уговор о
коришћењу гробног места, уз обавезу достављања
пуномоћја Предузећу.
Корисник гробног места је дужан да Предузећу
пријави сваку промену адресе и других битних података у року од осам дана од дана настанка промене.

Члан 27.

Право на коришћење гробног места стиче лице
из члана 26, које са Предузећем закључи уговор о
коришћењу гробног места.
Уговор обавезно садржи: податке о гробном месту,
време за које се гробно место даје на коришћење, начин одређивања и плаћања накнаде за коришћење и
одржавање гробног места, начин одржавања гробног
места, услове за ексхумацију и начин њеног спровођења, начин коришћења гробног места које је утврђено
као културно добро, а може садржати и друге одредбе.
Уређен гроб, гробница и касета за похрањивање
урни могу се закупити за живота независно од чињенице смрти, односно пријаве сахрањивања, о чему се
сачињава посебан писмени уговор између корисника
и Предузећа.

Члан 28.

Посмртни остаци сахрањених лица почивају у
гробном месту најмање 10 година од дана сахрањивања
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(рок обавезног почивања) на колико се и даје гробно
место на коришћење.
Време коришћења гробног места се може продужити за наредних десет година уколико су испуњени
следећи услови:
1. да је за коришћење гробног места у претходном
периоду уредно плаћена накнада,
2. да се гробно место уредно одржава,
3. да се гробно место не налази на гробљу или
делу гробља које је стављено или ће бити стављено ван употребе.
Након протека периода обавезног почивања корисник је у обавези да закључи нов уговор на период
од 10 година односно период продуженог почивања,
с тим да накнаду плаћа на годишњем нивоу.

Члан 29.

Накнада за коришћење гробног места утврђује се
пре сахране и плаћа је корисник унапред, за период
од 10 година односно за период обавезног почивања.
Висина накнаде за коришћење гробног места
утврђује се Ценовником Предузећа, на који сагласност даје Скупштина Града Пожаревца.
Предузеће може у Ценовнику предвидети могућност исплате накнаде из става 1. овог члана у ратама,
попуст у случају плаћања накнаде у целости, односно другу погодност плаћања.
Накнада за коришћење гробног места је наменског карактера и користи се за уређивање и одржавање гробља.

Члан 30.

По истеку рока обавезног почивања, односно
продуженог рока почивања, Предузеће је дужно да
писменим путем опомене корисника гробног места
да ће, уколико у року од 90 дана од дана пријема
опомене не уплати накнаду за коришћење гробног
места за наредних 10 година и на тај начин продужи рок почивања, извршити ексхумацију и пренос
посмртних остатака умрлог у заједнички гроб или
гробницу (осаријум), а гробно место дати на коришћење другим лицима.
У случају да се писмена опомена из става 2. овог
члана није могла уручити кориснику гробног места,
Предузеће ће путем средстава јавног информисања
од локалног значаја, као и на својој интернет страници, објавити позив који садржи податке о гробном
месту и кориснику гробног места, и позвати да се у
року од шест месеци јави корисник гробног места,
односно лица из члана 26. ове одлуке.
Ако се у року из става 1. не јави корисник, односно лица из члана 26, сматраће се да је гробно место
са свим саставним елементима напуштено, те ће се
поступити у складу са овим чланом.

IV. ЕКСХУМАЦИЈА
Члан 31.

Ексхумација је ископавање посмртних остатака
умрлих лица.
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Ексхумација се може вршити:
1) после протека рока обавезног почивања, односно продуженог рока почивања, у складу са
чланом 30. ове одлуке;
2) после протека рока обавезног почивања, а на
захтев корисника гробног места, односно породице, ради сахрањивања посмртних остатака
на другом месту;
3) по налогу надлежног органа, у складу са посебним прописима;
4) ради привођења гробља другој намени, а у
складу са урбанистичким планом односно
одлуком Скупштине града Пожаревца;
5) ради сахрањивања посмртних остатака на другом месту код привременог сахрањивања;
6) ради кремирања већ сахрањених посмртних
остатака или премештања у друго гробно место по жељи чланова уже породице;
7) у другим случајевима одређеним посебним
прописима.
Ексхумацију врши Предузеће по прибављеном
одобрењу санитарног и комуналног инспектора, у
складу са посебним прописима и Правилником о
условима и начину поступања са посмртним остацима умрлог лица („Службени гласник РС“, бр. 96/16).

Члан 32.

Ексхумацији обавезно присуствују подносилац
захтева за ексхумацију, односно овлашћено лице надлежног органа који је наложио ексхумацију и запослени из Предузећа.
Ексхумација посмртних остатака у циљу њиховог
преношења не може се вршити ако од дана сахрањивања до дана ексхумације није протекло пет година.
Изузетно, из оправданих разлога, надлежни орган
може одобрити ексхумацију у периоду другачијем од
става 2. овог члана.
Ексхумација се не може вршити у периоду од годину дана од дана сахрањивања, изузев по налогу
надлежног органа.
Приликом ексхумације води се рачуна о пијетету
умрлог.

Члан 33.

Трошкове ексхумације сноси лице, односно орган,
по чијем захтеву, односно налогу, се она врши.
Изузетно, трошкови ексхумације која се врши
ради привођења гробља другој намени падају на терет буџета Града Пожаревца.

V. КРЕМИРАЊЕ
Члан 34.

Кремирање посмртних остатака преминулог лица
врши се у крематоријуму.
Приликом кремирања Предузеће је дужно да предузме одговарајуће санитарно-техничке мере ради
заштите животне средине.
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Кремирање се може извршити ако је такву жељу
за живота изјавило преминуло лице или по налогу
лица из члана 6. ове одлуке које и сноси трошкове
кремирања.
Кремирање није дозвољено ако постоји изричита
изјава преминулог лица дата за живота или се на други несумњив начин може утврдити да се преминуло
лице противило кремирању.
Кремирање посмртних остатака лица која нису
умрла природном смрћу, може се извршити само по
одобрењу органа надлежног за покретање или вођење кривичног поступка.

Члан 35.

Посмртни остаци који се кремирају морају бити
смештени у лаки дрвени сандук без металних делова.
Пепео кремираних посмртних остатака преминулог лица ставља се у урну одмах по извршеном
кремирању.
Урна мора бити херметички затворена и направљена од чврстог материјала.

Члан 36.

Сахрањивање кремираних посмртних остатака
преминулог лица врши се остављањем урне у гробно место, розаријум или колумбаријум.
Розаријум је посебно уређена зелена површина
са касетама које служе за смештај урни.
Колумбаријум је зид са нишама у које се стављају
урне стандардног облика и величине са подацима
преминулог лица чији се пепео налази у урни (име
и презиме, година рођења и година смрти).
Корисник места у колумбаријуму или розаријуму
има иста права и обавезе као и корисник гробног
места.

VI. УРЕЂИВАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ ГРОБЉА
Члан 37.

План уређења гробља доноси се за свако гробље
посебно на основу урбанистичког пројекта и садржи
нарочито: локацију гробља, план парцелације гробних места, површином и ознаком намене, распоред
гробних места и других објеката и уређаја који су
намењени за сахрањивање и за коришћење и одржавање гробља, услове за инфраструктурно опремање гробља, архитектонско-грађевинско обликовање
гробница, гробних знакова, споменика и других објеката на гробљу, и др.
Уређивање и одржавање гробаља, у смислу ове
одлуке, врши Предузеће.
За планско уређивање и одржавање гробаља за
период од пет година доноси се средњорочни План
уређивања и одржавања гробља (у даљем тексту:
Средњорочни план).
Предлог Средњорочног плана припрема стручна
служба Предузећа, на основу Плана уређења гробља.
Средњорочни план доноси надлежни орган Предузећа, а сагласност даје Градско веће Града Пожаревца.
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Средњорочни план садржи:
1) распоред објеката и парцела на гробљима и распоред гробних места на појединим парцелама,
2) планове за изградњу, реконструкцију и адаптацију објеката и уређаја на гробљу,
3) планиране активности на озелењавању простора (хортикултурно решење),
4) планове за преуређење делова гробља (парцела), када гробним местима истекне рок обавезног или продуженог почивања,
5) мере у циљу постепеног стављања ван употребе гробља или његових делова када је урбанистичким планом или одлуком Скупштине Града
Пожаревца то одређено.
6) Средњорочни план се доноси најкасније до 1.
октобра текуће године за наредни период од
пет година.
Гробља се могу проширивати до граница утврђених урбанистичким планом, односно одлуком Скупштине Града Пожаревца.

Члан 38.

Гробље се мора уређивати и одржавати у складу
са санитарним и другим прописима у чистом и уредном стању што подразумева редовно чишћење стаза,
уклањање снега и леда, изношење смећа, одржавање
зелених површина, као и складу са осталим обавезама прописаним годишњим Планом и програмом
уређења гробља, који доноси Предузеће (у даљем
тексту: Програм).
Предлог Програма припрема стручна служба Предузећа у складу са Средњорочним планом и Планом
уређења гробља.
Програм доноси надлежни орган Предузећа, уз
сагласност Градског већа Града Пожаревца.
Програм садржи:
1) гробља на подручју града на којима Предузеће
врши уређење и одржавање, односно спецификацију локација и површина које се предвиђају
за уређење и одржавање,
2) врсту и обим радова по локацијама, у складу са
техничко-технолошким стандардима,
3) време, динамику, односно период обављања
радова по локацијама,
4) висину средстава потребних за реализацију
Програма по локацијама.
Програм мора да обезбеди минималне технолошке стандарде из ове области.
Висина средстава потребних за реализацију Програма по локацијама утврђује се према Ценовнику
Предузећа, на који сагласност даје Градско веће Града Пожаревца.
Програм се доноси најкасније до 30. новембра
текуће године за наредну годину.

Члан 39.

Изградња, односно реконструкција гробнице или
другог спомен обележја, као и подизање, преправка
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или уклањање споменика и другог предмета на гробу
врши се уз претходно прибављање одобрења Предузећа, а у складу са Планом уређења гробља.
Лице које тражи одобрење за изградњу дужно
је да поднесе скицу објекта, односно споменика и
потврду да је обезбеђено коришћење гробног места
(парцеле).
Извођач радова је дужан да сагласност из става 1.
прикаже на увид овлашћеном раднику Предузећа на
гробљу пре почетка извођења радова.
Ако је гробница или други спомен објекат изграђен, или се гради, односно ако је споменик или други
предмет на гробу подигнут, или се подиже противно
ставу 1. овог члана, Предузеће је овлашћено да поднесе пријаву комуналној инспекцији Градске управе
Града Пожаревца, која може наложити обустављање
радова и уклањање гробнице, спомен објекта односно споменика или другог предмета, односно прибављање одобрења Предузећа и усклађивање радова са
Планом уређења гробља.
Радови на гробљу се могу изводити радним данима у току радног времена.
Грађевински материјал (шљунак, песак, цигла, цемент, креч) може се држати на гробљу само за време
које је потребно за извођење радова и под условом
да се не омета саобраћај на гробљу.
По завршетку грађевинских радова на гробљу, извођач је дужан да градилиште без икаквог одлагања
чишћењем доведе у првобитно стање.
Ако се приликом извођења радова на гробљу
пронађу делови ковчега, кости и друго, извођач је у
обавези да одмах обустави даље радове и о томе без
одлагања обавести Предузеће.
Уколико извођач у току извођења радова пронађе
предмете од вредности дужан је да исте одмах преда
Предузећу.
За штету која евентуално проистекне из радова
који су изведени од стране извођача радова (урушавање и пад споменика, оштећења и сл.) одговара извођач радова, а уколико нема његове кривице, одговара
корисник гробног места.
Предузеће није одговорно за штету коју на надгробним споменицима изврше трећа лица.
Предузеће може да уклони све додатне предмете и
засаде чије је постављање односно сађење забрањено
овом Одлуком или условљено издавањем писменог
одобрења.

Члан 40.

Надгробни споменик је објекат који се налази на
гробу или гробници и који садржи податке о лицу
које је сахрањено у гробу или гробници.
Надгробни споменик се гради према условима за
архитектонско-грађевинско обликовање који су дефинисани Планом уређења гробља, и мора да одговара естетским критеријумима и пијетету.
Надгробни споменик мора бити изграђен од трајног материјала (камена, мрамора, гранита, бетона,
легура и сл.).
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Надгробни споменик подиже корисник гробног
места.
Поред личних података лица које је сахрањено у
гробу или гробници (презиме и име, година рођења
и смрти), натпис на надгробном споменику може да
садржи и имена чланова породице који подижу споменик, пригодан натпис, орнамент или слику.
Забрањен је натпис којим се вређају умрли или
чланови породице, као и речи које су у нескладу са
моралним начелима.
Лице које је подигло споменик или његови наследници могу споменик уклонити и поставити други који је по њиховом мишљењу прикладнији, према
условима из Плана уређења гробља, и уз прибављање новог одобрења Предузећа.
На месту почивања покојника обавезно је постављање трајног обележје докле год гробно место
има корисника како би се знало ко је сахрањен у том
гробном месту.
Забрањено је постављање спомен обележја ван
места почивања покојника.

Одржавање реда на гробљу
Члан 41.

Одржавање реда на гробљу, подразумева одређивање начина понашања посетилаца, радно време гробља
за посетиоце и за извођаче радова, као и друге одредбе.
Акт о одређивању реда на гробљу (у даљем тексту: Правила понашања на гробљу) доноси надлежни
орган Предузећа, и исти се поставља на видном месту код улаза на гробље и посетиоци су дужни да га
се придржавају.
О реду на гробљу стара се запослени у Предузећу, који је актом о систематизацији радних места и
послова задужен за те послове.
Посетиоци су дужни да се на гробљу понашају
примерено, како то одговара месту и дужном поштовању према мртвима.

Члан 42.

Гробље је отворено за посетиоце од понедељка до
петка у времену од 7.00 до 19.00 часова у периоду
од 1. априла до 30. септембра, односно од 07.00 до
17.00 часова у периоду од 1. октобра до 31. марта и
суботом од 07.00 до 14.00 часова.
Предузеће може из нарочито оправданих разлога привремено забранити приступ посетиоцима на
гробље.
Радно време гробља мора се истаћи на улазу у
гробље на видном месту.

Члан 43.

На гробљу је забрањено:
1) улажење и задржавање ван времена када је гробље отворено за посетиоце,
2) приступ деци млађој од 7 година без пратње
одраслог лица,
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3) прескакање ограде, гажење зелених површина, ломљење дрвећа, кидање цвећа и других
засада,
4) гажење и прљање гробних места,
5) наношење штете надгробним обележјима
(споменицима и другим предметима на гробним местима),
6) нарушавање мира на гробљу,
7) увођење животиња, осим у случајевима прописаним законом,
8) вожња бицикла, мотоцикла и другог моторног
возила ако то није одобрено посебном дозволом Предузећа,
9) бацање увелог цвећа, корова, венаца и других
предмета, као и наношење блата, земље и друге нечистоће по стазама, путевима и зеленим
површинама,
10) остављање хране на гробним местима и другим местима на гробљу,
11) фотографисање у виду заната без одобрења
Предузећа или корисника гробног места,
12) продавање било какве робе и вршење других
услуга без одобрења Предузећа,
13) постављање реклама и натписа,
14) постављање клупа и других предмета без одобрења Предузећа,
15) улажење у капелу ван времена одређеног за
сахрањивање,
16) паљење свећа на гробном месту изван кућишта за свеће, хартије, суве траве, корова,
увелог цвећа, венаца, или других неупотребљивих предмета,
17) извођење било каквих додатних радова у
розаријуму и колумбаријуму (постављање
импровизоване жардињере, камене плоче са
сликама, кандила и сл.), као и сађење биљака
око касета розаријума,
18) монтирање жардињера, клупа, кандила, кућишта за свеће, ограда и сл. на гробу односно
гробници уколико то није предвиђено пројектом споменика,
19) сађење око гробова и гробница свих дрвенастих врста лишћара, четинара, шибља и другог растиња,
20) вршење других недозвољених радњи које Предузеће утврди својим актом.

VII. ФИНАНСИРАЊЕ ОБАВЉАЊА
КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ
Члан 44.

Извори средстава за обављање и развој комуналне
делатности обезбеђују се из:
1. прихода од пружања комуналних услуга;
2. прихода буџета Града;
3. наменских средстава других нивоа власти;
4. других извора, у складу са законом.
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VIII. ОБАВЕЗЕ ВРШИОЦА КОМУНАЛНЕ
ДЕЛАТНОСТИ У СЛУЧАЈУ
НЕПЛАНИРАНИХ И ПЛАНИРАНИХ
ПРЕКИДА У ОБАВЉАЊУ КОМУНАЛНЕ
ДЕЛАТНОСТИ
Члан 45.

У случају наступања непланираних или неочекиваних поремећаја или прекида у пружању комуналних услуга, односно обављању комуналне делатности, Предузеће је дужно да одмах о томе обавести
Градско веће и да истовремено предузме све потребне мере за отклањање узрока поремећаја, и то:
1. радно ангажује запослене у Предузећу на отклањању узрока поремећаја, односно разлога
због којих је дошло до прекида у вршењу комуналне делатности;
2. изврши хитну поправку и замену инсталација и
уређаја којима се обезбеђује обављање послова,
као и заштиту комуналних објеката и уређаја од
даљих кварова или хаварија;
3. предузме и друге мере које утврди одељење
Градске управе надлежно за послове комуналне инспекције.
Уколико Предузеће не предузме мере из става 1.
овог члана у року од 24 сата, Градско веће ће предузети мере прописане законом и прописима Скупштине Града.
Предузеће је дужно да у средствима јавног информисања или на други погодан начин обавести
кориснике о планираним или очекиваним сметњама и прекидима који ће настати или могу настати у
пружању комуналних услуга, најкасније 24 сата пре
очекиваног прекида у пружању тих услуга.

Члан 46.

У Предузећу право на штрајк остварује се у складу са законом.
У случају штрајка, Предузеће је дужно да обезбеди минимум процеса рада, у складу са законом, а
нарочито:
1. копање гробног места;
2. сахрањивање;
3. уређење гробног места након сахрањивања.

IX. КОНТИНУИРАНО ИЗЈАШЊАВАЊЕ
КОРИСНИКА О КВАЛИТЕТУ ПРУЖАЊА
КОМУНАЛНИХ УСЛУГА
Члан 47.

Предузеће је дужно да једном годишње спроведе
поступак изјашњавања корисника о квалитету пружања комуналних услуга из ове одлуке, у трајању од
најмање 30 дана.
Јавни позив за изјашњавање из става 1. овог члана, Предузеће објављује у средствима јавног информисања од локалног значаја, као и на званичној
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интернет страници Града Пожаревца и својој интернет страници.
Изјашњавање се може организовати и електронским путем.
Предузеће је дужно да у року од 15 дана од дана
завршетка изјашњавања достави Градском већу Града Пожаревца извештај о резултатима изјашњавања
корисника о квалитету пружања комуналних услуга.
Уколико су резултати изјашњавања корисника
комуналних услуга такви да већина корисника није
задовољна пруженом комуналном услугом, Градско
веће покреће поступак преиспитивања рада Предузећа, и налаже му да отклони недостатке који су наведени у изјашњавању корисника у року од 90 дана.
Уколико Предузеће не отклони недостатке из
става 5. овог члана, Градско веће о томе обавештава
Скупштину Града Пожаревца, која даље поступа у
складу са Законом о комуналним делатностима.

X. НАДЗОР
Члан 48.

Инспекцијски надзор над применом одредаба ове
одлуке врши Одељење Градске управе надлежно за
послове комуналне инспекције, у складу са законом,
подзаконским актима, овом одлуком и другим позитивно-правним прописима.
Комунално-милицијске и друге послове, као и
контролу примене одредаба ове Одлуке врши Комунална полиција, у складу са Законом о комуналној
милицији и другим прописима.
Уколико комунални милиционер у обављању комунално-милицијских послова уочи повреду прописа
из надлежности другог органа, обавестиће одмах о
томе, писаним путем, надлежни орган.

Члан 49.

Физичка лица, правна лица и предузетници дужни
су да службеним лицима из члана 48. ове одлуке, у
вршењу надзора над применом одредаба ове одлуке,
омогуће несметано вршење прегледа објеката, просторија и уређаја, да пруже потребна обавештења,
као и да поступају по налогу надлежних инспектора
и комуналних полицајаца.
У свим случајевима поступања или непоступања,
супротно одредбама ове одлуке, као и у случајевима
када се актом надлежног одељења, односно службених лица из члана 48. ове одлуке, налаже испуњење
одређене обавезе, па носилац обавезе не изврши дати
налог, те радње ће се извршити преко другог лица,
на трошак извршеника.

XI. КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 50.

Новчаном казном у фиксном износу казниће се
за прекршај издавањем прекршајног налога, због
непоступања или поступања супротно одредбама
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чланова: 20, 25, 28, 30, 31, 32, 34, 37, 39 и 46, ове
одлуке, и то:
1. правно лице у износу од 100.000 динара;
2. одговорно лице у правном лицу у износу од
10.000 динара;
3. предузетник у износу од 50.000 динара.
Новчаном казном у фиксном износу казниће се
за прекршај издавањем прекршајног налога, због
непоступања или поступања супротно одредбама
чланова: 4. став 2, члан 12. став 4, 13, 14, 24, 26, 45.
и 47, ове одлуке, и то:
1. правно лице у износу од 50.000 динара;
2. одговорно лице у правном лицу у износу од
5.000 динара;
3. предузетник у износу од 25.000 динара.

Члан 51.

Новчаном казном у фиксном износу казниће се
за прекршај издавањем прекршајног налога, због
непоступања или поступања супротно одредбама
чланова: 20, 26, 34 и 39 ове одлуке, физичко лице у
износу од 20.000 динара.
Новчаном казном у фиксном износу казниће се за
прекршај издавањем прекршајног налога, због непоступања или поступања супротно одредбама чланова: 14. став 4, 16. и 43. ове одлуке физичко лице у
износу од 5.000 динара.

Члан 52.

Лице против кога је издат прекршајни налог прихвата одговорност за прекршај плаћањем половине
изречене казне, у року од осам дана од дана пријема
прекршајног налога, чиме се ослобађа плаћања друге
половине изречене казне.

XII. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 53.

Вршилац комуналне делатности је дужан да своје
пословање усклади са законом, подзаконским актима
и одредбама ове одлуке у року од 60 дана од дана
ступања на снагу ове одлуке.
Вршилац комуналне делатности ће послове из
члана 2. став 4. и чланова 34–37 ове Одлуке обављати након испуњења кадровских и техничких услова
за обављање наведене делатности.

Члан 54.

Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје да
важи Одлука о сахрањивању и гробљима на подручју
Града Пожаревца, („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 4/09, 10/09 и 3/17).

Члан 55.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града Пожаревца“.
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Број 011-06-181/2019-12
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК
Бојан Илић, с. р.
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Ha основу члана 2. став 3. тачка 13, члана 4. став
3. и члана 13. став 1. Закона o комуналним делатностима („Службени гласник PC“, бр. 88/11, 104/16 и
95/18), члана 2. Уредбе o начину и условима за отпочињање обављања комуналних делатности („Службени гласник PC“, бр. 13/18, 66/18 и 51/19), члана
4. став 1. Закона o прекршајима („Службени гласник
PC“, бр. 65/13, 13/16 и 98/16 – УС) и члана 39. став
1. тач. 8) и 22) Статута Града Пожаревца („Службени
гласник Града Пожаревца“, бр. 10/18, 12/18 – исправка и 10/19), Скупштина Града Пожаревца на седници
одржаној 26. децембра 2019. године, доноси

ОДЛУКУ

o обављању димничарских услуга

I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.

Овом одлуком уређују се услови и начин обављања димничарских услуга на територији града
Пожаревца, права и обавезе вршиоца комуналне
делатности и корисника услуга на територији града
Пожаревца (у даљем тексту: Град), обим и квалитет
комуналних услуга, финансирање обављања димничарских услуга, мере забране, надзор над вршењем
димничарских услуга, као и друга питања везана за
обављање делатности.
Под територијом Града у смислу ове одлуке подразумевају се поред насељеног места Пожаревца и
сва остала насељена места која обухвата територија
града Пожаревца, сагласно Закону.
Сви појмови употребљени у овој одлуци у мушком граматичком роду обухватају мушки и женски
род лица на која се односе.

Члан 2.

Комунална делатност вршења димничарских
услуга обухвата:
− чишћење и контролу димоводних и ложишних
објеката и уређаја и вентилационих канала и
уређаја,
− вађење и спаљивање чађи у димоводним објектима,
− преглед новоизграђених и дограђених димоводних и ложишних објеката и уређаја и
− мерење емисије димних гасова и утврђивање
степена корисности ложног уређаја, осим у
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случајевима када наведене послове обављају
лица или предузетници овлашћени у складу
са законом којим je уређена област цевоводног
транспорта гасовитих и течних угљоводоника
и дистрибуције гасовитих угљоводоника, као
и законом којим je уређена област ефикасног
коришћења енергије.

II. УСЛОВИ И НАЧИН ОБАВЉАЊА
КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ
Члан 3.

Димничарска услуга обавља се у циљу обезбеђивања исправног функционисања димоводних и ложишних објеката и уређаја, вентилационих канала и
уређаја, превентивне заштите живота и имовине од
пожара, заштите животне средине, енергетске ефикасности и спречавања загађења ваздуха.

Члан 4.

Корисник димничарске услуге je физичко или
правно лице које je власник, односно корисник стана
у стамбеној згради, власник, односно корисник породичне стамбене зграде и власник, односно корисник
пословног простора и објеката у којима се налазе
димоводни објекти, резервни димоводни објекти,
ложишни уређаји, вентилациони канали и уређаји
(у даљем тексту: корисник услуге).

Члан 5.

Димничарске услуге обавља Јавно комунално
предузеће „Комуналне службе“ Пожаревац, у складу
са условима прописаним Уредбом o начину и условима за отпочињање обављања комуналне делатности
(„Службени гласник PC“, бр. 13/18, 66/18 и 51/19).

Члан 6.

Пружање димничарских услуга врши се према Годишњем програму одржавања вршиоца делатности
коме je поверено обављање ове комуналне делатности.
Програм из става 1. овог члана доноси вршилац
делатности и доставља Градском већу Града Пожаревца у року који je одређен законом и одлуком o
оснивању или уговором o поверавању.
Сагласност на Програм из става 1. овог члана даје
Градско веће Града Пожаревца.
Димничарске услуге дефинисане овом одлуком
могу се вршити и у краћим временским размацима,
ако то затражи корисник или надлежни орган.

Члан 7.

Редовна контрола и чишћење димоводних и ложишних објеката и уређаја врши се у складу са Програмом, у следећим временским размацима:
1. једном месечно у току целе године димњаци и
ложишни објекти и уређаји који припадају инсталацијама за масовно спремање хране (у хотелима,
болницама, пекарама, домовима, кланицама итд.).
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2. два пута у периоду од 15. октобра до 30. априла
димњаци, димоводне цеви и ложишта за парно
и етажно грејање стамбених просторија приватних лица, који су у употреби.
3. једном месечно у временском интервалу од
15. октобра до 30. априла димњаци, димоводне цеви и ложишта за парно и етажно грејање
и остале инсталације за заједничко грејање у
стамбеним и пословним зградама, димњаци и
димоводне цеви индустријских и занатских постројења и њихова ложишта, као и њима слични објекти и уређаји који се користе.
4. једном годишње – димњаци циглана и црепана.
Резервни димњаци и димњаци који се не користе
стално, односно на који нису прикључени ложишни
уређаји, контролишу се и чисте једном у три године.

Члан 8.

Редовна контрола и чишћење вентилационих канала и уређаја врши се у складу са Програмом, у
следећим временским размацима:
1) једном у три године за вертикални главни (примарни) вентилациони канал и централни вентилациони уређај, који je намењен искључиво
за главни (примарни) канал и налази се на његовом врху, у породичним и вишепородичним
стамбеним зградама.
2) једном у три године за вентилациони канал и
уређај за пословне просторе и објекте (пословни објекти тржних центара и сл.) и
3) свака три месеца за вентилациони канал и уређај попут филтера и вентилатора у којима се
стварају запаљива прашина или пape масноће
(за просторије и објекте за масовно припремање хране).

Члан 9.

Спаљивање чађи у димоводним и ложишним
објектима и уређајима врши се једном годишње по
престанку грејне сезоне.
Приликом спаљивања чађи врши се генерално чишћење димоводних објеката са вађењем чађи, као и
димничарска контрола исправности димоводних и
ложишних објеката и уређаја.
Спаљивање чађи у димоводним и ложишним
објектима и уређајима изнад отворених ложишта за
печење меса или месних прерађевина на жару, врши
се једном месечно у току целе године.
Спаљивање чађи се не сме вршити за време јаког
ветра или када je јака врућина, као и по изузетно
хладном времену и ноћу.
Димничар који врши спаљивање наслага у смислу
овог члана дужан je да предузме све потребне мере
заштите и то да:
- у непосредној близини димњака на којем се
врши спаљивање има одговарајућу опрему и
друга средства која су потребна за гашење у
случају да се запале наслаге;
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- провери стање димњака у вези са заштитом од
пожара и прекине спаљивање ако установи да би
могло доћи до већих оштећења или до повећања
опасности од пожара;
- пo завршетку спаљивања провери да ли постоји
евентуална опасност од пожара и ако постоји,
да je уклони.
Спаљивање чађи у димоводним објектима и уређајима у већим стамбеним и другим зградама се
претходно пријављује градској ватрогасној јединици
и морају да га врше најмање два димничара.

Члан 10.

Димничарски преглед новоизграђених и дограђених димоводних објеката и уређаја предузеће врши
после завршене изградње стамбеног или пословног
објекта, односно после завршених накнадно изведених радова на димоводним објектима и уређајима, a
пре издавања одобрења за употребу стамбеног, односно пословног објекта.

Члан 11.

Корисник услуге може да захтева, писаним путем,
да се мимо прописане редовне контроле изврши контрола исправности димоводних и ложишних објеката
и уређаја и вентилационих канала и уређаја, као и
спаљивање чађи, на терет подносиоца захтева.

Члан 12.

Димничарски преглед новоизграђених и дограђених димоводних објеката и уређаја вршилац делатности врши после завршене изградње стамбеног или
пословног објекта, односно после завршених накнадно изведених радова на димоводним објектима
и уређајима, a пре издавања одобрења за употребу
стамбеног, односно пословног објекта.

Члан 13.

O утврђеним неисправностима димоводних и ложишних објеката и уређаја и вентилационих канала
и уређаја које утичу на употребљивост и сигурност,
као што су оштећења (обрушавање, пукотине, растресеност и сл.), недозвољени грађевински радови
(зазиђивање и сл.), вршилац делатности je дужан да
одмах обавести корисника услуге, Министарство
унутрашњих послова, Сектор за ванредне ситуације
и надлежну грађевинску инспекцију.

III. ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ВРШИОЦА
ДЕЛАТНОСТИ И КОРИСНИКА УСЛУГА
Члан 14.

Вршилац делатности je дужан да обезбеди:
1. трајно и несметано обављање димничарских
услуга,
2. прописани обим и квалитет димничарских
услуга,

Страна 104 – Број 19

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

3. развој и унапређење квалитета и врста димничарских услуга.

Члан 15.

Вршилац делатности je дужан да на транспарентан начин обавести власника, односно корисника
димоводних и ложних објеката и уређаја, o планираном термину доласка ради обављања димничарске
услуге или да са корисником услуге путем телефона,
електронске поште, интернета и сл. договори термин
доласка.

Члан 16.

Вршилац делатности je дужан:
- да димничарске услуге врши на начин и у роковима прописаним овом одлуком и Планом,
- да o термину вршења димничарских услуга обавести корисника услуге, и
- да непосредном вршиоцу димничарских услуга
обезбеди посебну легитимацију, коју je дужан
да покаже при пружању услуге.
Изглед и садржину легитимације из става 1. алинеја трећа овог члана прописује вршилац делатности.

Члан 17.

Корисник услуга дужан je:
1. да омогући улаз у просторије и несметан прилаз димоводним и ложишним објектима и уређајима и вентилационим каналима и уређајима,
2. да омогући чишћење димоводних и ложишних
објеката и уређаја и вентилационих канала и
уређаја,
3. да омогући спаљивање чађи у димоводним
објектима и уређајима једном годишње по
престанку грејне сезоне, a једном месечно спаљивање наслага масти и чађи на димоводним
објектима изнад скара,
4. да омогући контролу димоводних и ложишних
објеката и уређаја и вентилационих канала и
уређаја,
5. да димоводне и ложишне објекте и уређаје
и вентилационе канале и уређаје користи у
складу са наменом и на начин који не угрожава безбедност грађана и не ствара опасност од
пожара,
6. да плаћа цену за пружене димничарске услуге
(у складу са чланом 19. ове одлуке).

IV. ФИНАНСИРАЊЕ ОБАВЉАЊА
ДИМНИЧАРСКИХ УСЛУГА
Члан 18.

Средства за обављање димничарских услуга обезбеђују се из:
- прихода од пружања димничарских услуга које
плаћају корисници,
- других извора у складу са Законом.
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Члан 19.

Цене димничарских услуга утврђују се Ценовником.
Цену комуналне услуге одређује вршилац делатности, на основу елемената за образовање цене
комуналних услуга прописаних законом којим je
уређен начин обављања комуналних делатности, уз
сагласност Скупштине Града Пожаревца.
Наплата димничарских услуга регулисаће се уговором са вршиоцем делатности.
За обавезне димничарске услуге које се на захтев
корисника димоводног и ложишног објекта и уређаја
врше ван времена и рокова утврђених овом одлуком,
плаћа се увећана накнада у складу са одлуком вршиоца делатности.
Накнада за димничарске услуге плаћа се после
извршене услуге.
Вршилац делатности и корисник димничарске
услуге могу уговорити другачији начин плаћања
димничарске услуге (плаћање на рате и сл.).

V. МЕРЕ ЗАБРАНЕ
Члан 20.

Ha димоводним објектима и вентилационим каналима није дозвољено:
1. извођење грађевинских и других радова без
одговарајућег акта Одељења за урбанизам и
грађевинске послове Градске управе Града
Пожаревца,
2. постављање инсталација других инфраструктурних објеката и уређаја и,
3. коришћење супротно намени.

VI. НАДЗОР
Члан 21.

Надзор над спровођењем ове одлуке врши Одељење за инспекцијске послове Градске управе Града
Пожаревца.
Послове инспекцијског надзора над применом ове
одлуке обавља комунални инспектор.

Члан 22.

Новчаном казном од 50.000,00 динара казниће се
за прекршај вршилац делатности ако:
1. не донесе годишњи Програм одржавања (члан 6.),
2. не контролише и не чисти димоводне и ложишне
објекте и уређаје у прописаним временским размацима и не врши спаљивање чађи у димоводним и ложишним објектима и уређајима у прописаним временским размацима (члан 7. и 9.),
3. не врши редовну контролу и чишћење вентилационих канала и уређаја у прописаним временским размацима (члан 8.),
4. на захтев корисника услуге не изврши контролу
исправности димоводних и ложишних објеката
и уређаја и не поступи у складу са чланом 11.
ове одлуке,
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5. не поступи у складу са чланом 13. ове одлуке,
6. не обавештава кориснике услуге o времену обављања димничарске услуге на начин из члана
15. ове одлуке.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се и
одговорно лице у вршиоцу делатности новчаном казном од 5.000,00 динара.

Члан 23.

Новчаном казном од 200.000,00 динара казниће се за
прекршај корисник услуге - правно лице ако димоводне
и ложишне објекте и уређаје и вентилационе канале и
уређаје, користи супротно намени, на начин који угрожава безбедност грађана и ствара опасност од пожара.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се предузетник новчаном казном од 100.000,00 динара.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се и
физичко лице и одговорно лице у правном лицу новчаном казном од 20.000,00 динара.

VII. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 24.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града Пожаревца“, а примењује се када вршилац комуналне
делатности испуни кадровске и техничке услове за
обављање наведених делатности.
У Пожаревцу, 26. децембра 2019. године
Број 011-06-181/2019-13
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК
Бојан Илић, с. р.
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На основу члана 2. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник РС“, бр. 88/11, 104/16,
и 95/18), члан 7. Закона о превозу у друмском саобраћају („Службени гласник РС“, бр. 46/95, 66/01,
61/05, 91/05, 62/06, 31/11 и 68/15) и члана 39. став 1.
тачка 22) Статута Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 10/18, 12/18 –исправка
и 10/19), Скупштина Града Пожаревца на седници
одржаној 26. децембра 2019. године, донела је

ОДЛУКУ

о јавном линијском превозу путника
на територији Града Пожаревца

I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.

Овом одлуком прописују се начин организовања,
услови обављања и услови коришћења јавног линијског
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превоза путника (у даљем тексту: линијски превоз)
на територији града и приградским насељима Пожаревца (у даљем тексту: град), а нарочито:
1. услови за обављање линијског превоза,
2. права и обавезе превозника и корисника услуге
превоза,
3. потребна средства за обављање линијског превоза на територији града Пожаревца и извори
из којих се она обезбеђују,
4. начин обезбеђивања континуитета у обављању
линијског превоза,
5. начин поступања и овлашћења града у случају
прекида обављања линијског превоза, непредвиђених околности (хаварија, елементарне
непогоде, прекид испоруке енергената за рад
или штрајк), као и ред првенства у линијском
превозу кад услед више силе дође до смањеног
обима у вршењу линијског превоза,
6. израда и контрола остварења реда вожње,
7. организација система праћења и управљања
возилима линијског превоза,
8. организација система наплате услуге превоза,
продаје возних исправа, контроле путника и др.
Одељење за комуналне делатности и енергетику
Градске управе Града Пожаревца даје предлоге за
организовано и трајно обављање и развој линијског
превоза, обим и квалитет услуге линијског превоза у
складу са материјалним могућностима Града.
Сви појмови употребљени у овој одлуци у мушком граматичком роду обухватају мушки и женски
род лица на која се односе.

Члан 2.

Линијски превоз је комунална делатност од општег интереса којом се обезбеђује нормално функционисање Града и задовољење основних потреба
становништва за кретањем.

Члан 3.

Превоз путника у градском и приградском саобраћају је обављање превоза путника на подручју
града Пожаревца и другим насељеним местима на
територији града Пожаревца, као и између насељених места на територији града Пожаревца.

Члан 4.

Тарифни систем обухвата:
− начела, принципе и др.;
− подручје примене (границе зона, и др.);
− систем карата у линијском превозу (појединачне, претплатне, и др.);
− услове коришћења превоза, категорије корисника услуге, начин и поступак издавања и плаћања
– цене возних исправа;
− начин и поступак за корекцију цене;
− систем наплате и контроле путника, и
− систем продаје услуге (продајна мрежа и др.).
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Тарифни систем линијског превоза на територији Града утврђује се посебним актима – Одлука о
тарифном систему и Ценовник карата, који доноси
Скупштина Града Пожаревца.

II. ОРГАНИЗАЦИЈА ЛИНИЈСКОГ ПРЕВОЗА
Члан 5.

Линијски превоз се обавља аутобусима, (у даљем
тексту: возила) на унапред утврђеним линијама и
према утврђеном реду вожње, уз унапред утврђену
тарифу и остале услове превоза у складу са законом
и овом одлуком.
Надлежно Одељење за комуналне делатности и
енергетику даје предлоге за ефикаснију организацију
и обављање аутобуског превоза.
Линијски превоз на територији града Пожаревац
у смислу одредаба ове одлуке обавља се као градски
и приградски превоз.

Члан 6.

Превоз путника у градском и приградском саобраћају обавља се аутобусима:
1. на сталним линијама – свакодневно током целе
године,
2. на сезонским линијама – периодично (за ученике, студенте и др.),
3. на ванредним линијама – за време одржавања
културних, уметничких, спортских и других
манифестација.

Члан 7.

Линије се утврђују у складу са потребама становништва, просторним развојем града, размештајем
зона атрактивности (зоне рада – пословне активности, школске установе, здравствене установе, установе културе) и саобраћајно-техничким условима.
Линије се одређују годишњим планом линија који
припрема Одељење за комуналне делатности и енергетику Градске управе Града Пожаревца, а доноси га
Градско веће Града Пожаревца у последњем тромесечју текуће, за наредну годину.
План линија садржи:
− број и назив линије,
− дужина линије,
− траса линије,
− број ангажованих возила по типу возила (зглобно, возило стандардне дужине, минибус),
− број полазака радним даном, суботом и недељом
за зимски и летњи ред вожње,
− стајалишта и
− врсту линијског превоза (Г – градски, П – приградски).
Измена и допуна плана врши се по потреби, по
поступку предвиђеном за његово доношење, уз анализу оправданости.
Успостављање нове линије или измена трасе постојеће линије врши се актом о успостављању, који
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у форми решења доноси Одељење за комуналне делатности и енергетику Градске управе града Пожаревца. Решење мора да садржи све елементе предвиђене Планом линија.
Елементи рада линија које су Конкурсом уступљене превозницима не могу се мењати у року важења
Уговора за више од 20%, осим у случајевима настанка ванредних околности.
Ванредне линије отвара превозник на основу
указане потребе привременог карактера и одржава их док траје потреба, али не дуже од 5 дана, на
основу закључка Градског већа Града Пожаревца, а
по претходно прибављеном мишљењу Одељења за
комуналне делатности и енергетику Градске управе
Града Пожаревца.

Начин и услови за обављање јавног линијског
превоза путника
Члан 8.

Линијски превоз у складу са законом обављају
привредна друштва која су регистрована за обављање ове делатности и која задовољавају услове
прописане Законом, којима град поверава уговором
обављање овог превоза (у даљем тексту: превозник).

Члан 9.

Поверавање линијског превоза врши се на основу
јавног конкурса (у даљем тексту: конкурс), на период
трајања од 5 до 10 година у зависности од иницијалних улагања што је прописано Пројектом јавно-приватног партнерства.
Уколико превозник преузме обавезу улагања средстава у ову делатност (набавку нових возила са свом
прописаном и допунском опремом), период на који
се поверавање врши може се продужити за период
повраћаја уложених средстава, али не дуже од 10
година.
Изглед возила и врсту допунске опреме прописује
Комисија за јавно-приватно партнерство и чини саставни део Конкурсне документације (Правилник о
возилима).
Одлуку о расписивању конкурса доноси Скупштина Града Пожаревца.

Члан 10.

Конкурс расписује надлежна организациона јединица Градске управе за послове јавних набавки, а
спроводе га Комисије (за избор најповољнијег понуђача и техничке комисије за преглед возила и простора за паркирање и одржавање возила) које образује
Градоначелник.
Конкурс обухвата јавни оглас као општи део и
конкурсну документацију као посебан део.
Јавни оглас се оглашава у дневно-информативном
листу и обавезно садржи:
− линије које се поверавају са свим елементима
из Плана линија ,

26. децембар 2019.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

− време за које се поверава превоз,
− ко има право учешћа на конкурсу,
− начин и рок за подношење пријаве,
− обавезу подношења доказа о уплати таксе и прописаних гаранција (писмо банке да ће издати
одговарајуће гаранције) за учешће на конкурсу,
− место и време јавног отварања пријава приспелих на конкурс,
− начин и рокови рада Комисија за избор најповољнијег понуђача у првом и другом степену
одлучивања, и др.
Конкурсна документација из става 2. овога члана
садржи:
− податке о обавезној садржини пријаве,
− услове за обављање линијског превоза,
− извод из важећег плана линија за линије (пакете
линија) које су предмет конкурса,
− исправе којима подносилац пријаве доказује да
испуњава услове за обављање јавног линијског
превоза,
− број и врсту возила потребних (укључујући и
прописана резервна возила) за обављање превоза на линијама које су предмет конкурса,
− доказе да возила којима ће обављати превоз испуњавају техничке услове за обављање јавног
линијског превоза (дефинисана Правилником
о возилима који је саставни део Конкурсне документације),
− прописане изјаве (дате у Конкурсној документацији) и нацрт Уговора који морају да буду
потписани од стране одговорног лица Понуђача,
− критеријуме за вредновање понуде,
− упозорење да ће се превознику који одустане
од обављања превоза наплатити гаранција за
учешће на конкурсу,
− начин вредновања понуда, и др.

Члан 11.

Комисије из члана 10. ове одлуке води записник о
битним чињеницама и току поступка који потписују
председник и чланови Комисије.
Комисија је дужна да у року до 45 дана од дана
отварања пријава, размотри приспеле пријаве, утврди предлог ранг листе и сачини извештај.
Извештај Комисије садржи:
1. текст одлуке о расписивању конкурса,
2. број и садржину приспелих пријава,
3. податке о неблаговременим и непотпуним пријавама,
4. извештаје техничких комисија о прегледу возила и објеката за смештај и одржавање возила,
5. начин примене критеријума за вредновање пријаве,
6. предлог ранг листе са образложењем.
Записник, извештај и предлог ранг листе из става 3. овог члана Комисија доставља Градском већу,
а Одлуку о извршеном избору доноси Скупштина
Града Пожаревца.

Страна 107 – Број 19

Члан 12.

Одсек за послове органа Града дужан је да одлуку
о извршеном избору достави свим учесницима конкурса у року од осам дана и објави на огласној табли
зграде Градске управе.

Члан 13.

Начелник Градске управе и учесник који је изабран на конкурсу најкасније у року од 15 дана од
дана пријема одлуке закључују Уговор.
Уговор, поред елемената утврђених законом, обавезно садржи: линије које се поверавају и услове под
којима се исте поверавају, временски период на који
се врши поверавање, рок отпочињања обављања линијског превоза, међусобна права и обавезе уговорних
страна, висину накнаде за обављање линијског превоза, начин решавања спорова између уговорних страна,
казнене одредбе – пенали за неизвршење уговорених
обавеза, услове раскида уговора пре времена на који
је закључен и права и обавезе које из тога проистичу.
Рок на који се закључује јавно-приватно партнерство, прописује се Пројектом јавно-приватног
партнерства за обављање делатности јавног превоза
путника.

Члан 14.

Када се учесник који је изабран на конкурсу не
одазове позиву за закључење уговора, сматраће се да
је одустао, у ком случају му се наплаћује гаранција
за озбиљност пријаве.
Уговор се може једнострано раскинути пре времена на који је закључен у случају да превозник не
испуњава своје уговорне обавезе и у другим случајевима прописаним у Уговору.

Члан 15.

У случају када на конкурс није поднета ниједна
пријава, односно када од приспелих пријава ниједна
не испуњава услове конкурса, као и у случају раскида уговора пре истека уговореног рока, начелник
Градске управе ће у складу са законом привремено,
а најдуже на период до шест месеци, извршити поверавање линијског превоза прикупљањем понуда
или непосредном погодбом.
Привремено поверавање линијског превоза се
може вршити и у случају прекида у обављању делатности због других непредвиђених околности као
и у случају увођења пробних линија.
Првенство у овим случајевима имају учесници
Конкурса који су испунили све тражене услове, а на
располагању имају допунске капацитете.

Регистрација линија
Члан 16.

Регистрацију линија линијског превоза врши
Градско веће Града Пожаревца, а на основу предлога Одељења за комуналне делтности и енергетику.  
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Промене на успостављеним линијама линијског
превоза као што су: продужење, скраћење, измена
трасе, успостављање и укидање стајалишта и др.
одобрава Одељење за комуналне делатности и енергетику и о томе доноси одговарајуће решење.

Члан 17.

Регистар линија линијског превоза садржи:
1. акт о успостављању линије,
2. податке о превознику (назив превозника, извод из регистра о вршењу делатности јавног
линијског превоза путника, и важеће решење
за отпочињање и обављање јавног линијског
превоза путника надлежног министарства Републике Србије, потписани Уговор) и
3. податке о терминусу.
Акт о успостављању линије из става 1. овог члана
обавезно садржи:
1. број и назив линије,
2. врсту линије,
3. трасу и дужину линије,
4. регистровани ред вожње за радни дан суботу и
недељу, за зимски и летњи ред вожње,
5. назив и локације стајалишта на линији у оба
смера,
6. међустајалишна растојања,
7. назив терминуса односно аутобуске станице,
8. тарифни систем у којем се обавља превоз на
линији,
9. напомене (датум промене елемената линије са
датумом примене, промене тарифне зоне, датум
примене реда вожње и сл.).
Подаци о терминусу садрже:
1. назив терминуса,
2. елементе из чл. 23. и 24. ове одлуке,
3. назив линија које користе терминус, односно
врше промену смера кретања.
Промене у плану линија Одељење за комуналне
делатности и енергетику уноси у регистар из става
1. овог члана.

Члан 18.

Ред вожње је акт којим се утврђује план обављања
превоза на линији и садржи:
− број и назив линије,
− врсту линије (Г – градски П – приградски),
− назив сезонског реда вожње са периодом важења (летњи од 1. јула до 31. августа и зимски од
1. септембра текуће до 30. јуна наредне године),
− почетак важења реда вожње,
− време поласка са терминуса у градском (радни
дан, субота, недеља и у дане празника), односно време поласка, доласка и пролазна времена
са свих стајалишта у приградском  линијском
превозу (радни дан, субота, недеља и у дане
празника),
− време рада линије,
− ознака тарифног система,
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− број возила на раду,
− тип возила, и
− напомене.
Изузетно, Одељење за комуналне делатности и
енергетику може изменити акт из става 1. овог члана
у складу са чланом 1. став 3. ове одлуке.
Акт из става 1. овог члана може бити у електронском облику када се сачињава као електронски документ у складу са Законом којим се уређује
електронски документ и Законом којим се уређује
електронски потпис.

Члан 19.

Превозник започиње обављање линијског превоза
по пријему решења о одобравању рада на линији за
период важења плана линија.
Превозник не може обављати линијски превоз без
издатог и овереног реда вожње који чини саставни
део решења из става 1. овог члана.
Овера реда вожње подразумева стављање печата,
датум овере и потпис лица из Одељења за комуналне
делатности и енергетику, односно кад је ред вожње
сачињен као електронски документ потписује се квалификованим електронским потписом.

III. УСЛОВИ ЗА ОБАВЉАЊЕ ЛИНИЈСКОГ
ПРЕВОЗА
Члан 20.

Линијски превоз се може обављати као дневни
превоз са поласцима у периоду од 04 до 24 часа и
као ноћни превоз са поласцима у периоду од 00 до
04 часова.
Линијски превоз се обавља на:
− сталним линијама – свакодневно, у току године,
− сезонским линијама – у одређеном периоду у
току године (излетничка и сл.),
− привременим линијама – за време одржавања
сајмова, манифестација из области спорта и
културе, ванредних догађаја, прекида саобраћаја због више силе, извођења радова због реконструкције пута, пробна линија и сл.
Пробне линије су линије привременог карактера које се успостављају у складу са потребама линијског превоза и захтевима становништва. Период
тестирања оправданости увођења пробне линије
не може бити дужи од шест месеци. О потреби успостављања пробне линије одлучује Градско веће
на предлог Одељења за комуналне делатности и
енергетику. По истеку пробног периода и утврђивања оправданости покреће се поступак за уношење у план линија и избор превозника који ће на
линији радити.
Изузетно период тестирања пробне линије може
се продужити за додатних шест месеци, до окончања поступка за поверавање превоза на овој линији у
складу са одредбама ове одлуке.
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Објекти инфраструктуре у линијском превозу
Члан 21.

Објекти инфраструктуре неопходни за обављање линијског превоза, који се врши аутобусима су:
стајалишта, терминуси и станице са својом инфраструктуром.

Члан 22.

Страна 109 – Број 19

Терминус мора имати простор за возила и површину за улазак и излазак путника из возила.
Простор за возила садржи: површину за кретање
и промену смера кретања возила (окретницу) и површину за заустављање возила.
Терминус може имати површину за стајање возила у резерви.
За одржавање терминуса у зимским условима –
чишћење снега и леда надлежан је управљач јавног
пута.

Стајалиште мора бити видно обележено стајалишном ознаком, а на коловозу ознаком: „БУС“.
Стајалишна ознака садржи назив стајалишта, број
стајалишта и број линије, а на терминусима линије
и извод из важећег реда вожње.
Стајалишна ознака, поред података из става 2.
овог члана, може да садржи и друге податке од интереса за боље информисање путника.
Скупштина града посебном одлуком одређује стајалишта на градским и приградским линијама.

На терминусима више линија, са значајном изменом путника и фреквенцијом возила јавног превоза,
може се поставити терминусни објекат који садржи:
− санитарни чвор,
− простор за саобраћајно-техничко особље, и др.
Терминусни објекат може имати садржаје од интереса за превозника и путнике.

Члан 23.

Члан 28.

Град се стара о постављању и одржавању надстрешница аутобуских стајалишта, стајалишних ознака и
информационих паноа, као и изградњи и одржавању
терминуса.
Одржавање и обележавање саобраћајних површина и површина за стајалишта на коловозу врши
се у складу са Програмом одржавања хоризонталне
и вертикалне сигнализације.

Члан 24.

Стајалиште може бити опремљено и другим садржајима за потребе путника као што су:
− надстрешнице,
− информациони панои – који се могу поставити
на важнијим саобраћајним чворовима (терминусима више линија, тачке пресецања на мрежи
где се сусреће више линија, стајалишта са значајном изменом путника и фреквенцијом возила
јавног превоза), могу бити штампаног или измењивог садржаја, као независна конструкција или у склопу стајалишних ознака, односно
надстрешница, садрже податке од интереса за
боље информисање путника,
− о стала саобраћајна опрема и друга опрема у
функцији јавног превоза. На појединим стајалиштима надстрешница може да садржи и објекат
за продају новина, цигарета и пратећег прибора.

Члан 25.

Улазак и излазак путника из возила врши се само
на означеним и регистрованим стајалиштима.
Улаз и излаз путника допуштен је на стајалишту
док возило стоји, осим у случају већих застоја када се
може, на безбедан начин, вршити и изван стајалишта.

Члан 26.

Терминус може бити заједнички за већи број линија.

Члан 27.

Одељење за комуналне делатности и енергетику
актом из члана 4. став 4. ове одлуке ближе уређује
саобраћајно-техничке услове за изградњу, одржавање
и експлоатацију стајалишта и терминуса линијског
превоза.

Возило
Члан 29.

Возила којима се обавља линијски превоз морају
испуњавати услове прописане законом којим се регулише обављање превоза у друмском саобраћају.
Конкурсном документацијом – Правилником о
возилима биће ближе дефинисани технички описи
за возила у јавном превозу као и потребна допунска
опрема.
Возила којима се обавља линијски превоз морају
бити пре упућивања у саобраћај чиста и проветрена и обојена препознатљивом бојом превозника, ако
уговором којим се превоз поверава није другачије
одређено.
Возила у обављању линијског превоза у зимском
периоду када је спољна температура испод 10°целзијуса морају бити загрејана. У летњем периоду возила морају бити проветрена, односно када је спољна
температура изнад 25° целзијуса морају бити расхлађена, уколико поседују систем за расхлађивање.

Члан 30.

Возило којим се врши превоз мора бити видно
обележено ознакама од значаја за информисање путника, и то:
1. на предњој страни исписан број и назив линије
у смеру кретања или терминуса, а на задњој и
улазној страни возила исписан број линије на
програмибилном променљивом електронском
дисплеју;
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2. на бочној страни возила исписан назив и седиште превозника (димензија 800 x 550 мм,
слова висине 100 мм) и стилизиран грб града
Пожаревац;
3. на десној предњој и задњој страни возила (на
средини између браника и ветробранског стакла) и са десне стране возила испред предњих
врата идентификациони број возила који издаје
надлежна организациона јединица.
Када се возилом не врши редован превоз или се
не примају путници, на предњој страни возила поставља се одговарајућа ознака „ванредна вожња“, „за
гаражу“, „у квару“.
Спољашњост возила (бочне стране) може бити
осликана рекламним порукама.
Рекламе и други натписи, не смеју се налазити
на стакленим површинама (врата и прозори) или
местима на којима заклањају видик или прекривају
прописане ознаке и обавештења о превозу.
Рекламе се могу постављати и у унутрашњости
возила на посебним конструкцијама у зони врата,
које морају да буду безбедне и без оштрих ивица како
не би била угрожена безбедност путника у возилу.
Решење о закупу простора на или унутар превозног средства издаје Одељење за имовинско правне
послове.

Члан 31.

У возилу којим се обавља превоз путника у градском и приградском саобраћају мора се налазити:
1. путни налог попуњен на прописан начин, оверен и потписан од стране овлашћеног лица и
лица одговорног за контролу техничке исправности возила,
2. важећи ред вожње, односно фотокопија важећег
реда вожње оверена печатом и потписом овлашћеног лица превозника,
3. одлука о висини цена превоза и сагласност органа града на ту одлуку.

IV. ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ПРЕВОЗНИКА
И КОРИСНИКА ПРЕВОЗА
Права и обавезе превозника
Члан 32.

Превозник је дужан:
− да линијски превоз врши у свему према елементима линије садржаним у регистру и реду
вожње, осим у случајевима када је одређено
другачије у складу са одредбом члана 43. став
2. и члана 44. ове одлуке,
− да приликом обављања линијског превоза у сваком возилу поседује извод из издатог овереног
реда вожње, који може бити у електронском
облику у складу са одредбама ове одлуке,
− да у обављању линијског превоза примењује тарифни систем из члана 3. и цену услуге превоза
из члана 39. ове одлуке,
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− да поступа у складу са чланом 25. ове одлуке, и
− и да поштује све предузете обавезе из потписаног Уговора.

Права и обавезе возача
Члан 33.

Возач је дужан:
− да возило зауставља на свим стајалиштима према регистрованом реду вожње и да приликом
заустављања отвори врата (сматра се да је возило заустављено на стајалишту када је предњи
део возила поравнат са стајалишном ознаком),
− да дозволи улазак и излазак путника само из
прва два возила, уколико дужина стајалишта
омогућава истовремено заустављање више возила,
− да омогући излазак путника из возила на безбедан начин и изван стајалишта у случају дужег
застоја,
− да возило заустави на посебно одређеној и обележеној површини на терминусу и да омогући
путницима улазак у возило одмах по пристајању, осим у возилу које је у резерви или у квару
и заустављено на за то резервисаној површини,
− да за време стајања на терминусу предузме одговарајуће радње у циљу обезбеђења возила од
неконтролисаног кретања,
− да се придржава реда вожње на линији, осим
у случајевима предвиђеним чл. 43. и 44. ове
одлуке,
− да покрене возило тек када се увери да су сва
врата затворена,
− да не пуши у возилу,
− да се према путницима опходи са пажњом и
предусретљиво,
− да се стара о одржавању реда у возилу и
− продаје карте у возилу.
Поштује и друге одредбе и води евиденције које су
прописане Уговором и Правилником о саобраћајном
особљу (саставни део Конкурсне документације).

Члан 34.

Возач неће дозволити улазак у возило:
− лицу које је видљиво под утицајем алкохола,
− лицу оболелом од заразне болести,
− детету до шест година старости ако није у пратњи одрасле особе,
− лицу чији пртљаг може изазвати повреду путника или оштећења аутобуса. Посебно се то
односи на запаљиве и експлозивне материјале,
− лицу које у возило уводи домаће животиње,
осим паса водича за слепе особе.

Члан 35.

Возач не сме дозволити боравак других лица у
простору издвојеном и намењеном возачу.
За време вожње возач не сме разговарати са путницима нити користити мобилни телефон.
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Корисник превоза (путник)
Члан 36.

Корисник услуге – путник је лице које се затекне
у возилу линијског превоза, осим возног особља.
За коришћење услуге превоза путник је дужан да
у возилу има важећу и исправну возну исправу.
На захтев контролора или другог овлашћеног
лица путник је дужан да покаже возну исправу.
По уласку у возило линијског превоза контролор и
друго лице овлашћено се представља легитимацијом.
Уколико путник у возилу не поседује важећу и
исправну возну исправу, односно одбије да је покаже,
дужан је да овлашћеном лицу пружи податке о свом
идентитету, на захтев контролора плати доплатну
карту у висини утврђеној актом из члана 39. став 2.
ове одлуке и потом настави започету вожњу.
Путнику из става 5. овог члана који не поступи по
захтеву контролора, контролор ће уручити опомену
која обавезно садржи:
− податке о путнику (име, презиме, матични број
и сл.),
− висину накнаде утврђене актом из члана 39.
став 2. ове одлуке,
− датум доспећа,
− линију јавног превоз и гаражни број и возила,
− датум издавања и потпис и службени број контролора.
Путник је по уручењу опомене из става 6. овог
члана дужан да се удаљи из возила на првом наредном стајалишту.
Врсте возних исправа, начин њиховог коришћења и услови под којима поједине категорије путника
могу користити јавни превоз без накнаде, односно уз
умањење накнаде (повлашћене категорије) и контрола
путника утврђују се актом из члана 3. став 1. одлуке.

Члан 37.

Приликом уласка у возило на предња врата и заузимања места за седење предност имају инвалиди,
труднице, лица са малом децом и старе и немоћне
особе. За ове особе постоје обезбеђена и резервисана
места за седење у зони иза предњих врата.

Члан 38.

Путник може у возило унети ручни пртљаг, дечја колица, инвалидска колица, ловачку или спортску
опрему (пушку у футроли без набоја, скије, прибор за
риболов и слично) и други пртљаг који својим димензијама и својствима не угрожава сигурност путника.
Путник је дужан водити бригу о свом пртљагу.
Пртљаг из става 1. овог члана потребно је сместити
на начин да заузима што мање простора у возилу, да
не омета нити да на било који начин угрожава остале
путнике и саобраћајно особље.

Члан 39.

У возило није дозвољено уносити:
− ватрено оружје, експлозивне лако запаљиве
предмете и текућине;
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− предмете који могу угрозити живот, здравље и
имовину путника и возно особље;
− предмете који могу озледити, испрљати, оштетити или узнемирити путнике у возилу или возно особље.
Изузетно од става 1. алинеје 1. овог члана дозвољено је припадницима полиције и Војске Србије када
су на службеном задатку ношење личног наоружања
и то на начин утврђен посебним прописима.

Члан 40.

Путницима је забрањено:
1. ометати возача, односно друго овлашћено лице
у возилу у обављању службе;
2. бацати отпатке или на други начин загађивати
и уништавати опрему возила, возило и његове
ознаке, писати по унутрашњости возила;
3. пушити у возилу;
4. задржавати се у делу возила на начин којим
се омета наплата возне карте, онемогућује или
отежава правилан распоред путника у возилу,
односно улазак или излазак из возила;
5. онемогућавати отварање и затварање врата као
и насилно отварати врата на возилу;
6. улазити и излазити из возила у покрету, хватати
се или возити на спољном делу возила;
7. просјачење, продаја производа, свако понашање у смислу држања манифестација (свирање
и певање) и сл. у возилу.
Возач, односно овлашћено лице у возилу дужно је
опоменути путника који поступа супротно одредбама
из става 1. овог члана а уколико и поред опомене
путник изврши коју од наведених радњи, возач ће
позвати путника да напусти возило.

Члан 41.

Ствари нађене у возилу предају се возачу или
овлашћеном лицу који су дужни да налазачу издају
потврду у којој ће уписати име и презиме, односно
назив превозника, број линије, регистарски број возила, време проналаска ствари, опис ствари и име,
презиме и адреса налазача.
Ако се за време вожње не јави власник нађене
ствари, службено лице којем је та ствар предата, је
дужан по завршетку вожње одмах предати служби
превозника.
Превозник је дужан да нађене ствари преда у року
од седам дана установи која се стара о нађеним стварима.
Са нађеним стварима поступаће се према прописима о нађеним стварима.

V. СРЕДСТВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ЛИНИЈСКОГ
ПРЕВОЗА
Члан 42.

Средства за обављање линијског превоза обезбеђују се из прихода од продаје услуге превоза и из
буџета града.
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Цена услуге из става 1. овог члана утврђује се
посебним актом који доноси Скупштина Града Пожаревца на основу начела и елемената за одређивање
цена комуналних услуга прописаних законом којим
се уређују комуналне делатности, на предлог Градског већа и по прибављеном мишљењу Одељења за
комуналне делатности и енергетику.

VI. ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КОНТИНУИТЕТА
У ОБАВЉАЊУ ЛИНИЈСКОГ ПРЕВОЗА
Члан 43.

Превозник је дужан да свој рад и пословање организује у складу са одредбама ове одлуке тако да
континуирано и несметано пружа услугу линијског
превоза корисницима, у складу са одредбама ове
одлуке и потписаним Уговором обезбеди прописан
обим, врсту и квалитет услуге.
Превозник је дужан да на основу писаног налога
начелника Градске управе врши и ванредне послове
у вези са обављањем линијског превоза, за које се
обезбеђују додатна новчана средства.

Члан 44.

У случају изненадног застоја или краћег поремећаја у саобраћају превозник је дужан да организује
превоз на начин да путници у најмањој могућој мери
осете последице поремећаја односно да у што краћем року предузме мере за поновно успостављање
редовног превоза.
У случају прекида саобраћаја због квара возила
превозник је дужан да путницима омогући да истим
картама наставе започету вожњу другим возилом.
Превозник се обавезује да у случају неисправности возила исто уклони са трасе линије у року од 45
минута.

Члан 45.

Одступања од регистрованог реда вожње на линији у смислу скраћења, продужења, делимичне измене
трасе и измене у понуђеном капацитету линије као
и замене типа возила могу се вршити изузетно, из
оправданих разлога.
Под оправданим разлозима у смислу става 1. овог
члана сматрају се елементарне непогоде (снежни
наноси, последице поплава и сл.), знатна оштећења
улица, путева и путних објеката, саобраћајне незгоде,
манифестације, радови на путу и сл. чиме је онемогућено редовно одвијање превоза на линији и прерасподела капацитета на друге линије због измене
саобраћајне ситуације у граду услед мера надлежног
органа док ти разлози постоје.
Организациона јединица Градске управе надлежна за инспекцијске послове, утврђује да ли је превозник морао одступити од регистрованог реда вожње.
Кад организациона јединица из става 3. овог
члана утврди да превозник није морао одступити од
регистрованог реда вожње, поступиће у складу са
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прописаним овлашћењима и одредбама из потписаног Уговора.

Члан 46.

Ако услед више силе или других разлога који се
нису могли предвидети односно спречити да дође до
поремећаја или прекида у обављању линијског превоза, превозник мора без одлагања предузети мере
на отклањању узрока поремећаја односно прекида.
Мере које превозник предузима у случајевима из
става 1. овог члана су:
1. радно ангажовање запослених на отклањању
узрока поремећаја, тј. разлога због којих је дошло до прекида у пружању услуге линијског
превоза,
2. хитне поправке возила којима се обезбеђује
обављање линијског превоза, и
3. предузима и друге мере које утврди надлежна
организациона јединица.

VII. ОБАВЉАЊЕ ГРАДСКОГ
И ПРИГРАДСКОГ ПРЕВОЗА ПУТНИКА
У ДЕЛУ  КОЈИ ОБУХВАТА ЈАВНИ
ЛИНИЈСКИ ПРЕВОЗ БРОДОМ,
СКЕЛОМ И ЧАМЦЕМ
Члан 47.

Превозник који  обавља  јавни линијски превоз
бродом, скелом  и чамцем за привредне сврхе мора
да има запослен одговарајући број чланова посаде
за та пловила у складу са прописом којим се уређује
најмањи број чланова посаде за безбедну пловидбу
које морају имати бродови и друга пловила трговачке
морнарице.

Члан 48.

Превозник који  обавља  јавни линијски превоз
бродом или скелом за привредне сврхе мора да има
најмање један регистровани брод или скелу о чему
доставља следеће доказе:
1. Одобрење за обављање делатности возара унутрашње пловидбе издато у складу са законом
којим се уређује трговачка пловидба;
2. Опремљеност у погледу техничког капацитета:
1) као доказ права својине: извод из уписника
бродова унутрашње пловидбе и важеће бродско сведочанство;
2) као доказ о праву закупа: копија уговора уз
извод из уписника бродова унутрашње пловидбе и важеће бродско сведочанство;
3) као доказ о праву употребе целог брода или
скеле на одређено време: копија уговора уз
извод из уписника бродова унутрашње пловидбе и важеће бродско сведочанство;
3. Полису осигурања у складу са законом о обавезном осигурању у саобраћају.
Превозник који обавља јавни линијски превоз чамцем за привредне сврхе неопходно је да има најмање
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један чамац регистрован за привредне сврхе о чему
доставља следеће доказе:
1. Опремљеност у погледу техничког капацитета:
1) као доказ права својине: бродско сведочанство, односно пловидбену  дозволу;
2) као доказ о праву закупа: копија уговора уз
бродско сведочанство, односно пловидбену
дозволу;
2. Полису осигурања у складу са законом о обавезном осигурању у саобраћају.

VIII. НАЧИН ПОСТУПАЊА И ОВЛАШЋЕЊА
ГРАДСКЕ УПРАВЕ У СЛУЧАЈУ ПРЕКИДА
У ОБАВЉАЊУ ЛИНИЈСКОГ ПРЕВОЗА
Члан 49.

Превозник је дужан да у случају прекида у обављању линијског превоза насталог у случају непредвиђених околности (хаварија, елементарне непогоде
и др.) или штрајка као и кад услед више силе дође до
смањеног обима линијског превоза, о томе обавести
Градско веће Града Пожаревца.

Члан 50.

Када Градско веће прими обавештење о прекиду,
односно смањеном обиму линијског превоза, дужно
је да без одлагања:
1. одреди ред првенства и начин обављања линијског превоза у складу са потребама, прерасподелом преосталих капацитета и увођењем
резервних возила превозника,
2. предузме мере за отклањање насталих последица и друге потребне мере за пружање услуге,
3. ангажује другог превозника за обављање линијског превоза непосредном погодбом, до отклањања поремећаја, и
4. утврди разлоге и евентуално одговорност за
прекид односно поремећај настао из других
разлога у пружању услуге, као и одговорност
за накнаду учињене штете и примени казнене
одредбе из потписаног Уговора.

Члан 51.

У случају прекида линијског превоза услед штрајка превозника, превозник је обавезан да обезбеди минимално 75% од планираног обима рада у обављању
линијског превоза у складу са актом Града Пожаревца односно закљученим Уговором.

IX. НАДЗОР
Члан 52.

Надзор над спровођењем одредаба ове одлуке
врши Одељење за комуналне делатности и енергетику Градске управе Града Пожаревца, а посебно се
стара о обезбеђивању уговором преузетих обавеза,
организује и врши надзор над обављањем линијског
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превоза и заштити средстава од продаје возних исправа, као и над коришћењем ове комуналне услуге.
Инспекцијски надзор врши саобраћајни инспектор
Одељења за инспекцијске послове Градске управе.
У периоду до увођења система за даљинско управљање и контролу саобраћаја обавеза превозника ће
бити достављање одговарајућих извештаја о реализацији планираног реда вожње, на основу којих ће
Одељење за буџет и финансије утврђивати степен
реализације. Детаљи извештаја биће дефинисани у
Конкурсној документацији.
По успостављању система за даљинско управљање и контролу саобраћаја Одељење за комуналне делатности и саобраћај утврђиваће степен реализације
планираног реда вожње на основу извештаја добијених од система.
У складу са законом, инспектор за друмски саобраћај има право и дужност да у вршењу инспекцијског надзора:
1. прегледа возила којима се обавља линијски
превоз,
2. контролише важеће и оверене редове вожње,
3. утврђује идентитет превозника, возача и других
одговорних лица за обављање линијског превоза контролом личних карата и других одговарајућих исправа,
4. контролише превозна документа у обављању
линијског превоза,
5. контролише испуњење уговорених обавеза из
потписаног Уговора, и
6. прегледа опште и појединачне акте, евиденције
и другу документацију превозника.
Контролу примене ове одлуке и комунално-полицијске послове, у складу са Законом о комуналној полицији и другим прописима врши Комунална
полиција.

Члан 53.

У складу са законом, у вршењу инспекцијског
надзора саобраћајни инспектор је овлашћен, у складу са законом, да:
1. контролише да ли се делатност линијског превоза обавља на начин и под условима утврђеним законом, овом одлуком, потписаним Уговором и прописима донетим на основу истих,
2. нареди извршавање утврђених обавеза и предузимање мера за отклањање недостатака,
3. предузима друге мере утврђене законом.

X. КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 54.

Новчаном казном у фиксном износу од 100.000,00
динара казниће се за прекршај превозник ако:
1. обавља превоз, а не испуњава услове из члана
8. ове одлуке;
2. обавља превоз, а не испуњава услове прописане
чланом 9. ове одлуке;
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3. обавља превоз, супротно условима предвиђеним чланом 6. ове одлуке;
4. користи аутобуска стајалишта која Град није
одредио за линијски превоз путника (члан 22.
ове одлуке);
5. отпочне и обавља превоз путника без уговора
о обављању превоза или отпочне обављање
превоза путника без доказа о исправности
возила и без регистрованог и овереног реда
вожње (члан 15. став 1. ове одлуке);
6. ако се не придржава регистрованог и овереног
реда вожње (члан 18. ове одлуке);
7. у току важења реда вожње поступи супротно
одредби члана 19. ове одлуке;
8. обустави обављање линијског превоза, скрати
линију, продужи или делимично измени трасу
супротно одредбама члана 49. ове одлуке;
9. обустави обављање превоза супротно одредби
члана 49. ове одлуке;
10. утврди и примењује цене превоза супротно и
без сагласности надлежног органа.
За прекршај из става 1 овог члана казниће се и
одговорно лице новчаном казном у фиксном износу
од 10.000 динара.
Новчаном казном у фиксном износу од 60.000,00
динара, казниће се за прекршај превозник, ако:
1. у возилу којим обавља превоз путника нема
важећи ред вожње (члан 31.ове одлуке),
2. у возилу којим обавља превоз путника нема
путни налог попуњен, оверен и потписан на
прописан начин (члан 31. ове одлуке),
3. у возилу којим обавља превоз нема важеће цене
са решењем о сагласности (члан 31. ове одлуке),
4. у возилу којим обавља превоз нема истакнут назив линије на прописан начин (члан 30. одлуке),
5. не обавести кориснике о почетку примене реда
вожње (члан 19. ове одлуке),
6. уколико возач не зауставља возило на стајалиштима која су унета у ред вожње.
За прекршај из става 1 овог члана казниће се и
одговорно лице новчаном казном у фиксном износу
од 7.500,00 динара.

Члан 55.

Новчаном казном у фиксном износу од 100.000,00
динара казниће се за прекршај превозник и друго
правно лице ако онемогући или омета саобраћајног
инспектора у вршењу службене дужности, или не достави тражене податке у одређеном року, или достави
нетачне податке и ако не изврши или у одређеном
року не изврши решење саобраћајног инспектора.
За радње из претходног става казниће се и одговорно лице у правном лицу, новчаном казном у
фиксном износу од 5.000,00 динара.

Члан 56.

Новчаном казном на лицу места у фиксном износу
од 10.000,00 динара, казниће се за прекршај физичко
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лице ако поступа у супротности са одредбама члана
36. ове одлуке.

Члан 57.

Новчаном казном на лицу места у фиксном износу
од 25.000,00 динара, казниће се за прекршај физичко
лице које обавља јавни превоз путника на територији
Града Пожаревца, а није регистровано за обављање
те врсте превоза ( члан 19. ове одлуке).

XI. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 58.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Града Пожаревац“.
У Пожаревцу, 26. децембра 2019. године
Број 011-06-181/2019-14
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК
Бојан Илић, с. р.

12

На основу члана 13. став 1. Закона о комуналним
делатностима („Службени гласник РС“, бр. 88/11,
46/14 – УС, 104/16 и 95/18),  члан 35. став 2. и члан 39.
ст 2. и 3. Закон о прекршајима („Службени гласник
РС“, бр. 65/13, 13/16 и 98/16 – УС)  и члана 39. став 1.
тачка 22) Статута Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“,  бр. 10/18, 12/18 – исправка
и 10/19), Скупштина Града Пожаревца на седници
одржаној  26. децембра 2019. године, донела је

ОДЛУКУ

о управљању јавним паркиралиштима

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.

Овом одлуком уређују се услови и начин обављања комуналне делатности управљање јавним паркиралиштима на територији града Пожаревца, права и
обавезе вршиоца комуналне делатности и корисника
услугa,  начин обезбеђивања континуитета у вршењу
комуналне делатности и обавезе у случају планираних и непланираних прекида у пружању комуналне
услуге, надзор и друга питања од значаја за обављање ове комуналне делатности.
Сви појмови употребљени у овој одлуци у мушком граматичком роду обухватају мушки и женски
род лица на која се односе.

Члан 2.

Вршење послова из члана 1. ове одлуке на подручју града Пожаревца, Скупштина Града Пожаревца
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поверава Јавном комуналном предузећу „Паркинг
сервис“ Пожаревац (у даљем тексту: вршилац комуналне делатности).
Комунална делатност управљање јавним паркиралиштима, у смислу одредаба ове одлуке, је услуга одржавања јавних паркиралишта и простора за
паркирање на обележеним местима, организација
и вршење контроле и наплате паркирања, услуга
уклањања непрописно паркираних, одбачених или
остављених возила.

II УСЛОВИ И НАЧИН ОБАВЉАЊА
ДЕЛАТНОСТИ УПРАВЉАЊА ЈАВНИМ
ПАРКИРАЛИШТИМА
Члан 3.

Управљање јавним паркиралиштима Јавно комунално предузеће „Паркинг сервис“ Пожаревац врши у
складу са условима прописаним Уредбом o начину и
условима за отпочињање обављања комуналне делатности („Службени гласник PC“, бр. 13/18, 66/18 и 51/19).

1. Појам и врсте јавних паркиралишта
Члан 4.

Јавним паркиралиштима у смислу одредаба ове
одлуке, сматрају се јавне површине које су уређене
за паркирање возила и друге јавне површине које се
одреде за паркирање.
Јавна паркиралишта могу бити општа, посебна,
блоковска и повремена.
Јавним паркиралиштима, у смислу одредаба ове
одлуке, не сматрају се посебни простори за паркирање моторних возила који припадају одређеном
објекту (предузећа, установа, такси стајалишта и
др.) и служе искључиво за задовољавање потреба
становника, односно запослених корисника.
Изграђена и уређена паркиралишта, општа, посебна и блоковска, поверавају се на управљање вршиоцу комуналне делатности.

Члан 5.

Општа паркиралишта су делови коловоза, тротоара или површине између коловоза и тротоара и
друге површине посебно обележене за паркирање
моторних возила.
Повремена паркиралишта су јавне саобраћајне површине и посебни простори одређени и обележени за паркирање возила за време трајања спортских, културних,
уметничких, сајамских и других приредби и скупова.
Решење о утврђивању општих, посебних и блоковских паркиралишта доноси Градско веће града
Пожаревца на предлог органа управе надлежног за
послове саобраћаја.

Члан 6.

Посебна паркиралишта су објекти, гараже и вишеетажни монтажни објекти и површине уређени
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и изграђени за паркирање моторних возила до 2,5
тона носивости са контролисаним уласком и изласком возила.
Контрола уласка и изласка возила са посебног
паркиралишта врши се постављањем рампе и изградњом или постављањем објекта за наплату или
на други начин.
Посебна паркиралишта могу бити трајног и привременог карактера.
Решење о постављању објекта привременог карактера из става 1. овог члана доноси Одељење надлежно
за послове саобраћаја, а за изградњу објеката трајног
карактера надлежно је Одељење за урбанизам.
Блоковска паркиралишта су површине за паркирање организоване у оквиру блокова зграда.

Члан 7.

Јавно комунално предузеће „Паркинг сервис“
Пожаревац је дужно да на јавном паркиралишту постави адекватну сигнализацију која садржи обавештење о начину паркирања, начину наплате цене за
коришћење простора за паркирање моторних возила
на јавним паркиралиштима (у даљем тексту: цена
услуге), времену паркирања и временском ограничењу паркирања, као и да јавно паркиралиште обележи
хоризонталном сигнализацијом.
Дужност Јавно комуналног предузећа „Паркинг
сервис“ Пожаревац је да паркиралишта, ознаке и
објекте на јавном паркиралишту одржава у чистом
и исправном стању.

Члан 8.

Јавна паркиралишта се користе за паркирање моторних возила правних, физичких лица и предузетника (у даљем тексту: корисник).
Корисником паркиралишта у смислу одредаба ове
одлуке сматра се возач или власник возила, ако возач
није идентификован.
Орган управе надлежан за послове саобраћаја
дужан је да на општем паркиралишту у зависности
од капацитета, одреди паркинг места за паркирање
возила особа са инвалидитетом.

Члан 9.

Возила хитне медицинске помоћи, полиције, војске Србије, ватрогасних возила, возила органа града Пожаревца, возила која врше комуналне услуге и
возила инспекцијских органа када у вршењу службе
користе јавна паркиралишта не плаћају услугу паркирања.
Услуге паркирања не плаћају Центар за социјални
рад Пожаревац, као установа социјалне заштите и социјалног рада и Црвени крст Пожаревац као хуманитарна организација, у вршењу услуга на територији
града Пожаревца.

Члан 10.

Посебна паркиралишта се могу, изузетно, по одобрењу Градског већа Града Пожаревца привремено
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користити за друге намене (за потребе забавних
и спортских манифестација и др.)

Члан 11.

Вршилац комуналне делатности врши наплату
цене услуге, резервише простор за паркирање, издаје
претплатне карте за паркирање, уклања непрописно
паркирана возила и иста чува на за ту намену одређеном простору.
Вршилац комуналне делатности нема обавезу
чувања возила на паркиралиштима и не сноси одговорност за оштећење или крађу возила на истим.

III ПОВЛАШЋЕНИ КОРИСНИЦИ
И РЕЗЕРВАЦИЈА ПАРКИНГ МЕСТА
Члан 12.

Поједини корисници (станари, лица са инвалидитетом, корисници пословног простора) могу јавна
паркиралишта користити као повлашћени корисници, под условима и на начин утврђен актом вршиоца
комуналне делатности на који сагласност даје Градско веће Града Пожаревца.
Цену услуге за паркирање возила не плаћају особе
са инвалидитетом којима је актом надлежног органа
утврђен степен инвалидитета од 80 или више процената или код којих постоји телесно оштећење које
има за последицу неспособност доњих екстремитета
(ногу) од 60 или више процената, као и лица са сметњама у развоју која су под надзором трећих лица.
Повлашћеним корисницима из става 1. овог члана
вршилац комуналне делатности издаје повлашћену
паркинг карту која се може користити искључиво за
возило за које је ова карта издата.
Повлашћени корисници из става 1. овог члана јавна
паркиралишта могу да користе само по једном основу.
Одобрење за резервацију општих паркиралишта
издаје вршилац комуналне делатности. Правним
лицима и предузетницима одобрење за резервацију
може се издати највише за 2 возила у власништву,
уколико капацитет паркинга дозвољава.
Одобрење се издаје по захтеву за локацију у непосредној близини седишта, то јест пословнице правног лица и предузетника или пребивалишта физичког
лица и важи за једну календарску годину.

IV НАПЛАТА ПАРКИРАЊА
Члан 13.

За коришћење паркиралишта корисник је дужан
да плати одговарајућу цену услуге куповином паркинг карте или електронским путем слањем СМС
поруке или на други начин који корисницима омогући вршилац комуналне делатности (паркомати и сл.).
Цену из става 1. овог члана плаћа корисник паркиралишта.
Изузетно од става 1. овог члана корисник јавног
паркиралишта може цену платити накнадно, по налогу
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за плаћање на начин и под условима прописаним
чланом 17. ове одлуке.

Члан 14.

Предузеће може да изда одобрење за привремено
заузимање јавних паркиралишта, у случајевима извођења радова у близини паркиралишта на више сати
у току дана, а на основу поднетог захтева.
У случају из става 1. овог члана, плаћа се цена
утврђена важећим ценовником за сваки започети час
по једном паркинг месту.
Уколико је подносилац захтева из става 1. овог
члана Град, исти је ослобођен од плаћања, док јавна
предузећа или привредна друштва у којима је већински власник Град, плаћају 50% од цене утврђене
важећим ценовником.

Члан 15.

Корисник јавног паркиралишта је обавезан да:
• плати коришћење паркинг места према времену
задржавања на прописан начин,
• поступа у складу са дозвољеним временом коришћења паркинг места,
• користи паркинг место у складу са саобраћајним
знаком, хоризонталном и вертикалном сигнализацијом којима је означено паркинг место.

Члан 16.

За коришћење услуге корисник је дужан да у возилу поседује важећу паркинг карту или паркирање
плати електронским путем, што евидентира вршилац
комуналне делатности.
Корисник паркиралишта дужан је да:
• истакне купљену паркинг карту с унутрашње
стране предњег ветробранског стакла возила или
плати паркирање путем мобилног телефона и
• користи исправно паркинг карту и у њу унесе
тачне податке или да исправно укуца регистрациону ознаку возила у послатој СМС поруци у
случају плаћања мобилним телефоном.
Истицањем паркинг карте, односно заустављањем возила на паркинг месту, ако се плаћање врши
електронским путем, корисник прихвата прописане
услове за коришћење јавног паркиралишта.
Куповином паркинг карте, слањем СМС поруке
или на други начин који корисницима омогући вршилац комуналне делатности (паркомати и сл.), корисник стиче право коришћења паркинг места.

Члан 17.

Контролу исправности коришћења јавних паркиралишта врши овлашћени контролор вршиоца комуналне делатности (у даљем тексту: контролор).
Приликом вршења контроле, контролор носи службено одело и дужан је да покаже службену легитимацију.
Вршилац комуналне делатности издаје легитимацију и утврђује изглед службеног одела.
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Члан 18.

Корисник који поступа супротно одредбама члана
15. и члана 16. ст. 1. и 2. ове одлуке, дужан је да плати Дневну паркинг карту у износу одређеном Ценовником предузећа на који сагласност даје Скупштина
града Пожаревца.
Дневну карту издаје овлашћени контролор и уручује је кориснику, а када није у могућности да уручи
карту кориснику, исту причвршћује на возило.
Достављање Дневне карте на начин из става 2.
овог члана сматра се уредним и касније оштећење
или уништење нема утицај на ваљаност достављања
и не одлаже плаћање Дневне карте.
Корисник јавног паркиралишта дужан је да плати
Дневну карту у року од осам дана од дана достављања на начин из става 2. овог члана.
Сматра се да је корисник паркиралишта поступио
по примљеном налогу ако је платио Дневну паркинг
карту у року од осам дана од дана издавања, на начин
назначен у налогу.
Ако корисник паркиралишта односно власник
возила не плати Дневну карту, вршилац комуналне
делатности покреће поступак наплате потраживања.

V ПОСТУПАЊЕ СА НЕПРОПИСНО
ПАРКИРАНИМ ВОЗИЛИМА
Члан 19.

На јавним паркиралиштима забрањено је:
• паркирање возила супротно постављеном саобраћајном знаку, хоризонталној и вертикалној
сигнализацији (паркирање на претплатном паркинг месту, ометање коришћење паркиралишта
и др.);
• остављање нерегистрованих возила;
• остављање неисправног или хаварисаног возила, односно прикључног возила без сопственог
погона;
• паркирање возила које не припада категорији
возила за које је паркиралиште намењено;
• паркирање возила на местима предвиђеним за
возила за особе са инвалидитетом и на резервисаним паркинг местима, уколико корисник не
спада у наведене категорије;
• заузимање паркинг места постављањем ограда
или сличних препрека без сагласности вршиоца
комуналне делатности;
• вршење услуга поправке или прања возила;
• обављање других радњи које утичу на несметано функционисање паркирања, као и комуналне
делатности од општег значаја;
• паркирање на зеленим површинама.
Нерегистрована, неисправна или хаварисана возила, као и остављена возила на обележеним и резервисаним паркинг местима биће уклоњена о трошку
власника возила.
Налог за уклањање возила из претходног става
издаје комунални инспектор.

Страна 117 – Број 19

Члан 20.

Вршилац комуналне делатности је дужан уклонити непрописно паркирано возило са јавне или друге
површине по налогу полицијског службеника или
комуналног инспектора.
Уколико полицијски службеник или комунални
инспектор у контроли саобраћаја путем видео надзора или фото записа утврди да је возило непрописно паркирано или заустављено, донеће решење у
електронској или другој форми којим ће наложити
уклањање возила. Решење се доставља лицу које
обавља уклањање возила које исто причвршћује на
видно место на возилу и тиме се сматра да је исто
уручено возачу.
Вршилац комуналне делатности има право да на
јавним паркиралиштима изврши постављање уређаја
којима се спречава одвожење возила корисника који
користи јавна паркиралишта, а за кога се увидом у
информативни систем контроле и наплате вршиоца комуналне делатности утврди да има неплаћену
Дневну карту која је издата најмање 10 (десет) дана
пре дана постављања уређаја, а уз обезбеђење фото
снимака и уз сачињавање записника са лица места.
Возилу корисника са страним регистарским таблицама извршиће се постављање уређаја којима се
спречава одвожење возила корисника који користи
јавна паркиралишта, уколико се увидом у информативни систем контроле и наплата вршиоца комуналне делатности утврди да има неплаћену Дневну
карту, без обзира на дан издавања Дневне карте.
Вршилац комуналне делатности је дужан да на
возило на којем су постављени уређаји којима се
спречава одвожење возила, испод брисача на предњем ветробранском стаклу видно истакне обавештење да су на возилу постављени уређаји, као и број
телефона на који може да се позове овлашћени радник вршиоца комуналне делатности, који ће након
што је корисник извршио уплату за дневну карту и
трошкове за услугу постављања уређаја, уклонити
уређаје који су постављени на возилу.
Уколико се власник возила не појави у року од
24 сата од тренутка постављања уређаја којима се
спречава одвожење возила, возило на коме су постављени ови уређаји биће пребачено специјалним
возилом паук на за то одређено место, при чему се
приликом преузимања возила плаћају и трошкови
услуге возила паук.

Члан 21.

Овлашћено лице – контролор, сачињава документацију (записник и фото снимак) у прилогу налога за
уклањање возила са видљивим чињеничним стањем
у смислу места и времена отпочињања уклањања возила и времена прекршаја, као и регистарских таблица возила, која се чува у архиви вршиоца комуналне
делатности.
Приликом уклањања возила вршилац комуналне
делатности је дужан да поступа са пажњом доброг
домаћина и да чува возило од оштећења.
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Члан 22.

Поступак уклањања возила сматра се започетим
када специјално возило-паук стигне на место рада
по позиву налогодавца или када су започете радње
за припрему уклањања или када је добијен налог за
премештање а сматра се завршеним тренутком спуштања возила на платформу.
Поступак блокирања сматра се започетим када се
на точак почне стављати уређај за спречавање одвожења возила, а сматра завршеним када се на једном
точку постави тај уређај.
Уклањање, односно блокирање возила ће се прекинути ако се возач појави на лицу места и прихвати
да уклони возило.
У случају из става 1. овог члана примењује се
цена за започету интервенцију из важећег ценовника
вршиоца комуналне делатности.

Члана 23.

Комунални инспектор кад утврди да се омета вршење комуналне услуге или коришћење комуналних
објеката остављањем возила супротно члану 18. став
1. ове одлуке, наредиће решењем кориснику, односно
сопственику, ако је присутан, да одмах уклони то возило под претњом принудног извршења.
Ако се лице из става 1. овог члана не налази на
лицу места, комунални инспектор ће донети решење
којим ће наложити да се возило уклони у одређеном
року о трошку власника.
Решење из става 2. овог члана причвршћује се на
возило уз назначење дана и часа када је налепљено и
тиме се сматра да је достављање извршено, а касније
оштећење, уништење или уклањање овог решења не
утиче на ваљаност достављања.
Ако лице из става 1. овог члана не поступи по
датом налогу, комунални инспектор ће одредити постављање уређаја којим се спречава одвожење возила, односно одредиће да се возило уклони о трошку
корисника, односно сопственика, на место које је за
то одређено.
Трошак из става 4. овог члана се утврђује ценовником вршиоца комуналне делатности и може да
обухвата трошкове одношења возила, лежарине и
друге доспеле трошкове.
Вршилац комуналне делатности, као поверилац
доспелог потраживања у чијој је државини уклоњено возило по налогу надлежног органа, има право
задржати га док му не буде исплаћено потраживање.

Члан 24.

Уклоњена возила вршилац комуналне делатности односи и чува на простору адекватно уређеном
и обезбеђеном.
На месту предвиђеном за чување возила вршилац комуналне делатности мора обезбедити чуварску
службу.
У периоду од почетка уклањања непрописно паркираног возила па до момента преузимања возила од

26. децембар 2019.

стране корисника, вршилац комуналне делатности
сноси материјалну одговорност за преузето возило.

Члан 25.

Власници принудно уклоњених возила дужни су
да их преузму у року од 120 дана од дана уклањања
возила.
Вршилац комуналне делатности остварује право
да возило које се не преузме у року из става 1. овог
члана, прода како би се намирили трошкови одношења, лежарине и други доспели трошкови.

Члан 26.

Власник уклоњеног возила дужан је да плати:
• трошкове уклањања возила;
• трошкове складиштења и чувања возила.
Висина трошкова из претходног става утврђује се
ценовником вршиоца комуналне делатности.
Сагласност на цене услуга вршиоца комуналне
делатности даје Скупштина Града Пожаревца.

VI ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ЈКП „ПАРКИНГ
СЕРВИС“ И КОРИСНИКА УСЛУГА
Члан 27.

Вршилац комуналне делатности је дужан да обезбеди:
1. трајно и несметано управљање јавним паркиралиштима корисницима услуга под условима
и на начин уређен законом, прописима и стандардима донесеним на основу закона,
2. прописани или уговорени обим и квалитет
управљања јавним паркиралиштима, који подразумева тачност у погледу рокова, сигурност
корисника услуге у добијању услуга и здравствену и хигијенску исправност у складу са
позитивним прописима,
3. предузимање мера одржавања, развоја и заштите комуналних објеката, постројења и опреме,
који служе за обављање управљања јавним паркиралиштима,
4. развој и унапређење квалитета управљања јавним паркиралиштима, као и унапређење организације и ефикасности рада.

Члан 28.

Вршилац комуналне делатности је дужан да једном годишње спроведе поступак изјашњавања корисника услуга о квалитету обављања делатности
управљања јавним паркиралиштима, у трајању од
најмање 15 дана.
Позив за изјашњавање из става 1. овог члана објављује се на званичној интернет страници Града и
ЈКП „Паркинг сервис“, а доставља се средствима
јавног информисања ради саопштења.
Вршилац комуналне делатности је дужан да у
року од 15 дана од дана завршетка изјашњавања из
става 1. овог члана достави Градској управи извештај
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о резултатима изјашњавања корисника услуга о квалитету обављања делатности управљања јавним паркиралиштима.
Уколико су резултати изјашњавања корисника
услуга такви да већина корисника није задовољна
пруженом комуналном услугом, Градска управа преиспитује рад ЈКП „Паркинг сервис“, сачињава анализу са предлогом мера за отклањање недостатака
наведених у изјашњавању корисника услуга и доставља је Градском већу града Пожаревца (у даљем
тексту: Градско веће).
Градско веће, након разматрања анализе и предложених мера из става 4. овог члана, доноси акт којим
налаже ЈКП „Паркинг сервис“, да отклони недостатке који су наведени у изјашњавању корисника услуга,
у року који не може бити дужи од 90 дана.
ЈКП „Паркинг сервис“ је дужан да обезбеди корисницима услуга законом прописане услове који
омогућавају брз и ефикасан контакт у вези квалитета
и коришћења услуга.
Корисници услуга, могу континуирано у току године достављати питања, примедбе и предлоге преко
интернет странице ЈКП „Паркинг сервис“, а исто је
дужно да на достављена питања, примедбе и предлоге одговори у року од 8 дана.
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услуге из члана 2.ове одлуке, ЈКП „Паркинг сервис“
је дужно да одмах о томе обавести Градску управу
града Пожаревца да истовремено предузме мере за
отклањање узрока поремећаја.

VIII КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 32.

VII НАДЗОР

Новчаном казном у фиксном износу биће кажњено физичко лице у износу од 5.000,00 динара, предузетник у износу од 25.000,00 динара и правно лице
у износу од 50.000,00 динара, за прекршаје из члана
19. став 1. ове одлуке.
Новчаном казном у фиксном износу од 50.000,00
динара казниће се за прекршај вршилац комуналне
делатности ако:
1. поступи супротно члану 7. ове одлуке;
2. поступи супротно члану 17. став 2. ове одлуке;
3. поступи супротно члану 27. ове одлуке;
4. поступи супротно члану 28. став 1. и 3. ове
одлуке;
5. поступи супротно члану 30. ове одлуке;
6. поступи супротно члану 31. ове одлуке.
За прекршај из става 2. овог члана казниће се и
одговорно лице лице вршиоца комуналне делатности новчаном казном у фиксном износу од 10.000,00
динара.

Члан 29.

IХ ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Надзор над спровођењем одредба ове одлуке
врши одељење Градске управе надлежно за комуналне делатности.
Инспекцијски надзор над применом ове одлуке,
врши одељење Градске управе надлежно за инспекцијске послове.
Послове комуналне милиције обавља одељење Градске управе надлежно за послове комуналне милиције.

Даном ступањем на снагу ове одлуке престаје да
важи Одлука о јавним паркиралиштима („Службени
гласник Града Пожаревца“, бр. 3/15, 1/17 и 7/18).

VII НАЧИН ОБЕЗБЕЂИВАЊА
КОНТИНУИТЕТА У УПРАВЉАЊУ
ЈАВНИМ ПАРКИРАЛИШТИМА И ОБАВЕЗЕ
ЈКП „ПАРКИНГ СЕРВИС“ У СЛУЧАЈУ
ПЛАНИРАНИХ И НЕПЛАНИРАНИХ
ПРЕКИДА У ПРУЖАЊУ УСЛУГЕ

У Пожаревцу, 26. децембра 2019. године
Број 011-06-181/2019-15

Члан 33.

Члан 34.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивање у „Службеном гласнику Града Пожаревца“.
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Члан 30.

ЈКП „Паркинг сервис“ је дужно да у средствима
јавног информисања или на други погодан начин
обавести кориснике услуга о планираним или очекиваним сметњама и прекидима, који ће настати или
могу настати у пружању комуналне услуге из члана
2. ове одлуке, најкасније 24 сата пре очекиваног прекида у пружању тих услуга.

Члан 31.

У случају наступања непланираних или неочекиваних поремећаја или прекида у пружању комуналне

ПРЕДСЕДНИК
Бојан Илић, с. р.

13

Скупштина Града Пожаревца, на основу члана
38. став 2. Закон о јавним предузећима („Службени
гласник РС“, бр. 15/16) и члана 39. став 1. тачка 13)
Статута Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 10/18, 12/18 – исправка и 10/19)
на седници одржаној 26. децембра 2019. године,
донела је
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ОДЛУКУ

о спровођењу јавног конкурса за избор
директора Јавног предузећа „Љубичево“
у Пожаревцу чији је оснивач Град Пожаревац
1. Покреће се поступак избора директора Јавног
предузећа „Љубичево“ у Пожаревцу чији је
оснивач Град Пожаревац.
2. Поступак из тачке 1. ове одлуке спровешће
Комисија за спровођење конкурса за избор директора јавних предузећа и јавних комуналних
предузећа Града Пожаревца (у даљем тексту: Комисија), на основу Огласа о јавном конкурсу за
избор директора Јавног предузећа „Љубичево“
у Пожаревцу, чији је оснивач Град Пожаревац.
3. Усваја се текст огласа о јавном конкурсу за избор директора предузећа из тачке 1. ове одлуке.
4. Огласом о јавном конкурсу, који је саставни део
ове одлуке, наведени су услови за именовање директора утврђени Законом о јавним предузећима,
оснивачким актом Јавног предузећа и Статутом
Јавног предузећа „Љубичево“ у Пожаревцу.
5. Оглас о јавном конкурсу из ове одлуке објавиће
се у „Службеном гласнику Републике Србије“,
„Службеном гласнику Граду Пожаревцу“, најмање једним дневним новинама које се дистрибуирају на целој територији Републике Србије
и на званичној страници Град Пожаревца.
6. Ову одлуку објавити у „Службеном гласнику
Града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 26. децембра 2019. године
Број 011-06-181/2019-26
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК
Бојан Илић, с. р.
Скупштина Града Пожаревца, на основу члана
36. ст. 3. и 4, чл. 37. и 38. став 2. Закона о јавним
предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/16),
чл. 49. и 50. Статута Јавног предузећа „Љубичево“
у Пожаревцу бр. 755 од 14. 12. 2016. године и Одлуке
о спровођењу јавног конкурса за избор директора
Јавног предузећа „Љубичево“ у Пожаревцу, чији је
оснивач Град Пожаревац, број 011-06-181/2019-26 од
26. децембра 2019. године, објављује

ОГЛАС

о јавном конкурсу за избор директора Јавног
предузећа „Љубичево“ у Пожаревцу чији је
оснивач Град Пожаревац
1. Расписује се јавни конкурс за избор директора Јавног предузећа „Љубичево“ у Пожаревцу,
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чији је оснивач Град Пожаревац ради именовања на период од четири године.
2. Подаци о јавном предузећу: Јавно предузеће
послује под пословним именом: Јавно предузеће „Љубичево“ у Пожаревцу. Скраћено пословно име: ЈП „Љубичево“. Седиште: Љубичево
Матични број: 17210050 ПИБ: 100440359. Пословање Јавног предузећа уређено је Одлуком
о усклађивању пословања Јавног предузећа
„Љубичево“ у Пожаревцу са Законом о јавним
предузећима („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 12/16). Претежна делатност јавног
предузећа је 91.03 – заштита и одржавање непокретних културних добара, културно-историјских локација, зграда и сличних туристичких
споменика.
3. Радно место: директор Јавног предузећа „Љубичево“ у Пожаревцу. Директор се именује на
период од четири године.
4. Послови директора Јавног предузећа „Љубичево“ у Пожаревцу: представља и заступа јавно предузеће, организује и руководи процесом
рада, води пословање јавног предузећа, одговара за законитост рада јавног предузећа, предлаже дугорочни и средњорочни план пословне
стратегије и развоја и одговоран је за њихово
спровођење, предлаже годишњи, односно трогодишњи програм пословања и одговоран је
за њихово спровођење, предлаже финансијске
извештаје, предлаже доношење посебног програма коришћења средстава из буџета Града
Пожаревца (субвенције, гаранције или коришћење других средстава), извршава одлуке надзорног одбора, бира извршне директоре, бира
представнике јавног предузећа у скупштини
друштва капитала чији је једини власник јавно
предузеће по претходно прибављеној сагласности Скупштине Града, закључује уговоре
о раду са извршним директорима у складу са
законом којим се уређују радни односи, доноси акт о систематизацији, предлаже надзорном
одбору доношење акта о исплати стимулације
извршним директорима, предлаже надзорном
одбору доношење одлука и других аката из делокруга директора, одлучује о појединачним
правима, обавезама и одговорностима запослених у складу са законом, колективним уговором и статутом јавног предузећа, доноси план
набавки за текућу годину, доноси одлуке о поступцима јавних набавки и набавки на које се
не примењује закон о јавним набавкама, врши
друге послове одређене законом, оснивачким
актом и статутом јавног предузећа.
5. Услови за именовање: кандидат за избор, односно именовање директора Јавног предузећа
„Љубичево“ у Пожаревцу мора испунити следеће услове:
1) да је пунолетно и пословно способно лице;
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2) да има стечено високо образовање на основним студијама у трајању од најмање четири
године, односно на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер
струковним студијама, специјалистичким
академским студијама или специјалистичким струковним студијама;
3) да има најмање пет година радног искуства
на пословима за које се захтева високо образовање из подтачке 2) ове тачке;
4) да има најмање три године радног искуства
на пословима који су повезани са пословима
Јавног предузећа;
5) да познаје област корпоративног управљања;
6) да има радно искуство у организовању рада
и вођењу послова;
7) да није члан органа политичке странке, односно да му је одређено мировање у вршењу
функције у органу политичке странке;
8) да није осуђивано на казну затвора од најмање шест месеци;
9) да му нису изречене мере безбедности у
складу са законом којим се уређују кривична дела, и то:
а) обавезно психијатријско лечење и чување
у здравственој установи;
б) обавезно психијатријско лечење на слободи;
в) обавезно лечење наркомана;
г) обавезно лечење алкохоличара;
д) забрана вршења позива, делатности и дужности.
6. Место рада: Пожаревац, на адреси седишта Јавног предузећа у Љубичеву.
7. Стручна оспособљеност, знања и вештине кандидата оцењују се у изборном поступку увидом у податке из пријаве и доказе поднете уз
пријаву на јавни конкурс, писаном и усменом
провером, односно на други одговарајући начин сходно потребама рада Јавног предузећа,
у складу са Законом којим се уређује правни
положај јавних предузећа и Уредбом о мерилима за именовање директора јавног предузећа
(„Службени гласник РС“, бр. 65/16).
8. Рок за подношење пријава на јавни конкурс:
30 дана од дана објављивања јавног конкурса у
„Службеном гласнику Републике Србије“. Рок
почиње да тече наредног дана од дана објављивања јавног конкурса.
9. Пријава на јавни конкурс садржи: име и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу
становања, број телефона, e-mail адресу, податке о образовању, податке о врсти и дужини
радног искуства са кратким описом послова на
којима је кандидат радио до подношења пријаве
на конкурс, податке о познавању корпоративног
управљања и податке о посебним областима
знања.
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10. Уз пријаву са личном и радном биографијом
(са навођењем на којим пословима, са којом
стручном спремом и у ком периоду је стечено
радно искуство до подношења пријава ) прилажу се докази о испуњености услова и то:
- Извод из матичне књиге рођених (издат на
обрасцу сходно Закону о матичним књигама
(„Службени гласник РС“, бр. 20/09, 145/14
и 47/18),
- Уверење о пословној способности (издато од
стране надлежног центра за социјални рад),
- Уверење о држављанству РС (не старије од
шест месеци у односу на дан објављивања
јавног конкурса у „Службеном гласнику РС“),
- Диплома о стручној спреми,
- Исправе којима се доказује радно искуство
(потврде, решења или други акти из којих
се доказује најмање пет година радног искуства на пословима за које се захтева високо
образовање),
- Исправе којима се доказује радно искуство
на пословима који су повезани са пословима
јавног предузећа (потврде или други акти из
којих се доказује да лице има најмање три
године радног искуства на пословима који
су повезани са пословима Јавног предузећа,
са краћим описом послова које је обављао
до подношења пријава.),
- Исправе којима се доказује радно искуство
у организовању рада и вођењу послова (потврде или други акти из којих се доказује
да лице има радно искуство у организовању
рада и вођењу послова),
- Оверена изјава код јавног бележника да није
члан органа политичке странке, односно да
му је одређено мировање у вршењу функције
у органу политичке странке;
- Уверење надлежног органа да лице није осуђивано на казну затвора од најмање шест месеци и уверење надлежног органа да му нису
изречене мере безбедности у складу са законом којим се уређују кривична дела, и то:
a) обавезно психијатријско лечење и чување
у здравственој установи;
б) обавезно психијатријско лечење на слободи;
в) обавезно лечење наркомана;
г) обавезно лечење алкохоличара;
д) забрана вршења позива, делатности и дужности.
Сви докази прилажу се у оригиналу или овереној
фотокопији, која је оверена код јавног бележника.
Напомена: Неблаговремене, неразумљиве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази,
Комисија одбацује закључком против кога није допуштена посебна жалба.
11. Адреса на коју се подносе пријаве на јавни
конкурс: Пријава на јавни конкурс са документацијом и доказима подносе се у запечаћеној
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коверти, препорученом пошиљком путем поште или лично преко пријемне канцеларије
органа Града, Комисији за спровођење конкурса за избор директора јавних предузећа и
јавних комуналних предузећа чији је оснивач
Град Пожаревац, на адресу:
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Комисији за спровођење конкурса за избор директора јавних предузећа и јавних комуналних предузећа чији је оснивач Град Пожаревац, са назнаком:
„За јавни конкурс за именовање директора Јавног
предузећа ’Љубичево’ у Пожаревцу, ул. Дринска број
2, 12000 Пожаревац.“
12. Лице задужено за давање обавештења о јавном
конкурсу је Будимир Милорадовић, члан Комисије, e-mail adresa: bmiloradovic@pozarevac.
rs, контакт телефон: 012/539-650 сваког радног
дана од 8 до 15 часова.
13. Овај оглас објављује се у „Службеном гласнику Републике Србије“, најмање у једним
дневним новинама, које се дистрибуирају на
целој територији Републике Србије и на званичној интернет страници Града Пожаревца
(www.pozarevac.rs).
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Скупштина Града Пожаревца, на основу члана
38. став 2. Закона о јавним предузећима („Службени
гласник РС’“, бр. 15/16) и члана 39. став 1. тачка 13)
Статута Града Пожаревца („Службени гласник Града
Пожаревца“, бр. 10/18, 12/18 – исправка и 10/19), на
седници одржаној 26. децембра 2019. године, донела је

ОДЛУКУ

о спровођењу јавног конкурса за избор
директора Јавног предузећа „Топлификација“
у Пожаревцу чији је оснивач Град Пожаревац
1. Покреће се поступак избора директора Јавног
предузећа „Топлификација“ у Пожаревцу чији
је оснивач Град Пожаревац.
2. Поступак из тачке 1. ове одлуке спровешће
Комисија за спровођење конкурса за избор директора јавних предузећа и јавних комуналних
предузећа Града Пожаревца (у даљем тексту:
Комисија), на основу Огласа о јавном конкурсу
за избор директора Јавног предузећа „Топлификација“ у Пожаревцу, чији је оснивач град
Пожаревац.
3. Усваја се текст огласа о јавном конкурсу за
избор директора предузећа из тачке 1. ове
одлуке.
4. Огласом о јавном конкурсу, који је саставни део
ове одлуке, наведени су услови за именовање
директора утврђени Законом о јавним преду-
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зећима, оснивачким актом Јавног предузећа и
Статутом Јавног предузећа „Топлификација“ у
Пожаревцу.
5. Оглас о јавном конкурсу из ове одлуке, објавиће се у „Службеном гласнику Републике Србије“, „Службеном гласнику Града Пожаревца“, најмање једним дневним новинама које се
дистрибуирају на целој територији Републике
Србије и на званичној интернет страници Града
Пожаревца.
6. Ову одлуку објавити у „Службеном гласнику
Града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 26. децембра 2019. године
Број 011-06-181/2019-27
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК
Бојан Илић, с. р.
Скупштина Града Пожаревца, на основу члана 36.
ст. 3. и 4, чл. 37. и 38. став 2. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/16), чл. 40.
и 41. Статута Јавног предузећа „Топлификација“ у
Пожаревцу бр.7844-4 од 28. 10. 2016. године и Одлуке о спровођењу јавног конкурса за избор директора
Јавног предузећа „Топлификација“ у Пожаревцу, чији
је оснивач Град Пожаревац, број 011-06-181/2019-27
од 26. децембра 2019. године, објављује

ОГЛАС

о јавном конкурсу за избор директора Јавног
предузећа „Топлификација“ у Пожаревцу чији
је оснивач Град Пожаревац
1. Расписује се јавни конкурс за избор директора
Јавног предузећа „Топлификација“ у Пожаревцу, чији је оснивач Град Пожаревац ради именовања на период од четири године.
2. Подаци о јавном предузећу: Јавно предузеће
послује под пословним именом: Јавно предузеће „Топлификација“ у Пожаревцу. Скраћено
пословно име: ЈП „Топлификација“. Седиште:
Трг Радомира Вујовића 2, Пожаревац, Матични број: 07351682 ПИБ: 101971396. Пословање
Јавног предузећа уређено је Одлуком о усклађивању пословања Јавног предузећа „Топлификација“ у Пожаревцу са Законом о јавним
предузећима („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 12/16). Претежна делатност јавног
предузећа је 35.30 – снабдевање паром и климатизација.
3. Радно место: директор Јавног предузећа „Топлификација“ у Пожаревцу. Директор се именује на период од четири године.
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4. Послови директора Јавног предузећа „Топлификација“ у Пожаревцу: представља и заступа
јавно предузеће, организује и руководи процесом рада, води пословање јавног предузећа,
одговара за законитост рада јавног предузећа,
предлаже дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја и одговоран је за
њихово спровођење, предлаже годишњи, односно трогодишњи програм пословања и одговоран је за њихово спровођење, предлаже финансијске извештаје, предлаже доношење посебног
програма коришћења средстава из буџета Града
Пожаревца (субвенције, гаранције или коришћење других средстава), извршава одлуке надзорног одбора, бира извршне директоре, бира
представнике јавног предузећа у скупштини
друштва капитала чији је једини власник јавно
предузеће по претходно прибављеној сагласности Скупштине Града, закључује уговоре
о раду са извршним директорима у складу са
законом којим се уређују радни односи, доноси акт о систематизацији, предлаже надзорном
одбору доношење акта о исплати стимулације
извршним директорима, предлаже надзорном
одбору доношење одлука и других аката из делокруга директора, одлучује о појединачним
правима, обавезама и одговорностима запослених у складу са законом, колективним уговором и статутом јавног предузећа, доноси план
набавки за текућу годину, доноси одлуке о поступцима јавних набавки и набавки на које се
не примењује закон о јавним набавкама, врши
друге послове одређене законом, оснивачким
актом и статутом јавног предузећа.
5. Услови за именовање: кандидат за избор, односно именовање директора Јавног предузећа
„Топлификација“ у Пожаревцу мора испунити
следеће услове:
1) да је пунолетно и пословно способно лице;
2) да има стечено високо образовање на основним студијама у трајању од најмање четири
године, односно на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер
струковним студијама, специјалистичким
академским студијама или специјалистичким струковним студијама;
3) да има најмање пет година радног искуства
на пословима за које се захтева високо образовање из подтачке 2) ове тачке;
4) да има најмање три године радног искуства
на пословима који су повезани са пословима
Јавног предузећа;
5) да познаје област корпоративног управљања;
6) да има радно искуство у организовању рада
и вођењу послова;
7) да није члан органа политичке странке, односно да му је одређено мировање у вршењу
функције у органу политичке странке;
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8) да није осуђивано на казну затвора од најмање шест месеци;
9) да му нису изречене мере безбедности у
складу са законом којим се уређују кривична дела, и то:
а) обавезно психијатријско лечење и чување
у здравственој установи;
б) обавезно психијатријско лечење на слободи;
в) обавезно лечење наркомана;
г) обавезно лечење алкохоличара;
д) забрана вршења позива, делатности и
дужности.
6. Место рада: Трг Радомира Вујовића 2, Пожаревац, на адреси седишта Јавног предузећа у
Пожаревцу.
7.  Стручна оспособљеност, знања и вештине
кандидата оцењују се у изборном поступку
увидом у податке из пријаве и доказе поднете
уз пријаву на јавни конкурс, писаном и усменом провером, односно на други одговарајући
начин сходно потребама рада Јавног предузећа, у складу са Законом којим се уређује
правни положај јавних предузећа и Уредбом
о мерилима за именовање директора јавног
предузећа („Службени гласник РС“, бр. 65/16).
8. Рок за подношење пријава на јавни конкурс:
30 дана од дана објављивања јавног конкурса
у „Службеном гласнику Републике Србије“.
Рок почиње да тече наредног дана од дана објављивања јавног конкурса.
9. Пријава на јавни конкурс садржи: име и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу
становања, број телефона, e-mail адресу, податке
о образовању, податке о врсти и дужини радног
искуства са кратким описом послова на којима
је кандидат радио до подношења пријаве на конкурс, податке о познавању корпоративног управљања и податке о посебним областима знања.
10. Уз пријаву са личном и радном биографијом
(са навођењем на којим пословима, са којом
стручном спремом и у ком периоду је стечено
радно искуство до подношења пријава) прилажу се докази о испуњености услова и то:
- Извод из матичне књиге рођених (издат на
обрасцу сходно Закону о матичним књигама
(„Службени гласник РС“, бр. 20/09, 145/14
и 47/18),
- Уверење о пословној способности (издато од
стране надлежног центра за социјални рад),
- Уверење о држављанству РС (не старије од
шест месеци у односу на дан објављивања
јавног конкурса у „Службеном гласнику РС“),
- Диплома о стручној спреми,
- Исправе којима се доказује радно искуство
(потврде, решења или други акти из којих
се доказује најмање пет година радног искуства на пословима за које се захтева високо
образовање),
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- Исправе којима се доказује радно искуство
на пословима који су повезани са пословима
јавног предузећа (потврде или други акти из
којих се доказује да лице има најмање три
године радног искуства на пословима који
су повезани са пословима Јавног предузећа,
са краћим описом послова које је обављао
до подношења пријава.),
- Исправе којима се доказује радно искуство
у организовању рада и вођењу послова (потврде или други акти из којих се доказује
да лице има радно искуство у организовању
рада и вођењу послова),
- Оверена изјава код јавног бележника да није
члан органа политичке странке, односно да
му је одређено мировање у вршењу функције
у органу политичке странке;
- Уверење надлежног органа да лице није осуђивано на казну затвора од најмање шест месеци и уверење надлежног органа да му нису
изречене мере безбедности у складу са законом којим се уређују кривична дела, и то:
a) обавезно психијатријско лечење и чување
у здравственој установи;
б) обавезно психијатријско лечење на слободи;
в) обавезно лечење наркомана;
г) обавезно лечење алкохоличара;
д) забрана вршења позива, делатности и дужности.
Сви докази прилажу се у оригиналу или овереној
фотокопији, која је оверена код јавног бележника.
Напомена: Неблаговремене, неразумљиве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази,
Комисија одбацује закључком против кога није допуштена посебна жалба.
11. Адреса на коју се подносе пријаве на јавни
конкурс: Пријава на јавни конкурс са документацијом и доказима подносе се у запечаћеној
коверти, препорученом пошиљком путем поште или лично преко пријемне канцеларије
органа Града, Комисији за спровођење конкурса за избор директора јавних предузећа и
јавних комуналних предузећа чији је оснивач
Град Пожаревац, на адресу:
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Комисији за спровођење конкурса за избор директора јавних предузећа и јавних комуналних предузећа чији је оснивач Град Пожаревац, са назнаком:
„За јавни конкурс за именовање директора Јавног
предузећа ’Топлификација’ у Пожаревцу, ул. Дринска
број 2, 12000 Пожаревац.“
12. Лице задужено за давање обавештења о јавном
конкурсу је Будимир Милорадовић, члан Комисије, e-mail adresa: bmiloradovic@pozarevac.
rs, контакт телефон: 012/539-650 сваког радног
дана од 8 до 15 часова.
13. Овај оглас објављује се у „Службеном гласнику Републике Србије“, најмање у једним
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дневним новинама, које се дистрибуирају на
целој територији Републике Србије и на званичној интернет страници Града Пожаревца
(www.pozarevac.rs).
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На основу члана 3. ст. 1. и 4. Закона о јавним службама („Службени гласник РС“ , бр. 42/91, 71/94,
79/05 – др. закон, 81/05 – испр. др. закона, 83/05 –
испр. др. закона и 83/14 – др. закон), члана 66. ст.
1. и 3, у вези са чланом 32. став 1. тачка 6) Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр.
129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон и 47/18),
у вези са чланом 30. став 1. Закона о здравственој
заштити („Службени гласник РС“, бр. 25/19) и члана
39. став 1. тачка 8) и 12) Статута Града Пожаревца
(„Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 10/18,
12/18 – исправка и 10/19),
Скупштина Града Пожаревца, на седници одржаној 26. децембра 2019. године, донела је

ОДЛУКУ

о измени Одлуке о оснивању и преузимању
оснивачких права над Апотекарском установом
„Пожаревац“ Пожаревац

Члан 1.

У Одлуци о оснивању и преузимању оснивачких
права над Апотекарском установом „Пожаревац“
Пожаревац („Службени гласник Града Пожаревца“,
бр. 3/09 – пречишћен текст и 3/17), у члану 5. став
4. мења се и гласи:
„Управни одбор Апотеке има три члана, од којих
је један члан из реда запослених Апотеке, а два члана
су представници оснивача.“

Члан 2.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Града Пожаревца“ .
У Пожаревцу, 26. децембра 2019. године
Број 011-06-181/2019-16
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК
Бојан Илић, с. р.
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На основу чл. 35. ст. 7, 46. и 51б. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр.
72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12,
42/13 – УС, 50/13 – УС, 98/13 – УС, 132/14, 145/14,
83/18 и 31/19 ), члана 32. став 1. тачка 5) Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр.
129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон и 47/18),

26. децембар 2019.
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члана 39. став 1. тачка 7) Статута Града Пожаревца
(„Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 10/18,
12/18 исправка и 10/19), а на основу Мишљења из
извештаја Комисије за планове, број 04-350-694/2019
од 20. децембра 2019. године, Скупштина Града Пожаревца, на седници одржаној 26. децембра 2019.
године, донела је

ОДЛУКУ

о изради Прве измене и допуне Плана генералне
регулације „Пожаревац 2“

Члан 1.

Приступа се изради Прве измене и допуне плана
генералне регулације „Пожаревац 2“ (у даљем тексту:
Прва измена и допуна плана генералне регулације).

Члан 2.

Прелиминарном границом Прве измене и допуне
плана генералне регулације обухваћен је комплекс
Концерна за производњу и промет кондиторских
производа Бамби ад Пожаревац, Ђуре Ђаковића бб.
Површина Прве измене и допуне плана генералне
регулације обухвата је око 16,60 xa.
Прелиминарном границом обухваћене су следеће
целе и делови катастарских парцела К. О. Пожаревац
и то:
• целе к. п. бр. : 7766/2, 7766/4, 7766/5, 7834/1,
7834/2, 7834/4, 7834/5, 7834/19, 7834/20, 7834/27,
7834/28, 7834/29, 7834/30, 7834/31, 7834/42,
7834/45, 7834/46, 7834/47, 7834/48, 7834/49,
7834/50, 7834/50, 7834/51, 7834/52, 7834/55,
7834/56, 7834/58, 7834/60, 7834/63, 7834/64,
7834/65, 7834/66,7834/67, 7834/68, 7834/69,
7834/71, 7834/102, 7834/103, 7929, 7930, 7931/3,
7931/4, 7931/5, 7931/7, 7931/8, 7931/11, 7931/6,
7931/10, 7764/3, 7764/5, 7764/8, 7830/15, 7830/16,
7830/18, 7830/19, 6780/60, 7832/5, 7832/6, 7829/4,
7828/6, 7763/2,
• делови к. п. бр. : 7766/1, 7764/4 , 7934, 7834/70,
7834/72, 7834/78, 7763/3, 7830/9, 7830/5, 7830/10,
7830/17, 7830/21, 7828/5, 6785/1.
Граница Прве измене и допуне плана генералне
регулације је дефинисана као прелиминарна, а коначна граница ће се утврдити и дефинисати приликом
припреме и верификације нацрта плана.
Саставни део ове одлуке је графички приказ са
прелиминарном границом обухвата Прве измене и
допуне плана генералне регулације.

Члан 3.

Плански основ за израду Прве измене и допуне
плана генералне регулације представља: Генерални
урбанистички план Пожаревца („Службени гласник
Града Пожаревца“, бр. 13/14), Просторни план Града
Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“,
бр. 10/12), Просторни план подручја посебне намене Костолачког угљеног басена („Службени гласник
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РС“, бр. 1/13) и Регионални просторни план за подручје Подунавског и Браничевског управног округа
(„Службени гласник РС“, бр. 8/15).

Члан 4.

Циљ израде Прве измене и допуне плана генералне регулације је да се кроз сагледавање просторних могућности саме локације, дефинишу планске
могућности за изградњу нових садржаја, изврши
прерасподела планираних капацитета у складу са
могућностима локације, обезбеде капацитети техничке инфраструктуре за планирану изградњу, пратећи
садржаји мирујућег саобраћаја са максималним искоришћењем јавних површина, очувају и побољшају
услови животне средине, са могућношћу дефинисања
намене производње, делатности и услуга за које се
може захтевати процена утицаја на животну средину.
Омогућити повећање индекса заузетости на 60% на
постојећим производним и пословним комплексима
који су већ остварили индекс заузетости 40%.

Члан 5.

За потребе израде Прве измене и допуне плана
генералне регулације потребно је прибавити катастарско топографске подлоге катастар подземних
инсталација у делу који је обухваћен границом Прве
измене и допуне плана генералне регулације.

Члан 6.

У складу са чланом 26. Закона о планирању и
изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09
– исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13 – УС,
50/13 – УС, 98/13 – УС, 132/14, 145/14, 83/18 и 31/19)
садржајем Прве измене и допуне плана генералне
регулације ће се обухватити:
- граница обухвата измена и допуна планског документа;
- подела простора на посебне целине и зоне;
- претежна намена земљишта по зонама и целинама;
- регулационе и грађевинске линије;
- потребне нивелационе коте раскрсница улица и
површина јавне намене;
- попис парцела и опис локација за јавне површине, садржаје и објекте;
- коридоре и капацитете за саобраћајну, енергетску, комуналну и другу инфраструктуру;
- мере заштите културно-историјских споменика
и заштићених природних целина;
- локације за које се обавезно израђује урбанистички пројекат, односно расписује конкурс;
- правила уређења и правила грађења за обухват
измена и допуна планског документа;
- друге елементе значајне за спровођење измена
и допуна плана.

Члан 7.

Средства за израду Прве измене и допуне плана
генералне регулације обезбедиће Концерн за производњу и промет кондиторских производа Бамби ад
Пожаревац, Ђуре Ђаковића бб.
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Рок израде Нацрта Прве измене и допуне плана
генералне регулације је три месеца од дана ступања
на снагу ове одлуке.
Прве измене и допуне плана генералне регулације се обављају по скраћеном поступку у складу
са одредбама члана 51б Закона о планирању и изградњи.

Члан 8.

Нацрт Прве измене и допуне плана генералне регулације биће изложен на јавном увиду по скраћеном
поступку у трајању од најмање 15 дана, након обављене стручне контроле од стране Комисије за планове Града Пожаревца. Подаци о начину излагања
на јавни увид биће објављени у дневном и локалном
листу, као и на интернет страници Града Пожаревца.

Члан 9.

Одлука о неприступању изради Извештаја о стратешкој процени утицаја Прве измене и допуне плана
генералне регулације на животну средину Одељења
за урбанизам и грађевинске послове Градске управе Града Пожаревца број 04-350-665/2019 од 17. 12.
2019. године, саставни је део ове одлуке. Иста је
донета на основу Мишљења Одељења за локални
економски развој, пољопривреду и заштиту животне
средине Градске управе Града Пожаревца, број 14501-278/2019 од 16. 12. 2019. године, којим је наведено да за Измену и допуну плана генералне регулације „Пожаревац 2“ није потребна израда стратешке
процене утицаја.

Члан 10.

Прва измена и допуна плана генералне регулације
израдиће се у пет истоветних примерака у штампаном
и пет истоветних примерака у дигиталном облику.

Члан 11.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 26. децембра 2019. године
Број 011-06-181/2019-24
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК
Бојан Илић , с. р.
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На основу члана 9. Закона о стратешкој процени
утицаја на животну средину („Службени гласник
РС“, број 135/04 и 88/10), а у вези члана 46. Закона
о планирању и изградњи („Службени гласник РС“,
бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12,
42/13 – УС, 50/13 – УС, 98/13 – УС, 132/14, 145/14,
83/18 и 31/19), по прибављеном Мишљењу Одељења

26. децембар 2019.

за локални економски развој, пољопривреду и заштиту животне средине број 14-501-278/2019 од 16. 12.
2019. године, Одељење за урбанизам и грађевинске
послове Градске управе Града Пожаревца, донело је

ОДЛУКУ

о неприступању изради Извештаја о стратешкој
процени утицаја израде Прве измене и допуне
Плана генералне регулације „Пожаревац 2“ на
животну средину
1. Не приступа се изради Извештаја о стратешкој
процени утицаја изради Прве измене и допуне
плана генералне регулације „Пожаревац 2“ (у
даљем тексту: Прва измена и допуна плана генералне регулације).
2. Скупштина Града Пожаревца, у складу са
одредбама Закона о планирању и изградњи, на
седници одржаној 7. децембра 2018. године, донела је Одлуку о доношењу  Плана генералне
регулације „Пожаревац 2“ која је објављена у
„Службеном гласнику“ Града Пожаревца, број
12/18. Саставни део Плана генералне регулације „Пожаревац 2“ је Извештај о стратешкој
процени утицаја утицаја Плана генералне регулације „Пожаревац 2“ на животну средину
(књига III), на који је Одељење за локални економски развој, пољопривреду и заштиту животне средине Градске управе Града Пожаревца
дало сагласност број 14-501-240/2018 од 28. 11.
2018. године.
3. Прелиминарном границом Прве измене и допуне плана генералне регулације обухваћен
је комплекс Концерна за производњу и промет кондиторских производа Бамби ад Пожаревац, Ђуре Ђаковића бб, са потребним
проширењима. Површина Прве измене и допуне плана генералне регулације обухвата је
око 16,60 ха.
Прелиминарном границом обухваћене су следеће
целе и делови катастарских парцела
К. О. Пожаревац и то:
• целе к. п. бр.:7766/2, 7766/4, 7766/5, 7834/1,
7834/2, 7834/4, 7834/5, 7834/19, 7834/20, 7834/27,
7834/28, 7834/29, 7834/30, 7834/31, 7834/42,
7834/45, 7834/46, 7834/47, 7834/48, 7834/49,
7834/50, 7834/50, 7834/51, 7834/52, 7834/55,
7834/56, 7834/58, 7834/60, 7834/63, 7834/64,
7834/65, 7834/66,7834/67, 7834/68, 7834/69,
7834/71, 7834/102, 7834/103, 7929, 7930, 7931/3,
7931/4, 7931/5, 7931/7, 7931/8, 7931/11, 7931/6,
7931/10, 7764/3, 7764/5, 7764/8, 7830/15, 7830/16,
7830/18, 7830/19, 6780/60, 7832/5, 7832/6, 7829/4,
7828/6, 7763/2,
• делови к. п. бр.: 7766/1, 7764/4, 7934, 7834/70,
7834/72, 7834/78, 7763/3, 7830/9, 7830/5, 7830/10,
7830/17, 7830/21, 7828/5, 6785/1.

26. децембар 2019.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Граница Прве измене и допуне плана генералне
регулације је дефинисана као прелиминарна, а коначна граница ће се утврдити и дефинисати приликом
припреме и верификације нацрта плана.
4. У Мишљењу Одељења за локални економски
развој, пољопривреду и заштиту животне средине Градске Управе Града Пожаревца број 14501-278/2019 од 16.12.2019. године, наведено
је, да, узимајући у обзир чињеницу да предложена измена и допуна Плана генералне регулације „Пожаревац 2“, према критеријумима прописани Законом о стратешкој процени утицаја,
нема значајан утицај на животну средину и да
се реализација планираних намена, везаних за
проширење производних капацитета Концерна
„Бамби“, заснована на поштовању правила уређења и грађења, то значи, да за измену Плана
генералне регулације „Пожаревац 2“ није потребна израда стратешке процене утицаја.
5. Одлука о неприступању изради Извештаја о
стратешкој процени утицаја израде Прве измене и допуне плана генералне регулације је
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саставни део Одлуке о изради Прве измене и допуне Плана генералне регулације „Пожаревац 2“.
6. Ова одлука се објављује у „Службеном гласнику Града Пожаревца“ и представља саставни
део аналитичко-документационе основе планског документа.
7. Ова одлука ступа на снагу даном ступања на
снагу даном објављивања Одлуке о изради
Прве измене и допуне плана генералне регулације „Пожаревац 2“.
ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ И ГРАЂЕВИНСКЕ
ПОСЛОВЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА
ПОЖАРЕВЦА
У Пожаревцу, 17. 12. 2019. године
Број: 04-350-665/2019
САВЕТНИК
Марија Оцокољић, дипл. правник, с. р.
РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА
Иван Манојловић, дипл. инж. aрх., с. р.

Страна 128 – Број 19
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На основу члана 39. став 1. тачка 40) Статута Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 10/18, 12/18 – исправка и 10/19) Скупштина
Града Пожаревца, на седници од 26. децембра 2019.
године, донела је

ОДЛУКУ

о изменама Одлуке о изменама и допуни
Купопродајног уговора – партија 1
– технолошка опрема, УОП-Т:200-2018
од 2. јула 2018. године

Члан 1.

У Одлуци о изменама и допуни Купопродајног уговора – партија 1 – технолошка опрема,
УОП-Т:200-2018 од 2. јула 2018. године („Службени
гласник Града Пожаревца“, бр. 13/19), у називу, чл.
1. и 6. и у Анексу Купопродајног уговора – партија
1 – технолошка опрема, УОП-Т: 200-2018 од 2. јула
2018. године у преамбули, називу, чл. 1. и 5, број:
„200“ замењује се бројем: „211“.

Члан 2.

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 26. децембра 2019. године
Број 011-06-181/2019-25
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК
Бојан Илић, с. р.

26. децембар 2019.

делова катастарских парцела број 7655/5, 7655/3,
7655/4 и 7655/6 све К. О. Пожаревац, из јавне својине Града Пожаревца у поступку непосредне погодбе
(„Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 17/19), у
КОНСТАТАЦИЈАМА у алинејама четири и пет број:
„200“ замењује се бројем „211“.
У КОНСТАТАЦИЈАМА додају се алинеје десета
и једанаеста : „
- Скупштина Града Пожаревца донела је Одлуку
о изменама Одлуке отуђењу објекта број 1 са
делова катастарских парцела број 7655/5, 7655/3,
7655/4 и 7655/6 све К. О. Пожаревац уписане
у лист непокретности број 16809 К. О. Пожаревац, из јавне својине Града Пожаревца у поступку непосредне погодбе, број __________ од
___________ године;
- на текст измене Уговора о отуђењу број 1 са делова катастарских парцела број 7655/5, 7655/3,
7655/4 и 7655/6 све К. О. Пожаревац, из јавне
својине Града Пожаревца, у поступку непосредне погодбе, Градско правобранилаштво
Пожаревац дало је мишљење М. бр. _______ од
______________ године.“

Члан 2.

У члану 2. став 1. датум: „4. децембра 2018. године“ мења се и гласи: „7. новембра 2019. године“,
У члану 2. став 3. број: „200“ замењује се бројем „211“.

Члан 3.

Члан 3. Уговора о отуђењу објекта број 1 са делова катастарских парцела број 7655/5, 7655/3, 7655/4
и 7655/6 све К. О. Пожаревац, из јавне својине Града
Пожаревца у поступку непосредне погодбе, мења се
и гласи:

„Члан 3.
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На основу члана 39. став 1. тачка 40) Статута Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 10/18, 12/18 – исправка и 10/19), Скупштина
Града Пожаревца, на седници од 26. децембра 2019.
године, донела је

ОДЛУКУ

о изменама Одлуке о отуђењу објекта број 1
са делова катастарских парцела број 7655/5,
7655/3, 7655/4 и 7655/6 све К. О. Пожаревац, из
јавне својине Града Пожаревца у поступку
непосредне погодбе

Члан 1.

У Уговору о отуђењу објекта број 1 са делова
катастарских парцела број 7655/5, 7655/3, 7655/4 и
7655/6 све К. О. Пожаревац, из јавне својине Града Пожаревца у поступку непосредне погодбе, који
је саставни део Одлуке о отуђењу објекта број 1 са

Купац за објекат из члана 1. овог уговора, купопродајну цену у износу од 113.000,00 евра (словима: стотину тринаест хиљада евра), што по средњем
курсу Народне банке Србије на дан_________ износи__________динара (словима:__________), исплатио
је Граду Пожаревцу на дан ___________, на рачун буџета Града Пожаревца број 840-811141843-19 примања од
продаје непокретности у корист нивоа градова са обавезним позивом на број одобрења по моделу 97-52080.“

Члан 4.

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 26. децембра 2019. године
Број 011-06-181/2019-28
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК
Бојан Илић, с. р.

26. децембар 2019.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
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На основу члана 6. Закона о начину одређивању максималног броја запослених у јавном сектору
(„Службени гласник РС“, бр. 68/15, 81/16 – УС и
95/18), чл. 32. и 66. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07, 83/14 –
др. закон, 101/16 – и др. закон и 47/18), тачке 1. Одлуке о максималном броју запослених на неодређено
време у систему државних органа, систему јавних
служби, систему Аутономне покрајине Војводине и
систему локалне самоуправе за 2017. годину („Службени гласник РС“ бр. 61/17, 82/17, 92/17, 111/17,
14/18, 45/18, 78/18, 89/18, 102/18, 30/19, 42/19, 59/19,
79/19, 84/19 и 88/19) и члана 39. став 1. тачка 8) Статута Града Пожаревца („Службени гласник Града
Пожаревца“, бр. 10/18, 12/18 – исправка и 10/19),
Скупштина Града Пожаревца, на седници одржаној
26. децембра 2019. године, доноси

ОДЛУКУ

Страна 129 – Број 19

Народни музеј Пожаревац.................................. 20
Народна библиотека „Илија М. Петровић“
Пожаревац........................................................... 18
Историјски архив Пожаревац............................ 11
Фондација Миленин дом - Галерија Милене
Павловић Барили Пожаревац............................... 5
Јавна установа културно – спортски центар
„Пожаревац“........................................................ 13
Туристичка организација Града Пожаревца....... 8
Центар за социјални рад Пожаревац................. 23
Укупно:.......................................................... 1095.“

Члан 2.

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

Члан 3.

Ову Одлуку објавити на интернет презентацији
Града Пожаревца.

о измени Одлуке о максималном броју
запослених на неодређено време у систему
локалне самоуправе Града Пожаревца
за 2017. годину

У Пожаревцу, 26. децембра 2019. године
Број 011-06-181/2019-29
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Члан 1.

У Oдлуци о максималном броју запослених на
неодређено време у систему локалне самоуправе Града Пожаревца за 2017. годину („Службени гласник
Града Пожаревца“ бр. 8/17, 7/18, 10/18 и 7/19), мења
се члан 2. и гласи:

„Члан 2.

Овом одлуком, у оквиру утврђеног броја запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе Града Пожаревца, утврђује се максималан број
запослених на неодређено време по организационим
облицима за 2017. годину и то:
Градска управа Града Пожаревца.................... 218
Служба за интерну ревизију Града
Пожаревца............................................................. 3
Градско правобранилаштво Града
Пожаревца............................................................. 3
Управа Градске општине Костолац................... 13
Јавна предузећа:
ЈП „Топлификација“............................................ 82
ЈКП „Водовод и канализација“........................ 164
ЈКП „Комуналне службе“................................. 175
JКП „Паркинг сервис“........................................ 41
ЈП „Љубичево“.................................................... 18
Установе и други организациони облици у области културе, образовања и социјалне заштите:
Предшколска установа „Љубица Вребалов“
Пожаревац......................................................... 255
Центар за културу Пожаревац........................... 25

ПРЕДСЕДНИК
Бојан Илић, с. р.
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На основу члана 100. ст. 1, 2. и 3. Закона о заштити животне средине („Службени гласник Републике
Србије“, бр. 135/04, 36/09, 36/09 – др. закон, 72/09
– др. закон, 43/11 – одлука УС, 14/16, 76/18 и 95/18
– др. закон), члана 39. став 1. тачка 8) Статута Града
Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“,
бр. 10/18, 12/18 – исправка и 10/19), Програма заштите животне средине Града Пожаревца 2012-2022.
бр. 01-06-22/9 од 9. марта 2012. године и претходне
сагласности Министарства заштите животне средине
Републике Србије, бр. 401-00-1381/2019-02 од 17. децембра 2019. године, Скупштина Града Пожаревца,
на седници од 26. децембра 2019. године, донела је

ПРОГРАМ

коришћења средстава Буџетског фонда за
заштиту животне средине Града Пожаревца за
2020. годину
I Скупштина Града Пожаревца на седници одржаној дана 17. децембра 2009. године под бројем: 0106-144/17 донела је Одлуку о образовању буџетског
Фонда за заштиту животне средине Града Пожаревца поштујући одредбе члана 100. Закона о заштити
животне средине („Службени гласник Републике
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Србије“ бр. 135/04, 36/09 – др. закон, 72/09 – др. закон, 43/11 – одлука УС и 14/16) а у складу са Законом
којим се уређује буџетски систем. Буџетски Фонд за
заштиту животне средине Града Пожаревца је образован у циљу финансирања активности из Програма
заштите животне средине, као и припрема, спровођења и развоја акционих планова који разрађују регулаторне и институционалне активности, активности
мониторинга, студија, израде пројектне документације, економских и финансијских инструмената, информисања, образовање и капиталне инвестиције из
области очувања, коришћења, заштите и унапређења
животне средине на територији Града Пожаревца.
II Захтеви Корисника средстава са пројектима које
су кандидовали за израду Програма коришћења средстава буџетског Фонда за заштиту животне средине
града Пожаревца за 2020. годину:
- Градска управа града Пожаревца – Штаб за систематско уништавање амброзије на територији
града Пожаревца захтев број: 014-501-218/2019
од 11. 10. 2019. године; Одељење за комуналне
делатности и енергетику захтев за одржавање
површинских вода од загађења као и за редовно чишћење и одржавање Брежанског канала
број:08-40-2633/2019 од 6. 12. 2019. године
- ЈП „Топлификација“ Пожаревац захтев број:8914/22019 од 18. 7. 2019. године, наш број:14-402589/2019 од 4. 12. 2019. године
- ЈКП „Водовод и канализација“ Пожаревац захтев
број: 01-8800/1 од 4. 12. 2019. године наш број:
14-40-2597/2019 од 4. 12. 2019. године
- ЈКП „Комуналне службе“ Пожаревац захтев
број: 01-5492/1 од 5. 12. 2019. године наш број:
14-501-271/2019 од 5. 12. 2019. године и
- Градска општина КОСТОЛАЦ захтев број: 01401-1563/19 од 4. 12. 2019. године наш број: 14501-270/2019 од 5. 12. 2019. године
III На основу дописа Одељења за буџет и финансије
број:03-40-2404/2019-1 од 13. 11. 2019. године и дописа
број:03-40-2404/2019-1 од 5. 12. 2019. године, приказана су расположива средства по очекиваном приходу
у 2020. години за израду Програма коришћења средстава буџетског Фонда за заштиту животне средине у
износу од 440.470.598,00 динара, а у оквиру пренамене средстава од реализованих пројеката по изјашњењу корисника средстава буџетског Фонда за заштиту животне средине Града Пожаревца из претходног
периода обезбеђена су средства у укупном износу од
71.776.423,00 динара и то од ЈП „Топлификација“ Пожаревац, по допису – број:6970 од 9. 10. 2019. године
– ослобађају се средства у износу од 12.033.624,00 динара са завршене локације „Моравска 56“, по допису
број:7778 од 4. 11. 2019. године ослобађају се средства
у износу од 9.235.728,00 динара са завршене локације
„Милоша Обилића 36/а“ и допису број: 8707 од 28. 11.
2019. године ослобађају се средства у укупном износу
од 50.507.072,00 динара са следеће три завршене локације – „Црногорска“ износ ослобођених средстава
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11.017.761,00 динара, „Цане Бабовић 1“ износ ослобођених средстава 17.910.394,00 динара и „Кучевачка“
износ ослобођених средстава 21.578.917,00 динара.
IV Средства из тачке III Програма у укупном износу од 512.247.021,00 динара расподељују се за реализацију активности у оквиру 21 (двадесет једног)
пројеката које треба уврстити у буџет Града Пожаревца по корисницима средстава приликом израде
Одлуке о буџету Града Пожаревца за 2020. годину
V После утврђивања од стране Градског већа Града
Пожаревца, Програм коришћења средстава буџетског
Фонда за заштиту животне средине Града Пожаревца
за 2020. годину доставити на сагласност Министарству
заштите животне средине, а након добијања исте, доставити Скупштини Града Пожаревца на доношење.

ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ КОРИСНИКА
СРЕДСТАВА ПО АКТИВНОСТИМА НА
РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКАТА КОРИШЋЕЊА
СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА
ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ГРАДА
ПОЖАРЕВЦА ПО ПРОГРАМУ
ЗА 2020. ГОДИНУ
1 Контрола и управљање отпадним водама
Корисник
средстава

Градска
општина
Костолац

Назив активности
Изградња фекалне
канализације у улици
Базенској у Костолцу
Изградња фекалне
канализације у улици
Партизанско сокаче у
Костолцу
Изградња фекалне
канализације у улици
Војводе Путника други део у
Костолцу
Изградња фекалне
канализације у улицама
Хајдук Вељкова, Краља
Петра други и трећи део
са ЦС “Краља Петра“ у
Костолцу
Изградња фекалне
канализације у улици Вука
Караџића први, други и
трећи део и улици Сутјеској
у Костолцу
Изградња фекалне
канализације у улицама
Михајла Пупина, Миленка
Стојковића, Милоша
Обилића – први део,
Десанке Максимовић први
и други део, Светосавска,
Ђорђа Вајферта, Војводе
Степе и црпне станице
у насељу „Канал – 2“ у
Костолцу

Одобрена
средства
5.094.624,00

3.018.132,00

3.520.122,00

21.779.076,00

12.971.838,00

49.602.975,00

Корисник
средстава
ЈКП
„Водовод и
канализација“
Пожаревац
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Назив активности
Реконструкција фекалне Ц.
С. „Болница“ у Пожаревцу

Одобрена
средства
18.000.000,00

2. Контрола и заштита површинских
и подземних вода
Корисник
средстава

Назив активности

Редовно одржавање и
чишћење Брежанског канала
Град
Заштита површинских
Пожаревац вода од загађења – Редовно
– Градска чишћење и одржавање кишне
управа Града канализације, сливника,
Пожаревца сливничких решетки,
таложнице на територији
Пожаревца и Костолца

Одобрена
средства
7.650.000,00

20.400.000,00

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.
Даљи развој канализационог система је од изузетне важности за Град Пожаревац. Тренутно не постоји
постројење за пречишћавање отпадних вода. Сва отпадна вода се прикупља и испушта у Брежански канал (водоток II реда), а одмах после, канал се улива у
реку Велику Мораву. Последица оваквог стања је да је
квалитет воде у Брежанском каналу знатно погоршан.
Фекална канализација не постоји у свим деловима
града иако се непрекидно шири, тако да још увек постоји велики број септичких јама. Даљом изградњом
канализационе мреже створили би се услови да се смањи негативан утицај отпадних вода на подземне воде.
Ранијих година изграђеност канализационог система ни приближно није пратила развој водоводне мреже. Као последица овога, уобичајена појава
је била, да се бунари претварају у септичке јаме по
прикључењу на водовод, или да се користе септичке
јаме изграђене од водопропусних материјала у чије
дно су се често убацивале перфориране цеви. На
тај начин остваривала се комуникација санитарних
и подземних вода, што је доводило до загађивања
првог водоносног слоја на ширем простору града.
Последњих година ситуација се променила, канализациона мрежа се шири, али њена изграђеност још
увек не прати ширење мреже водовода.

3. Контрола и заштита природе,
јавне зелене површине
Корисник средстава
Град Пожаревац
– Градска управа
Града Пожаревца

Назив активности

Одобрена
средства

Систематско уклањање
амброзије на територији
5.000.000,00
Града Пожаревца у 2020.
години.
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Амброзија је род инвазивних корова, једна од
најпознатијих и најопаснијих алергених биљака на
свету. Амброзија је једногодишња биљка висине од
20 цм до 2 м. Амброзија није европска биљка. Донета
је из Америке на неком од прекоокеанских бродова
крајем 19. века и од тада се полако и незадрживо
шири Европом. Тренутно је има више у Европи него
у Америци. Једна биљка може произвести и више
од милијарду зрна полена који се уз помоћ ветра
могу распршити на површину од више квадратних
километара. Зрно полена задржава клијавост и до
40 година. Амброзија првенствено настањује неуређено и запуштено земљиште. Најефикаснији начин
уништавања је чупање из корена, али и неговање
ниског растиња утиче на затирање. У случају већих
површина примењује се и редовно кошење до 5 цм
изнад земље, а само понекад и третман тоталним хербицидима. У градовима је још теже мерити присуство полена амброзије јер се честице полена везују за
угљендиоксид. Све чешће се у свету бележе смртни
случајеви изазвани претераном алергијском реакцијом на амброзију. Једна биљка може произвести
и више од милијарду зрна полена који се уз помоћ
ветра могу распршити на површину од више квадратних километара. Зрно полена задржава клијавост и
до 40 година. Ширење амброзије је значајан еколошки проблем, јер одузима простор домаћим биљним
врстама, а пред њом узмичу и пољопривредне културе, стога је опасна не само за здравље становништва,
већ и за пољопривредна подручја.

4. Контрола и заштита ваздуха и сузбијање
инхалационих алергена
Корисник
средстава

ЈП „Топлификација“ Пожаревац

26. децембар 2019.

Назив активности

Одобрена
средства

Ширење топлификационе мреже у
насељу Ћириковац, десна страна 58.651.934,00
пута Пожаревац - Костолац
Дистрибутивна топлификациона
мрежа на локацији топлопредајне 41.722.000,00
станице Моравска 22
Топлопредајна станица 5/65 и
10/65 Влајка Павловића бб
Преносна мрежа у Ратарској
улици
Топлопредајна станица Ратарска 45а
Дистрибутивна мрежа
топлопредајне станице Ратарска 45а
Топлопредајна станица Ратарска 146
Дистрибутивна мрежа
топлопредајне станице Ратарска 146
Топлопредајна станица Ратарска
209
Дистрибутивна мрежа
топлопредајне станице Ратарска
209
Топлопредајна станица 16/60,
4/63, 5/63 и 11/63 Изворска

9.468.000,00
43.107.000,00
8.701.000,00
60.537.000,00
7.765.000,00
63.133.000,00
7.261.000,00
50.736.000,00
14.128.320,00
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Са топлификацијом Костолца почело се 1986. године, а 1996. године је покренут је систем за грејање
и у Пожаревцу. Топлотни извор за даљинско грејање
су Термоелектране „Костолац А“ и „Костолац Б“ који
је довољан да снабдева топлотном енергијом Костолац, Пожаревац и околна сеоска насеља. Изграђен је
магистрални вреловод Костолац–Пожаревац дужине
12 км. На магистралном вреловоду предвиђени су
прикључци за следећа насељена места: Костолац,
Кленовник, Ћириковац и Пожаревац.
Употребом топлотне енергије остварују се значајне уштеде у потрошњи чврстих и течних горива,
електричне енергије, рудног богатства, уштеде у погледу простора за складиштење угља као и могућност
коришћења топлотне енергије за стакленике. Такође,
прикључењем топлификационог система градских
насеља Пожаревац и Костолац са околним насељима
на трајни извор топлоте у ТЕ „Костолац“ смањује
се број извора емисије аерозагађења. Термоелектрана омогућава примену одговарајућих постројења за
санацију аерозагађења, а такође се у комбинованој
производњи топлотне и електричне енергије смањује и топлотно загађење околине. Све ово омогућује
повољније решавање еколошких услова.
Укупно одобрена средства по овом Програму за
2020. годину износе: 512.247.021,00 динара.
VI - Овај Програм објавити у „Службеном гласнику Града Пожаревца“
У Пожаревцу, 26. децембра 2019. године
Број 011-06-181/2019-1
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК
Бојан Илић, с. р.
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На основу члана 160. став 4. Закона о рударству
и геолошким истраживањима („Службени гласник
РС“, број 101/15 и 95/18 – др. закон), чл. 23. став 4.
и 32. став 1. тачка 6) а у вези са чланом 66. став 3.
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
РС“, бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон
и 47/18) и члана 39. став 1. тачка 8) Статута Града
Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“,
бр. 10/18, 12/18 – исправка и 10/19) и сагласности
Министарства рударства и енергетике Републике
Србије број: 310-02-1965/2019-02 од 13. децембра
2019. године, Скупштина Града Пожаревца на седници одржаној 26. децембра 2019. године, донела је:

ПРОГРАМ

мера за унапређење услова живота
на територији Града Пожаревца у 2020. години
I Овим Програмом врши се расподела средстава остварених од накнаде по основу коришћења

26. децембар 2019.

минералних сировина на територији Града Пожаревца,
а у вези члана 160. став 4 Закона о рударству и геолошким истраживањима („Службени гласник РС“, број
101/15 и 95/18 – др. закон) у износу од 199.935.892,00
динара, за извођење активности на реализацији 48
пројеката, по допису Службе за инвестиције Градске
управе Града Пожаревца број: 016- службено од 12.
12. 2019. године и дописа Градске општине Костолац
број: 01-40-1868 од 30. 8. 2019. године и број: 01-402410/2019-2,3 и 4 од 14. 11. 2019. године.
II Средства која се користе од накнаде остварене
по основу експлоатације минералних сировина, а у
циљу унапређења услова живота на територији Града
Пожаревца по допису Одељења за буџет и финансије
број: 03-40-2404/2019-2 од 12. 12. 2019. године представљају средства очекиваног прихода од наведене
накнаде у 2020. години у износу од 199.935.892,00
динара и представљају укупан износ средстава за реализацију Програма мера за унапређење услова живота на територији Града Пожаревца у 2020. години.
III Средства у износу од 199.935.892,00 динара по
корисницима средстава за спровођење активности на
реализацији 48 пројеката из овог Програма је неопходно уврстити у буџет Града Пожаревца приликом израде Одлуке о буџету Града Пожаревца за 2020. годину.
IV Наведени Програм мера за унапређење услова
живота на територији Града Пожаревца у 2020. години доставити на сагласност Министарству рударства
и енергетике Републике Србије.
V Средства из овог Програма расподељују се на
следећи начин у табеларном прегледу:

Корисник средстава – Градска управа Града
Пожаревца
НАЗИВ АКТИВНОСТИ

Одобрена
средстава

Радови на ојачавању коловозне конструкције
– aсфалтирање улице Јанка Веселиновића у
12.269.816,00
МЗ „Бурјан“
Радови на ојачавању коловозне конструкције
– aсфалтирање улице Владе Зечевића у МЗ
2.468.016,00
„Чачалица“
Радови на ојачавању коловозне конструкције
– aсфалтирање улице Коче Рацина у МЗ
2.860.926,00
„Чачалица“
Радови на ојачавању коловозне конструкције
– aсфалтирање улице Ловћенска у МЗ
2.439.600,00
„Чачалица“
Радови на ојачавању коловозне конструкције
– aсфалтирање улице Љутице Богдана у МЗ
1.617.072,00
„Чачалица“
Радови на ојачавању коловозне конструкције
– aсфалтирање улице Сокобањска у МЗ
2.921.475,00
„Чачалица“
Ул. Милоша Поцерца – пројекат
рехабилитације са ојачањем коловозне
250.000,00
конструкције и израдом тротоара у МЗ „Сопот“

26. децембар 2019.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

НАЗИВ АКТИВНОСТИ

Одобрена
средстава

Радови на ојачавању коловозне конструкције
– aсфалтирање улице Париске комуне у МЗ
1.422.381,00
„Сопот“
Радови на ојачавању коловозне конструкције –
891.341,00
aсфалтирање улице Марија Кири у МЗ „Сопот“
Радови на ојачавању коловозне конструкције
– aсфалтирање улице Војске Југославије код
1.095.338,00
бр. 214 у МЗ „Сопот“
Радови на ојачавању коловозне конструкције
– aсфалтирање улице Достојевска – код
946.152,00
Елмонта у МЗ „Сопот“
Радови на ојачавању коловозне конструкције
2.312.777,00
– aсфалтирање улице Маргум у МЗ “Сопот“
Радови на ојачавању коловозне конструкције
– aсфалтирање улице Охридска 4. део у МЗ
2.365.448,00
„Радна Мала“
Радови на ојачавању коловозне конструкције
– aсфалтирање улице Раде Слободе –
5.597.285,00
рехабилитација коловоза и коловозне
конструкције у МЗ „Радна Мала“
Радови на ојачавању коловозне конструкције
– aсфалтирање улице Алексе Дундића у МЗ
12.208.716,00
„Горња Мала“
Радови на ојачавању коловозне конструкције
– aсфалтирање улице Браће Барух у МЗ
4.073.548,00
„Горња Мала“
Радови на ојачавању коловозне конструкције
– aсфалтирање улице Милентија Поповића у
4.052.668,00
МЗ „Горња Мала“
Радови на ојачавању коловозне конструкције
– aсфалтирање улице Слободана Пенезића
9.058.361,00
Крцуна у МЗ „Парк“
Радови на ојачавању коловозне конструкције
– aсфалтирање улице Краља Милана у МЗ
3.170.237,00
„Забела“
Радови на ојачавању коловозне конструкције
– aсфалтирање улице Милутина Петровића
3.888.058,00
Ере у МЗ „Забела“
Асфалтирање паркинга испред ресторана
1.780.833,00
лево у МЗ „Забела“
Радови на ојачавању коловозне конструкције
– асфалтирање улице Нушићева у МЗ
3.091.680,00
„Лучица“
Радови на ојачавању коловозне конструкције –
4.538.943,00
асфалтирање улице 7. јула 2. део у МЗ „Лучица“
Радови на ојачавању коловозне конструкције –
5.421.516,00
асфалтирање улице Зеленгорска у МЗ „Пољана“
Радови на ојачавању коловозне конструкције
– асфалтирање улице Браће Ђукића у МЗ
4.904.238,00
„Дубравица“
Радови на ојачавању коловозне конструкције
– асфалтирање улице Боже Вучковића у МЗ
3.593.820,00
„Дубравица“
Радови на ојачавању коловозне конструкције –
6.114.864,00
асфалтирање улице Партизанска у МЗ „Батовац“
Радови на ојачавању коловозне конструкције
– асфалтирање улице Драге Дулића Моравца
6.529.291,00
у МЗ „Брежане“
Радови на ојачавању коловозне конструкције
– асфалтирање улице Маршала Тита у МЗ
2.703.684,00
„Живица“
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НАЗИВ АКТИВНОСТИ

Одобрена
средстава

Радови на ојачавању коловозне конструкције
– асфалтирање улице Васе Пелагића у МЗ
3.730.692,00
„Живица“
Радови на ојачавању коловозне конструкције
– асфалтирање улице Моравска у МЗ
4.122.600,00
„Драговац“
Радови на ојачавању коловозне конструкције
– асфалтирање улице Вељка Дугошевића у
4.229.479,00
МЗ „Братинац“
Радови на ојачавању коловозне конструкције
– асфалтирање улице Каравилкина у МЗ
3.396.903,00
„Братинац“
Радови на ојачавању коловозне конструкције
1.555.975,00
– асфалтирање улице Стишка у МЗ „Касидол“
Радови на ојачавању коловозне конструкције
– асфалтирање улице Вељка Дугошевића у
1.857.949,00
МЗ „Касидол“
Радови на ојачавању коловозне конструкције
– асфалтирање улице Вељка Дугошевића –
3.154.079,00
пут ка гробљу у МЗ „Баре“
Радови на ојачавању коловозне конструкције
– асфалтирање улице Вељка Дугошевића –
1.296.386,00
сокак (део. Улице М. Обилића) у МЗ „Баре“
Радови на ојачавању коловозне конструкције
– асфалтирање улице Милоша Обреновића у
3.307.708,00
МЗ „Трњане“
Радови на ојачавању коловозне конструкције
– асфалтирање улице Лоле Рибара у МЗ
8.704.062,00
„Кленовник“
Радови на ојачавању коловозне конструкције
1.558.280,00
–асфалтирање улице Косовска у МЗ „Брање“
Радови на ојачавању коловозне конструкције
– асфалтирање улице Маршала Тита – крак у
847.152,00
МЗ „Берање“
Радови на ојачавању коловозне конструкције
– асфалтирање улице Вељка Дугошевића –
1.299.060,00
крак у МЗ „Берање“
Радови на ојачавању коловозне конструкције
– асфалтирање прикључка атарског пута у
159.548,00
МЗ „Берање“
Радови на ојачавању коловозне конструкције
– асфалтирање улице Братства Јединства од
8.632.866,00
центра до В. Стевића у МЗ „Петка“
Радови на рехабилитацији саобраћајнице
21.442.819,00
улице Кнеза Лазара 2. фаза у Костолцу
Рехабилитација, обнављање, замена и ојачање
дотрајале подлоге тротоара и паркинга у
1.822.440,00
улици Вељка Дугошевића у Костолцу
Рехабилитација, обнављање, замена и ојачање
дотрајале подлоге тротоара у улици Николе
12.262.800,00
Тесле у Костолцу
Рехабилитација, обнављање, замена и ојачање
дотрајале подлоге тротоара у улици Боже
1.967.010,00
Димитријевића у Костолцу
УКУПНО ОДОБРЕНА СРЕДСТВА ПО
199.935.892,00
ОВОМ ПРОГРАМУ:

У Пожаревцу, 26. децембра 2019. године
Број 011-06-181/2019-2
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК
Бојан Илић, с. р.
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На основу члана 99. става 5. Закона о планирању
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,
145/14, 83/18, 31/19 и 37/19 – др. закон) и члана 39.
став 1. тачка 25) Статута Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“ бр. 10/18, 12/18 (исправка) и 10/19), Скупштина Града Пожаревца, на седници
одржаној 26. децембра 2019. године, донела је

ПРОГРАМ

отуђења грађевинског земљишта из јавне
својине Града Пожаревца у 2020. години

26. децембар 2019.

1. Границе локације:
Планом детаљне регулације „Северни блок индустријске зоне“ у Пожаревцу границе сачињавају
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.

САДРЖАЈ ПРОГРАМА

I Увод
II Предлог локације које се отуђује
Локација – „Северни блок индустријске зоне“ у
Пожаревцу
Локација – „Улица Карађорђева“ – у Костолцу

IУвод

Чланом 99. Закона о планирању и изградњи, предвиђено је да се отуђење грађевинског земљишта у јавној својини (када је власник јединица локалне самоуправе) врши јавним надметањем или прикупљањем
понуда – јавним огласом, по тржишним условима и
у складу са Законом о планирању и изградњи. Под
отуђењем грађевинског земљишта сматра се и размена непокретности између власника грађевинског
земљишта у јавној својини и власника у приватној
својини, у ком случају се не спроводи поступак јавног
надметања односно прикупљања понуда. Поступак
спроводи јединица локалне самоуправе. Грађевинско
земљиште у јавној својини отуђује се лицу које за то
земљиште понуди највећу цену (која се накнадно не
може умањити). Изузетно од ове одредбе, грађевинско земљиште може се отуђити и по нижој цени или
без накнаде уколико се прибави сагласност Владе Републике Србије и уколико се на овај начин реализује
инвестициони пројекат 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 програму отуђења и давања у закуп, чији предлог
утврђује Градско веће Града Пожаревца, а усваја га
Скупштина 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 грађевинска дозвола.

II Предлог локација које се отуђују
Локација „Северни блок индустријске зоне“
у Пожаревцу

Површина од 19 ха 66 а 39 м2 уређена је на основу
Плана детаљне регулације „Северни блок индустријске зоне“ у Пожаревцу.

Предметни простор ослања се на улицу Илије
Гојковић, на северној страни а са јужне стране локалним путем на улицу Ђуре Ђаковића. Улица Илије
Гојковића „ГП Пожаревца 2025“ дефинисана је као
градска саобраћајница са укупном ширином регулације од 15,50 м 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 17,00 м.
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 простора намењеног малим и средњим предузећима са пословним,
производним и комерцијално-услужним делатностима
чини улица Ђуре Ђаковића и траса улице Илије Гојковића. Ове две саобраћајнице повезују се попречном комуникацијом која делимично прати трасу дефинисану
урбанистичким пројектом, а делимично новом трасом
између трафо-станице и „Енела“. Уведена је сервисна
саобраћајница уз улицу Ђуре Ђаковића како би се смањио број прикључака на трасу градске магистрале и на
тај начин допринело несметаном одвијању саобраћаја
на главном градском улазно-излазном правцу.
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Регулација је прилагођена потребама коришћења
простора нудећи висок ниво услуга за све кориснике.
Јавно паркирање се планира уз сервисну саобраћајницу – коловозну површину.

2.ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА
2.1. Општа правила уређења
2.1.1. Намена површина и начин коришћења
земљишта

У оквиру обухвата предметног Плана дефинисане
су површине у оквиру грађевинског подручја грађевинског земљишта јавне намене и површине грађевинског земљишта других намена са претежним,
допунским и пратећим наменама истог.
Зона – целина А1 површине П=2 ха 86 a 28 м2 –
претежна намена мали производни погони
мала привреда; пословно-комерцијални
садржаји као допунска; пратећа намена
складишта и магацински простори.
Зона – целина А1.1. површине П=1 ха 15 a 0 м2 –
претежна намена мали производни погони.
У оквиру ове зоне целина која би се реализовала
у оквиру прве подфазе као претежна намена дефинисани су мала привреда, мали производни погони и
пословно-комерцијални садржаји као допунска, као
пратећа намена складишни, магацински простори у
функцији претежне и допунске делатности.
Зона – целина А2 површине П=3 ха 04 a 19 м2 –
претежна намена пословно комерцијална
делатност, допунска намена специјализоване производње, пратећа услужно-комерцијалне делатности са допунским наменама
специјализовне производње (специјализовани производни погони, складишта,
хладњаче) и пратећим услужно-комерцијалним садржајима (културно-забавни, спортско рекреативни, козметички
салони, специјализоване продавнице,
ресторани, кафеи и др. специјализоване
услуге).
Зона – целина А2.1. површине П=2 ха 10 a 52 м2 –
претежна намена пословно-комерцијална
делатност; допунска намена специјализоване производње; пратећа услужно-комерцијалне делатности.
Зона – целина А3 површине П=4 ха 27 a 50 м2
– претежна намена производно прерађивачка делатност, допунска пословно-комерцијална са пратећим складишно магацинским простором.
Она представља зону комплекса постојећих објеката „Енела’’ и већ се развила у специјализовани производни и пословно трговачки комплекс чији развој
даље унапређује, палету и квалитета услуга (културно-забавни, спортско рекреативни, козметички салони, специјализоване продавнице, ресторани, кафеи
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и др. специјализоване услуге) који се могу развити у
оваквом комплексу који тежи да задовољи све потребе
кориснике. У зони комплекса „Енела’’ формиран
је већ и „Царински терминал’’ који ће допринети даљем развоју комплетне зоне обухвата овог
Плана.
Зона – целина А3.1. површине П=1 ха 23a 13 м2
–претежна намена производно прерађивачка делатност, допунска пословно-комерцијална са пратећим складишно магацинским простором.
Ова зона – целина представља део зоне комплекса
„Енела“ који је настао формирањем саобраћајнице
„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=0 ха 60a 68 м2 –
претежна намена електродистрибуција.
Ова зона/целина представља зону комплекса Трафо станице Т.С.35/10 kV „Пожаревац 2“ у оквиру
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 друга подфаза, које су
обе дефинисане са претежном наменом производном и пословном, а као допунским комерцијалним
садржајима. Према нивоу еколошког оптерећења ГП
Пожаревац 2025. у зони обухвата овог Плана могу се
реализовати три категорије привредних предузећа:
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 посластичарске радње, технички сервиси;
Категорија Б – мале и средње фирме које према
нивоу еколошког оптерећења могу бити лоциране
на рубним деловима стамбеног насеља тако да
њихове функције не утичу негативно на суседно
становништво, као што су веће електромеханичарске радионице, складишта грађевинског материјала, прерада пластичних маса, фабрике хлеба
и друго;
Категорија В – фирме које према нивоу еколошког оптерећења могу бити лоциране на одређеном одстојању од стамбеног насеља тако да њихова функција на том растојању не утиче негативно
на суседно становништво, као што су тржни центри и већа складишта, прехрамбена индустрија,
текстилна индустрија, итд. У овој категорији морају се спроводити техничко-технолошке, урбанистичке и организационе мере заштите животне
средине.
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2.3. Правила грађења објеката
на комплексима индустрије, грађевинарства,
занатске производње, мануфактурне
производње и складишта

Намена:
- индустријска производња
- мали производни погони
- грађевинарство
- занатска производња
- манифактурна производња
- складишта
Парцела:
- минимална површина парцеле.............. 1.500 м2
- минимална ширина парцеле.........................20 м
Индекс или степен изграђености „И“
- максимални индекс или степен изграђености “И“
на парцели површине:
- до 0,5 ха............................................................ 0,8
- од 0,5 ха до 1 ха................................................ 0,7
- од 1 ха до 3 ха................................................... 0,6
- преко 3 ха.......................................................... 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 ха...................................................20%
− минимални проценат зелене површине на парцели до 1-3 ха........................................................25%
− минимални проценат зелене површине на парцели преко 3 ха......................................................30%
Висинска регулација:
- максимална спратност објеката.................... П+1
- максимална висина објекта........................15,0 м
(изузетно максимална висина објекта може бити
већа од 15 м искључиво у случају да је условљена
технолошким процесом)
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- спратност помоћних објеката
П+0
- максимална висина помоћног објеката......5,0 м
Хоризонтална регулација:
- минимално растојање грађевинске линије објекта од регулационе линије парцеле............10,0 м
односно 15,0 м 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 м
- минимално растојање објекта од бочних суседних објеката.................................................10,0 м
- минимално растојање два објекта на парцели
½ висине вишег објекта, не може бити мање од
4,0 м
- минимално растојање објекта од задње границе
парцеле
- Помоћни објекти...........................................6,0 м
-Објекти главне намене................................10,0 м
-за изграђене објекте важе постојећа растојања
Паркирање решавати у оквиру грађевинске парцеле 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, мегамаркети, супер-маркети,
- пословно-комецијалне делатности:
- банке, административни центри локалне управе,
пословни објекти државних органа, пословни
објекти предузећа, банке, осигуравајући заводи,
пословни објекти за рентирање
- туристичке активности:
- хотели, мотели, ресторани и други угоститељски
објекти
Парцела:
- минимална површина парцеле.............. 1.500 м2
- минимална ширина парцеле.........................20 м
Индекс или степен изграђености „И“
- максимални индекс или степен изграђености
„И“ на парцели површине:
- до 0,5 ха............................................................ 0,8
- од 0,5 до 1 ха.................................................... 0,7
- од 1 ха до 3 ха................................................... 0,6
- преко 3 ха.......................................................... 0,5
Индекс или степен заузетости „З“
- до 0,5...............................................................70%
- од 0,5 до 1 ха..................................................60%
- од 1 до 3 ха.....................................................50%
- преко 3 ха........................................................40%
Зелене површине
− минимални проценат зелене површине на парцели до 1 ха...................................................20%
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− минимални проценат зелене површине на парцели до 1–3 ха...............................................25%
− минимални проценат зелене површине на парцели преко 3 ха..............................................30%
Висинска регулација:
- максимална спратност објеката......По+П+2+Пк
- максимална висина објекта........................15,0 м
(изузетно максимална висина објекта може бити
већа од 15 м 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 м
Хоризонтална регулација:
- минимално растојање грађевинске линије објекта од регулационе линије парцеле������������������� 10,0 м
односно 15,0 м 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 м
- минимално растојање објекта од бочних суседних објеката.................................................10,0 м
- минимално растојање два објекта на парцели
½ висине вишег објекта (не може бити мање од
4,0 м)
- минимално растојање објекта од задње границе
парцеле
- Помоћни објекти...........................................6,0 м
- Објекти главне намене...............................10,0 м
-за изграђене објекте важе постојећа растојања
Паркирање решавати у оквиру грађевинске парцеле 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 саобраћајнице према грађевинским парцелама.
Унутар блока саобраћајнице су дефинисане тако
да пратећи парцелацију све парцеле добију непосредан приступ површинама јавне намене како би се
створили 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 припадајућим
МБТС и јавном расветом – изведени су радови на
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две МБТС 10/0,4 kV („Индустријска зона 4“ и „Индустријска зона 6“) са припадајућим напајајућим кабловским водом као и одговарајућим уличним расплетом подземне нисконапонске мреже 0,4 kV 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 постојеће мреже
Ø150 мм из Улице Ђуре Ђаковића и даље уличном
мрежом до грађевинских парцела и прикључка објеката.
3.4. Фекална канализација – у оквиру локације
унутар трасе уличне мреже изграђена од мреже ПВЦ
цеви Ø250 мм које се уливају у постојећи фекални
колектор и омогућава прикључивање будућих објеката и на овај комунални инфраструктурни објекат.
3.4 Кишна канализација – изграђена на траси новоформираних улица унутар локације различитог
пречника од Ø250 мм, Ø400 мм, Ø500 мм, Ø700 мм и
Ø250 мм, са прикључењем на кишни колектор Ø1600
мм 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
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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 ари 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 1.70,70 хa извод из
листа непокретности бр. 5450
кп. бр. 6780/71 – површина 40.00 ари 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, укупне површине 9 ха 05 ари
99 м2.

Локација „Улица Карађорђева“ у Костолцу
Грађевинске парцеле за отуђење
кп. бр. – 1013/8 – површине 16,46 ари извод из
листа непокретности 2049 К.
О. Костолац –град
кп. бр. – 1013/10 – површине 16,39 ари извод из
листа непокретности 2049 К.
О. Костолац –град
кп. бр. – 1013/12 – површине 14,00 ари извод из
листа непокретности 2049 К.
О. Костолац –град
Плански основ: План генералне регулације Костолца („Службени гласник града Пожаревца“, бр. 6/15).
Зона изградње: Катастарске парцеле број 1013/8,
1013/10 и 1013/12, све КО Костолац – град, налазе
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се у оквиру грађевинског подручја насеља Костолац,
које је као такво одређено Планом генералне регулације Костолца, у 3.10, где је предвиђена занатска,
мануфактурна и прерађивачка производња као претежна намена. Предметне катастарске парцеле налазе
се непосредно уз улицу Карађорђеву која представља
државни пут IIА реда бр. 159, на основу Уредбе о
изменама уредбе о категоризацији државних путева
(„Службени гласник РС“, бр. 119/13).
Намена земљишта: Планом генералне регулације
Костолца за катастарске парцеле бр. 1013/8, 1013/10
и 1013/12, све КО Костолац – град предвиђена је занатска, мануфактурна и прерађивачка производња
као претежна намена.
Катастарске парцеле бр. 1013/8, 1013/10 и 1013/12,
све КО Костолац – град на којима је предвиђена занатска, мануфактурна и прерађивачка производња
као претежна намена настале су након потврђивања
Пројекта препарцелације којим су формиране и к. п.
бр. 1013/24 и 1013/23 обе КО Костолац – град у функцији јавне саобраћајне површине улице Карађорђеве.
Правила грађења:
НАМЕНА: ПРОДУКЦИЈА – занатска, мануфактурна и прерађивачка производња:
Парцела:
- минимална површина парцеле:.............. 1000 м²
- минимална ширина парцеле:........................30 м
Максимални индекс изграђености:
- на парцели до 1000 м²..................................... 0.8
- на парцели преко 1000 м²................................ 0.6
Максимални степен заузетости:
- на парцели до 1000 м²...................................50%
- на парцели преко 1000 м²..............................40%
Минимални проценат зелене површине:
- на парцели до 1 ха.........................................30%
- на парцели од 1 до 3 ха.................................35%
- на парцели преко 3 ха...................................40%
Висинска регулација�����������������������������������������������
у складу са технолошким захтевима
Хоризонтална регулација:
- растојање грађевинске линије објекта од регулационе линије парцеле дефинисано је графичким
прилогом бр. 1.6.1 „Урбанистичка регулација“
који је саставни део информације о локацији
- растојање објекта од бочних граница парцеле....................................................................5.0 м
- растојање објекта од бочних суседних објеката..................................................................10.0 м
– минимално растојање два објекта на парцели...................................................................8.0 м
- минимално растојање објекта од задње границе
парцеле........................................................15.0 м
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За паркирање возила потребно је обезбедити
простор на сопственој грађевинској парцели, изван површине јавног пута и то једно паркинг или
гаражно место на 200м² корисног простора објекта
производне делатности. Неопходан паркинг, односно
гаражни простор, мора се обезбедити истовремено
са изградњом објекта.
Саобраћајни прикључци
Саобраћајни прикључак објеката (бензинске станице, пословни, комерцијални комплекси и др.) на
државне путеве другог реда не условљава прикључке
са тракама за успорење/убрзање, већ је довољно да
буду у режиму улив/излив, осим ако постоје посебни
захтеви просторних и урбанистичких карактеристика
ширег окружења, а прикључци се могу планирати на
растојању од 400 м до 600 м (за зоне које се налазе у
неизграђеном подручју).
Приликом планирања и пројектовања саобраћајних прикључака водити рачуна о следећем:
- обезбедити зоне потребне прегледности,
- ширина коловоза приступног пута мора бити
минималне ширине 6,60 м(са ивичном траком)
6,00 м (са ивичњаком) и дужине 40,00 м,
- сагледати евентуалну могућност за додатном
caoбраћајном траком за лева скретања са предметних државних путева.
- са даљином прегледности од минимално 120,00
м (у односу на „CTOП“ линију на саобраћајном
прикључку на предметни пут),
- са коловозном конструкцијом за тежак caoбpaћaj
(осовинско оптерећење од најмање 11,50 т по
осовини),
Саобраћајни прикључци на државни пут утврђују
се на основу услова и сагласности управљача државним путевима ЈП „Путеви Србије“ Београд.
Испуњеност услова за грађевинску парцелу:
Грађевинска парцела јесте део грађевинског земљишта, са приступом јавној саобраћајној површини, која је изграђена или планом предвиђена за
изградњу. Грађевинска парцела има облик правоугаоника или трапеза и има површину и облик који
омогућава изградњу објекта у складу са решењима
из планског документа.
Увидом у План генералне регулације Костолца утврђено је да катастарске парцеле бр. 1013/8,
1013/10 и 1013/12 све КО Костолац – град које се
налазе у подручју које је планом предвиђено за изградњу, имају облик трапеза и остварују приступ са
јавне површине – улице Карађорђеве, те на тај начин
представљају формиране грађевинске парцеле.
Регулација саобраћајница дефинисана је осама
саобраћајница које су одређене преломним тачкама
са координатама и попречним профилима.
Осовина ул. Карађорђеве дефинисана је следећим
аналитичко-геодетским елементима:
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КООРДИНАТЕ ПРЕЛОМНИХ ТАЧАКА ОСОВИНЕ
УЛ. КАРАЂОРЂЕВЕ
број
КООРДИНАТЕ
тачке
Т
Y
X
19

7514543.7891

4951965.9290

20

7514564.0458

4951824.7335

21

7514575.0924

4951738.3865

22

7514583.5412

4951701.2248

23

7514588.7477

4951682.6991

24

7514593.0656

4951668.8474

25

7514600.5633

4951649.1458

26

7514634.9599

4951564.4624

Попречни профил дефинисан је растојањима у
односу на осу саобраћајнице.

Извод из графичког дела Плана генералне регулације Костолца: прилог бр. 1.4. „Саобраћајно решење
са аналитичко геодетским елементима“ (листови 1-3)

Извод из графичког дела Плана генералне регулације Костолца: прилог бр. 1.6. „Урбанистичка регулација“
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КАДРОВСКИ ПЛАН

за Градску Управу Града Пожаревца, Градско
правобранилаштво Града Пожаревца и Службу
интерне ревизије Града Пожаревца
за 2020. годину

I. ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Приказ броја запослених према звањима и занимањима на дан 18. децембар 2019. године
На неодређено време
А) Службеници на положају
Начелник управе – Положај у I групи
Заменик начелника управе – Положај у II групи

1
1

Б) Службеници на извршилачким радним местима
Самостални саветник
Саветник
Млађи саветник
Сарадник
Млађи сарадник
Виши референт

39
59
22
10
2
58

В) Намештеници
Четврта врста радних места
Пета врста радних места

Грађевинска линија дефинисана је на удаљењу од
10,0 м до 11,7 м у односу на осовину улице Карађорђеве у свему према графичком прилогу број 1.6.
„Урбанистичка регулација“.
Одлуком о покретању поступка за отуђење грађевинског земљишта по овом програму, утврђује се
грађевинско земљиште са означеним појединачним
катастарским парцелама или грађевинско земљиште
по одређеним блоковима назначеним у овом програму, и у том случају заинтересовани купац би био у
обавези да купи као целину.
У Пожаревцу, 26. децембра 2019. године
Број 011-06-181/2019-17
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК
Бојан Илић, с. р.
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На основу чл. 76. и 77. Закона о запосленима у
аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, бр. 21/16, 113/17,
113/17 – др. закон и 95/18) и члана 39. став 1. тачка
20) Статута Града Пожаревца („Службени гласник
Града Пожаревца“, бр. 10/18, 12/18 – исправка и
10/19), Скупштина Града Пожаревца на седници
одржаној 26. децембра 2019. године, усвојила је

Број
извршилаца

11
8
211

Укупно

На одређено време
А) У Кабинету градоначелника
Саветник
Млађи саветник

Број
извршилаца
1
1

Б) због повећаног обима посла
Саветник
Млађи саветник
Виши референт
Намештеник – Четврта врста радних места
Укупно

5
6
3
3
19

Приказ броја запослених према звањима и занимањима који су потребни у 2020. години
На неодређено време

Број
извршилаца

А) Службеници на положају
Начелник управе – Положај у I групи
Заменик начелника управе – Положај у II групи

1
1

Б) Службеници на извршилачким радним местима
Самостални саветник
Саветник
Млађи саветник
Сарадник
Млађи сарадник
Виши референт

41
64
22
10
2
58
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На неодређено време
В) Намештеници
Четврта врста радних места
Пета врста радних места

Број
извршилаца
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Приказ броја запослених који су потребни у 2020.
години.
На неодређено време

Укупно

На одређено време

11
8
218
Број
извршилаца

А) У Кабинету градоначелника
Саветник
Млађи саветник

1
1

Б) Због повећаног обима посла
Саветник
Млађи саветник
Виши референт
Намештеник – Четврта врста радних места
Укупно

7
7
3
3
22

II. ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА
ПОЖАРЕВЦА
Приказ броја запослених на дан 18. децембар
2019. године.
На неодређено време
Градски правобранилац – постављено лице
Заменик Градског правобраниоца –
постављено лице
Виши референт – службеник на извршилачком
радном месту
Укупно

Број
извршилаца
1
4
3
8

Приказ броја запослених који су потребни у 2020.
години.
На неодређено време
Градски правобранилац – постављено лице
Заменик Градског правобраниоца –
постављено лице
Виши референт – службеник на извршилачком
радном месту
Укупно

У Пожаревцу, 26. децембра 2019. године
Број 011-06-181/2019-3
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК
Бојан Илић, с. р.
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На основу члана 39. Статута Града Пожаревца
(„Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 10/18, 12/18
– исправка и 10/19), Скупштина Града Пожаревца, на
седници одржаној 26. децембра 2019. године, донела је

РЕШЕЊЕ

о давању сагласности на Финансијски план
директног корисника буџетских средстава
„Градоначелник“ за 2020. годину
Даје се сагласност на Финансијски план директног корисника буџетских средстава „Градоначелник“
за 2020. годину.
У Пожаревцу, 26. децембра 2019. године
Број 011-06-181/2019-9-1)
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК
Бојан Илић, с. р.

4
3
8

Приказ броја запослених на дан 18. децембар
2019. године.
Руководилац интерне ревизије – постављено
лице
Интерни ревизор
Ук у п н о

IV. Кадровски план ступа на снагу наредног дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику Града Пожаревца“, а примењује се почев од 1. јануара 2020 године.

Број
извршилаца
1

III. СЛУЖБА ИНТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ ГРАДА
ПОЖАРЕВЦА

На неодређено време

Број
извршилаца
Руководилац интерне ревизије – постављено лице
1
Интерни ревизор
2
Укупно
3

Број
извршилаца
1
1
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На основу члана 39. Статута Града Пожаревца
(„Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 10/18, 12/18
– исправка и 10/19), Скупштина Града Пожаревца, на
седници одржаној 26. децембра 2019. године, донела је

РЕШЕЊЕ

о давању сагласности на Финансијски план
директног корисника буџетских средстава
„Градско веће“ за 2020. годину
Даје се сагласност на Финансијски план директног корисника буџетских средстава „Градско веће“
за 2020. годину.
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У Пожаревцу, 26. децембра 2019. године
Број 011-06-181/2019-9-2)
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК
Бојан Илић, с. р.
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На основу члана 39. став 1. тачка 8) града Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца“, бр.
10/18, 12/18 – исправка и 10/19), Скупштина града
Пожаревца, на седници одржаној 26. децембра 2019.
године, донела је
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На основу члана 39. став 1. тачка 8) Статута Града
Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“,
бр. 10/18, 12/18 – исправка и 10/19), Скупштина Града Пожаревца, на седници одржаној 26. децембра
2019. године, донела је

РЕШЕЊЕ

о давању сагласности на Финансијски план
директног корисника буџетских средстава
„Градска управа“ за 2020. годину
Даје се сагласност на Финансијски план директног корисника буџетских средстава „Градска управа“
за 2020. годину.
У Пожаревцу, 26. децембра 2019. године
Број 011-06-181/2019-9-5)

РЕШЕЊЕ

о давању сагласности на Финансијски план
директног корисника буџетских средстава
„Скупштина Града“ за 2020. годину
Даје се сагласност на Финансијски план директног корисника буџетских средстава „Скупштина Града“ за 2020. годину.
У Пожаревцу, 26. децембра 2019. године
Број 011-06-181/2019-9-3)
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК
Бојан Илић, с. р.

27

На основу члана 39. став 1. тачка 8) Статута Града
Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“,
бр. 10/18, 12/18 – исправка и 10/19), Скупштина Града Пожаревца, на седници одржаној 26. децембра
2019.године, донела је
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СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК
Бојан Илић, с. р.

29

На основу чл. 59. став 2, 3. и 7. Закона о јавним
предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/16), чл.
66. ст. 1. и 3. у вези са чланом 32. став 1. тачка 8) Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр.
129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон и 47/18) и
члана 39. став 1. тач. 11) и 13) Статута Града Пожаревца
(„Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 10/18, 12/18
– исправка и 10/19), Скупштина Града Пожаревца, на
седници одржаној 26. децембра 2019. године, доноси

РЕШЕЊЕ

о давању сагласности на Програм пословања
Јaвног комуналног предузећа „Комуналне
службе“ Пожаревац за 2020. годину

I

РЕШЕЊЕ

Даје се сагласност на Програм пословања ЈКП
„Комуналне службе“ Пожаревац за 2020. годину бр.
01-5567/1 од 11. 12. 2019. године, донет Одлуком Надзорног одбора бр. 01-5672/2 од 11.12.2019. године.

Даје се сагласност на Финансијски план директног корисника буџетских средстава „Градско правобранилаштво“ за 2020. годину.

Ово решење објавити у „Службеном гласнику
Града Пожаревца“ и на званичној интернет страници Града Пожаревца.

У Пожаревцу, 26. децембра 2019. године
Број 011-06-181/2019-9-4)

У Пожаревцу, 26. децембра 2019. године
Број 011-06-181/2019-18-1)

о давању сагласности на Финансијски план
директног корисника буџетских средстава
„Градско правобранилаштво“ за 2020. годину

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК
Бојан Илић, с. р.

II

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК
Бојан Илић, с. р.

26. децембар 2019.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

30

На основу чл. 59. ст. 2, 3. и 7. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/16), чл. 66.
ст. 1. и 3. у вези са чланом 32. став 1. тачка 8) Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр.
129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон и 47/18)
и члана 39. став 1. тач. 11) и 13) Статута Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр.
10/18, 12/18 – исправка и 10/19), Скупштина Града
Пожаревца, на седници одржаној 26. децембра 2019.
године, доноси
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бр. 01-9261/1 од 17. 12. 2019. године, донет Одлуком Надзорног одбора бр. 01-9268/1 од 17. 12. 2019.
године.

II

Ово решење објавити у „Службеном гласнику
Града Пожаревца“ и на званичној интернет страници Града Пожаревца.
У Пожаревцу, 26. децембра 2019. године
Број 011-06-181/2019-18-3)
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

РЕШЕЊЕ

о давању сагласности на Програм пословања
Јaвног предузећа „Топлификација“ Пожаревац
за 2020. годину

I

Даје се сагласност на Програм пословања ЈП „Топлификација“ Пожаревац бр. 8618 од 26. 11. 2019.
године донет од стране Надзорног одбора предузећа
(Одлука бр. 8464-2 од 29. 11. 2019).

II

Ово решење објавити у „Службеном гласнику
Града Пожаревца“ и на званичној интернет страници Града Пожаревца.
У Пожаревцу, 26. децембра 2019. године
Број 011-06-181/2019-18-2)
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК
Бојан Илић, с. р.

31

На основу чл. 59. ст. 2, 3. и 7. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/16), чл. 66.
ст. 1. и 3. у вези са чланом 32. став 1. тачка 8) Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр.
129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон и 47/18)
и члана 39. став 1. тач. 11) и 13) Статута Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр.
10/18, 12/18 – исправка и 10/19), Скупштина Града
Пожаревца, на седници одржаној 26. децембра 2019.
године, доноси

ПРЕДСЕДНИК
Бојан Илић, с. р.

32

На основу чл. 59. став 2, 3. и 7. Закона о јавним
предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/16), чл.
66. ст. 1. и 3. у вези са чланом 32. став 1. тачка 8) Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр.
129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон и 47/18) и
члана 39. став 1. тач. 11) и 13) Статута Града Пожаревца
(„Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 10/18, 12/18
– исправка и 10/19), Скупштина Града Пожаревца, на
седници одржаној 26. децембра 2019. године, доноси

РЕШЕЊЕ

о давању сагласности на Програм пословања
Јaвног предузећа „Љубичево“ Пожаревац за
2020. годину

I

Даје се сагласност на Програм пословања ЈП „Љубичево“ Пожаревац за 2020. годину бр. 672/1, од 16.
12. 2019. године, донет Одлуком Надзорног одбора
Предузећа, бр. 674/3 од 16. 12. 2019. године.

II

Ово решење објавити у „Службеном гласнику
Града Пожаревца“ и на званичној интернет страници Града Пожаревца.
У Пожаревцу, 26. децембра 2019. године
Број 011-06-181/2019-18-4)
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

РЕШЕЊЕ

о давању сагласности на Програм пословања
Јaвног комуналног предузећа „Водовод
и канализација“ Пожаревац за 2020. годину

I

Даје се сагласност на Програм пословања за 2020.
годину ЈКП „Водовод и канализација“ Пожаревац

ПРЕДСЕДНИК
Бојан Илић, с. р.

33

На основу чл. 59. ст. 2., 3. и 7. Закона о јавним
предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/16),
чл. 66. ст. 1. и 3. у вези са чланом 32. став 1. тачка 8)
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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“,
бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон и 47/18) и
члана 39. став 1. тач. 11) и 13) Статута Града Пожаревца
(„Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 10/18, 12/18
– исправка и 10/19), Скупштина Града Пожаревца, на
седници одржаној 26. децембра 2019. године, доноси

26. децембар 2019.

У Пожаревцу, 26. децембра 2019. године
Број 011-06-181/2019-19
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК
Бојан Илић, с. р.

РЕШЕЊЕ

о давању сагласности на Програм пословања
Јaвног комуналног предузећа „Паркинг сервис“
Пожаревац за 2020. годину

I

Даје се сагласност на Програм пословања ЈКП
„Паркинг сервис“ Пожаревац бр. 3312 од 29. 11.
2019. године донет од стране Надзорног одбора предузећа (Одлука бр. 3313 од 29. 11. 2019).

II

Ово решење објавити у „Службеном гласнику
Града Пожаревца“ и на званичној интернет страници Града Пожаревца.

35

На основу чл. 61. став 3. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/16), чл. 66.
ст. 1. и 3. у вези са чланом 32. став 1. тачка 8) Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр.
129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон и 47/18)
и члана 39. став 1. тач. 11) и 13) Статута Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр.
10/18, 12/18 – исправка и 10/19), Скупштина Града
Пожаревца, на седници одржаној 26. децембра 2019.
године, доноси

РЕШЕЊЕ

о давању сагласности на Посебан програм
намене и динамике коришћења буџетских
средстава за 2020. годину ЈКП „Водовод
и канализација“ Пожаревац

У Пожаревцу, 26. децембра 2019. године
Број 011-06-181/2019-18-5)
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК
Бојан Илић, с. р.

34

I

Даје се сагласност на Посебан програм намене и
динамике коришћења буџетских средстава ЈКП „Водовод и канализација“ Пожаревац за 2020. годину
бр. 01-9297/2 од 17. 12. 2019. године донет од стране
Надзорног одбора предузећа (Одлука бр. 01-9297/1
од 17. 12. 2019. године).

На основу чл. 61. став 3. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/16), чл. 66. ст. 1. и
3. у вези са чланом 32. став 1. тачка 8) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07,
83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон и 47/18) и члана 39.
став 1. тач. 11) и 13) Статута Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 10/18, 12/18 –
исправка и 10/19), Скупштина Града Пожаревца, на
седници одржаној 26. децембра 2019. године, доноси

Ово решење објавити у „Службеном гласнику
Града Пожаревца“ и на званичној интернет страници Града Пожаревца.

РЕШЕЊЕ

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

II

У Пожаревцу, 26. децембра 2019. године
Број 011-06-181/2019-20

о давању сагласности на Програм коришћења
субвенција Јaвног предузећа „Љубичево“
Пожаревац за 2020. годину

I

Даје се сагласност на Програм коришћења субвенција ЈП „Љубичево“ за 2020. годину бр. 673/1 од 16.
12. 2019. године, донет одлуком Надзорног одбора
бр. 674/4 од 16. 12. 2019. године.

II

Ово решење објавити у „Службеном гласнику
Града Пожаревца“ и на званичној интернет страници Града Пожаревца.

ПРЕДСЕДНИК
Бојан Илић, с. р.

36

На основу чл. 61. став 3. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/16), чл. 66.
ст. 1. и 3. у вези са чланом 32. став 1. тачка 8) Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр.
129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон и 47/18)
и члана 39. став 1. тач. 11) и 13) Статута Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр.
10/18, 12/18 – исправка и 10/19), Скупштина Града

26. децембар 2019.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Пожаревца, на седници одржаној 26. децембра 2019.
године, доноси
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У Пожаревцу, 26. децембра 2019. године
Број 011-06-181/2019-23-1)
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

РЕШЕЊЕ

о давању сагласности на Посебан програм
за наменска средства ЈП „Топлификација“
Пожаревац за 2020. годину

I

Даје се сагласност на Посебан програм за наменска средства за 2020. годину ЈП „Топлификација“
Пожаревац бр. 9618 од 17. 12. 2019. године донет
од стране Надзорног одбора предузећа (Одлука бр.
9618-2 од 17. 12. 2019. године).

II

Ово решење објавити у „Службеном гласнику
Града Пожаревца“ и на званичној интернет страници Града Пожаревца.
У Пожаревцу, 26. децембра 2019. године
Број 011-06-181/2019-22
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК
Бојан Илић, с. р.

ПРЕДСЕДНИК
Бојан Илић, с. р.

37–2

На основу члана 35. ст. 1. и 9. Закона о култури
(„Службени гласник Републике Србије“, бр. 72/09,
13/16 и 30/16 – испр.), члана 66. ст. 1. и 3, у вези са
чланом 32. став 1. тачка 6) и 9) Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 127/09,
83/14 – др. закон и 101/16 – др. закон), члана 41. ст. 2
и 9. Статута Установе Центар за културу Пожаревац
(„Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 15/16 и
6/18), члана 39. став 1. тачка 14) Статута Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр.
10/18, 12/18 – исправка и 10/19), на основу претходно
спроведеног јавног конкурса, по сачињеној листи за
предлог кандидата за директора Центра за културу
Пожаревац, бр. 3781/1 од 20. децембра 2019. године
и Одлуке o предлогу кандидата за директора Центра за
културу Пожаревац, Управног одбора Центра за културу Пожаревац, бр. 3782 од 20. децембра 2019. године,
Скупштина Града Пожаревца, на седници од 26.
децембра 2019. године, доноси

37–1

На основу члана 18. став 1. Закона о јавним службама („Службени гласник РС“, бр. 42/91, 71/94,
79/05 – др. закон, 81/05 – испр. др. закона, 83/05 –
испр. др. закона и 83/14 – др. закон), члана 34. став
2, у вези члана 37. став 2. Закона о култури („Службени гласник Републике Србије“, бр. 72/09, 13/16 и
30/16 – испр.), члана 66. ст. 1. и 3, у вези са чланом
32. став 1. тач. 6) и 9) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07, 83/14 – др.
закон, 101/16 – др. закон и 47/18) и члана 39. став 1.
тачка 14) Статута Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 10/18, 12/18 – исправка
и 10/19), Скупштина Града Пожаревца, на седници
од 26. децембра 2019. године, доноси

РЕШЕЊЕ

о именовању директорке Центра за културу
Пожаревац

I

Именује се Галина Павленко Перић, из Пожаревца, за директорку Центра за културу Пожаревац,
на период од четири године, почев од 27. децембра
2019. године.

II

Диспозитив овог решења објавити у „Службеном
гласнику Града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 26. децембра 2019. године
Број 011-06-181/2019-23-2)

РЕШЕЊЕ

о разрешењу вршиоца дужности директорке
Центра за културу Пожаревац

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК
Бојан Илић, с. р.

I

Разрешава се Галина Павленко Перић из Пожаревца, дужности вршиоца дужности директорке Центра
за културу Пожаревац, дана 26. децембра 2019. године.

II

Ово решење објавити у „Службеном гласнику
Града Пожаревца“.

37–3

На основу члана 18. став 1. Закона о јавним службама („Службени гласник РС“, бр. 42/91, 71/94,
79/05 – др. закон, 81/05 – испр. др. закона, 83/05 –
испр. др. закона и 83/14 – др. закон), члана 66. ст. 1.
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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

и 3, у вези са чланом 32. став 1. тач. 6) и 9) Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр.
129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон и 47/18)
и члана 39. став 1. тачка 14) Статута Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр.
10/18, 12/18 – исправка и 10/19), Скупштина Града
Пожаревца, на седници од 26. децембра 2019. године,
доноси

РЕШЕЊЕ

о престанку дужности вршиоца дужности
директора Јавне установе „Спортски центар
Пожаревац“ у Пожаревцу
1. Ненаду Митићу, престаје дужност вршиоца дужности директора Јавне установе „Спортски
центар Пожаревац“ у Пожаревцу, 22. децембра
2019. године, истеком мандата.
2. Диспозитив овог решења објавити у „Службеном гласнику Града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 26. децембра 2019. године
Број 011-06-181/2019-23-3)
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК
Бојан Илић, с. р.

37–4

На основу члана 18. став 1. Закона о јавним службама („Службени гласник РС“, бр. 42/91, 71/94,
79/05 – др. закон, 81/05 – испр. др. закона, 83/05 –
испр. др. закона и 83/14 – др. закон), члана 66. ст. 1.
и 3, у вези са чланом 32. став 1. тач. 6) и 9) Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр.
129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон и 47/18) и
члана 39. став 1. тачка 14) Статута Града Пожаревца
(„Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 10/18,
12/18 – исправка и 10/19),
Скупштина Града Пожаревца, на седници од 26.
децембра 2019. године, доноси

26. децембар 2019.

РЕШЕЊЕ

о именовању вршиоца дужности директора
Јавне установе „Спортски центар Пожаревац“
у Пожаревцу
1. Именује се Ненад Митић, за вршиоца дужности директора Јавне установе „Спортски центар
Пожаревац“ у Пожаревцу, почев од 26. децембра 2019. године.
2. Диспозитив овог решење објавити у „Службеном гласнику Града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 26. децембра 2019. године
Број 011-06-181/2019-23-4)
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК
Бојан Илић, с. р.

26. децембар 2019.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Страна 147 – Број 19

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

1

Градско веће Града Пожаревца на седници одржаној дана 20. новембра 2019. године, разматрало је
захтев начелника Градске управе Града Пожаревца
број 01-40-2385/2019 од 8. 11. 2019. године за обезбеђење додатних финансијских средстава за услуге
вештачења са изјашњењем Одељења за буџет и финансије Градске управе Града Пожаревца број 0340-2385/2019 од 20. 11. 2019. године, те је на основу члана 69. ст. 2. и 4. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10,
101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 108/13, 142/14,
68/15 – др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19
и 72/19), члана 82. став 1. тачка 3) Статута Града
Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“,
бр. 10/18, 12/18-исправка и 10/19), члана 26. ст. 1.
и 4. Пословника о раду Градског већа Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр.
1/15, 7/15, 7/16 и 3/17) и члана 24. став 2. Одлуке о
буџету Града Пожаревца за 2019. годину („Службени
гласник Града Пожаревца“, бр. 14/18, 9/19 и 17/19),
донело следеће

РЕШЕЊЕ

о употреби средстава текуће буџетске резерве

I

ПРИХВАТА СЕ захтев начелника Градске управе Града Пожаревца број 01-40-2385/2019 од 08.
11. 2019. године за обезбеђење додатних финансијских средстава за услуге вештачења у износу од
500.000,00 динара.

II

Средства из тачке 1. овог решења обезбедити из
средстава предвиђених Одлуком о буџету Града Пожаревца за 2019. годину („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 15/17, 4/18, 10/18, 14/18, 9/19 и
17/19) у оквиру Раздела 5 – Градска управа, Глава
1 – Градска управа, Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе, Програмска класификација 06020009, ПА: Текућа буџетска резерва, Функција 160
– Опште јавне услуге некласификоване на другом
месту, Позиција 171, Економска класификација 499
– Средства резерве, Извор финансирања 01-Приходи

из буџета и иста распоредити у оквиру Раздела 5 –
Градска управа, Глава 1 – Градска управа, Програм
15 – Опште услуге локалне самоуправе, Програмске
класификације 0602-0001, Програмске активности:
Функционисање локалне самоуправе и градских општина, Функције 130 – Опште јавне услуге, Позиције
149, Економске класификације 423 – Услуге по уговору, Извора финансирања 01 – Приходи из буџета.

III

Средства из тачке 1. и 2. овог решења распоредити у Финансијском плану Градске управе Града
Пожаревца за 2019. годину, у оквиру Програма 15
– Опште услуге локалне самоуправе, Програмске
класификације 0602-0001, Програмске активности:
Функционисање локалне самоуправе и градских општина, Функције 130 – Опште јавне услуге, Позиције
149, Економске класификације 423 – Услуге по уговору (у Финансијском плану Градске управе Града
Пожаревца за 2019. годину на економској класификацији 423531 – услуге вештачења), Извор финансирања 01 – Приходи из буџета.

IV

Средства из тачке 1. и 2. овог решења исплатити са Раздела 5 – Градска управа, Глава 1 – Градска управа, Програма 15 – Опште услуге локалне
самоуправе, Програмске класификације 0602-0001,
Програмске активности: Функционисање локалне
самоуправе и градских општина, Функције 130 – Опште јавне услуге, Позиције 149, Економске класификације 423 – Услуге по уговору (у Финансијском
плану Градске управе Града Пожаревца за 2019.
годину са економске класификације 423531 – услуге вештачења), Извор финансирања 01 – Приходи
из буџета.

V

За реализацију овог решења задужује се Одељење
за буџет и финансије Градске управе Града Пожаревца.

VI

Диспозитив овог решења објавити у „Службеном
гласнику Града Пожаревца“.

Страна 148 – Број 19

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

У Пожаревцу, 20. новембра 2019. године
Број:09-06-162/2019-2
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДAВАЈУЋИ ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА
Саша Павловић, дипл. инж. електротехнике, с. р.

26. децембар 2019.

171, Економска класификација 499 – Средства резерве, Извор финансирања 01 – Приходи из буџета и
иста распоредити у оквиру Раздела 5 – Градска управа,
Глава 1 – Градска управа, Програма 7 – Организација
саобраћаја и саобраћајна инфраструктура, Програмске
класификације 0701-0002, Програмске активности:
Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре, Функције 451 – Друмски саобраћај, Позиције 95,
Економске класификације 511 – Зграде и грађевински
објекти, Извор финансирања 01 – Приходи из буџета.

III

2

Градско веће Града Пожаревца на седници одржаној
20. новембра 2019. године, разматрало је захтев руководитељке Службе за инвестиције Градске управе Града
Пожаревца број 016-40-2391 од 12. 11. 2019. године за
обезбеђење финансијских средстава за Извођење модификације рада семафора на раскрсници Улице Јована Шербановића са Улицом Хајдук Вељкова и Улицом
Стари корзо у Пожаревцу са изјашњењем Одељења за
буџет и финансије Градске управе Града Пожаревца
број 03-40-2391/2019 од 20. 11. 2019. године, те је на
основу члана 69. став 2. и 4. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10,
101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 108/13, 142/14,
68/15 – др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19
и 72/19), члана 82. став 1. тачка 3. Статута Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр.
10/18, 12/18 –исправка и 10/19), 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 24. став 2. Одлуке о буџету Града
Пожаревца за 2019. годину („Службени гласник Града
Пожаревца“, бр. 14/18, 9/19 и 17/19), донело следеће

РЕШЕЊЕ

о употреби средстава текуће буџетске резерве

I

ПРИХВАТА СЕ захтев руководитељке Службе за
инвестиције Градске управе Града Пожаревца број
016-40-2391 од 12. 11. 2019. године за обезбеђење
финансијских средстава за Извођење модификације
рада семафора на раскрсници Улице Јована Шербановића са Улицом Хајдук Вељкова и Улицом Стари
корзо у Пожаревцу у износу од 800.000,00 динара са
обрачунатим ПДВ-ом.

II

Средства из тачке 1. овог решења обезбедити из
средстава предвиђених Одлуком о буџету Града Пожаревца за 2019. годину („Службени гласник Града
Пожаревца“, бр. 15/17, 4/18, 10/18, 14/18, 9/19 и 17/19)
у оквиру Раздела 5 – Градска управа, Глава 1 – Градска
управа, Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе, Програмска класификација 0602-0009, ПА:
Текућа буџетска резерва, Функција 160 – Опште јавне
услуге некласификоване на другом месту, Позиција

Средства из тачке 1. и 2. овог решења распоредити
у Финансијском плану Градске управе Града Пожаревца за 2019. годину, у Програма 7 – Организација
саобраћаја и саобраћајна инфраструктура, Програмске
класификације 0701-0002, Програмске активности:
Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре, Функције 451 – Друмски саобраћај, Позиције 95,
Економске класификације 511331 – Капитално одржавање аутопутева, путева, мостова, надвожњака и
тунела / Извођење модификације рада семафора на
раскрсници Улице Јована Шербановића са Улицом
Хајдук Вељкова и Улицом Стари корзо у Пожаревцу,
Извор финансирања 01 – Приходи из буџета.

IV

Средства из тачке 1. и 2. овог решења исплатити
са Раздела 5 – Градска управа, Глава 1 –Градска управа, Програма 7 – Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура, Програмске класификације
0701-0002, Програмске активности: Управљање и
одржавање саобраћајне инфраструктуре, Функције
451 – Друмски саобраћај, Економске класификације
511 – Зграде и грађевински објекти (у Финансијском
плану Градске управе Града Пожаревца за 2019. годину са економске класификације 511331 – Капитално
одржавање аутопутева, путева, мостова, надвожњака
и тунела / Извођење модификације рада семафора на
раскрсници Улице Јована Шербановића са Улицом
Хајдук Вељкова и Улицом Стари корзо у Пожаревцу), Извор финансирања 01 – Приходи из буџета.

V

За реализацију овог решења задужује се Одељење
за буџет и финансије Градске управе Града Пожаревца.

VI

Диспозитив овог решења објавити у „Службеном
гласнику Града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 20. новембра 2019. године
Број:09-06-162/2019-3
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДAВАЈУЋИ ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА
Саша Павловић, дипл. инж. електротехнике, с. р.

26. децембар 2019.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

3

Градско веће Града Пожаревца на седници одржаној 20. новембра 2019. године, разматрало је захтев
Месне заједнице „Батовац“ број: 011-361-108/2019-1
од 6. 11. 2019. године, за обезбеђење додатних средстава за набавку столица, са мишљењем Одељења
за буџет и финансије од 20. 11. 2019. године, те је на
основу члана 69. ст. 2. и 4. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10,
101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 108/13, 142/14,
68/15 – др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19
и 72/19), члана 82. став 1. тачка 3) Статута Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр.
10/18, 12/18 – исправка и 10/19), члана 26. ст. 1. и 4.
Пословника о раду Градског већа Града Пожаревца
(„Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 1/15, 7/15,
7/16 и 3/17) и члана 24. став 2. Одлуке о буџету Града
Пожаревца за 2019. годину („Службени гласник Града
Пожаревца“ бр. 14/18, 9/19 и 17/19), донело

Економска класификација 512 – Машина и опрема
(у Финансијском плану Месне заједнице „Батовац“
за 2019. годину на економској класификацији 5122
– Административна опрема).

IV

За реализацију овог Решења задужује се Одељење
за буџет и финансије Градске управе Града Пожаревца.

V

Диспозитив овог Решења објавити у „Службеном
гласнику Града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 20. новембра 2019. године
Број 09-06-162/2019-4
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДAВАЈУЋИ ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА
Саша Павловић, дипл. инж. електротехнике, с. р.

РЕШЕЊЕ

о употреби средстава текуће буџетске резерве

I

ПРИХВАТА СЕ захтев Месне заједнице „Батовац“
број: 011-361-108/2019-1 од 6. 11. 2019. године и одобравају се додатна средства у износу од 190.000,00
динара за набавку столица и столова.

II

Средства из тачке 1. овог решења обезбедити из
средстава предвиђених Одлуком о буџету Града Пожаревца за 2019. годину („Службени гласник Града
Пожаревца“, бр. 14/18, 9/19 и 17/19) у оквиру Раздела
5 – Градска управа, Глава 1 – Градска управа, Програм
15 – Опште услуге локалне самоуправе, Програмска
класификација 0602-0009, ПА: Текућа буџетска резерва, Функција 160 – Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, Позиција 171, Економска
класификација 499 – Средства резерве, Извор финансирања 01 – Општи приходи и примања из буџета и
иста распоредити у оквиру Раздела 5 – Градска управа,
Глава 2 – Месне заједнице, Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе, Програмска класификација
0602-0002, Програмска активност: Функционисање
месних заједница, Функција 160 – Опште јавне услуге,
Позиција 183, Економска класификација 512 – Машина и опрема (у Финансијском плану Месне заједнице
„Батовац“ за 2019. годину на економској класификацији 5122 – Административна опрема.)

III

Средства из тачке 1. и 2. овог решења исплатити
са Раздела 5 – Градска управа, Глава 2 – Месне заједнице, Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе, Програмска класификација 0602-0002, Програмска активност: Функционисање месних заједница,
Функција 160 – Опште јавне услуге, Позиција 183,

Страна 149 – Број 19
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Градско веће Града Пожаревца на седници одржаној дана 20. новембра 2019. године, разматрало је
захтев Савета за равноправност полова Скупштине
Града Пожаревца број 09-40-2401/2019 од 12. 11.
2019. године, са изјашњењем Одељења за буџет и
финансије Градске управе Града Пожаревца, па је на
основу члана 69. ст. 2. и 4. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10,
101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 108/13, 142/14,
68/15 – др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19
и 72/19), члана 82. став 1. тачка 3) Статута Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр.
10/18, 12/18 – исправка и 10/19), члана 26. ст. 1. и 4.
Пословника о раду Градског већа Града Пожаревца
(„Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 1/15, 7/15,
7/16 и 3/17) и члана 24. став 2. Одлуке о буџету Града
Пожаревца за 2019. годину („Службени гласник Града
Пожаревца“ 14/18, 9/19 и 17/19), донело следеће

РЕШЕЊЕ

о употреби средстава текуће буџетске резерве

I

ПРИХВАТА СЕ захтев Савета за равноправност
полова Скупштине Града Пожаревца број 09-402401/2019 од 12. 11. 2019. године за додатна средства
за набавку 500 новогодишњих пакетића за децу ромске националности у износу од 200.000,00 динара.

II

Средства из тачке 1. овог Решења обезбедити из
средстава предвиђених Одлуком о буџету Града Пожаревца за 2019. годину („Службени гласник Града
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Пожаревца“, бр. 14/18, 9/19 и 17/19), у оквиру Раздела 5 – Градска управа, Глава 1 – Градска управа,
Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе,
Програмска класификација 0602-0009, Програмска
активност: Текућа буџетска резерва, Функција 160
– Опште јавне услуге некласификоване на другом
месту, Позиција 171, Економска класификација 499
– Средства резерве, Извор финансирања 01 – Општи
приходи и примања буџета, и иста се могу распоредити у оквиру Раздела 5 – Градска управа, Глава 1 –
Градска управа, Програм 15 – Опште услуге локалне
самоуправе, Програмска класификација 0602-0001,
ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских
општина, Функционална класификација 130 – Опште
јавне услуге, Позиција 149, Економска класификација 423 – Услуге по уговору, извор финансирања
01 – Општи приходи и примања буџета.

III

Средства из тачке 2. Овог Решења распоредити
у Финансијском плану Градске управе Града Пожаревца за 2019. годину у оквиру Програма 15 – Опште
услуге локалне самоуправе, Програмска класификација 0602-0001, ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина, Функција 130 – Опште
јавне услуге, Економска класификација 423712 – поклони – „Локални акциони план за родну равноправност и унапређење положаја жена Града Пожаревца
2019-2021. година“, извор финансирања 01 – Општи
приходи и примања буџета.

IV

За реализацију овог Решења задужује се Одељење
за буџет и финансије Градске управе Града Пожаревца.

V

Диспозитив овог решења објавити у „Службеном
гласнику Града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 20. новембра 2019. године
Број 09-06-162/2019-5
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДAВАЈУЋИ ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА
Саша Павловић, дипл. инж. електротехнике, с. р.

5

Градско веће Града Пожаревца на седници одржаној 20. новембра 2019. године, је на основу Закључка
Градског већа број 09-06-162/2019-6 од 20. новембра
2019. године и на основу члана 69. ст. 2. и 4. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“,
бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13

26. децембар 2019.

– исправка, 108/13, 142/14, 68/15 – др. закон, 103/15,
99/16, 113/17, 95/18, 31/19 и 72/19), члана 82. став 1.
тачка 3) Статута Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 10/18, 12/18 – исправка
и 10/19), члана 26. ст. 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
24. став 2. Одлуке о буџету Града Пожаревца за 2019.
годину („Службени гласник Града Пожаревца“ бр.
14/18, 9/19 и 17/19), донело

РЕШЕЊЕ

о употреби средстава текуће буџетске резерве

I

ПРИХВАТА СЕ захтев Месне заједнице „Горња
мала“ број: 03-40-2235/2019 од 18. 10. 2019. године и
одобравају се додатна средства у износу од 17.000,00
динара за услуге комуникација.

II

Средства из тачке 1. овог решења обезбедити из
средстава предвиђених Одлуком о буџету Града Пожаревца за 2019. годину („Службени гласник Града
Пожаревца“, бр. 14/18, 9/19 и 17/19) у оквиру Раздела
5 – Градска управа, Глава 1 – Градска управа, Програм
15 – Опште услуге локалне самоуправе, Програмска
класификација 0602-0009, ПА: Текућа буџетска резерва, Функција 160 – Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, Позиција 171, Економска
класификација 499 – Средства резерве, Извор финансирања 01 – Општи приходи и примања из буџета и
иста распоредити у оквиру Раздела 5 – Градска управа, Глава 2 – Месне заједнице, Програм 15 – Опште
услуге локалне самоуправе, Програмска класификација 0602-0002, Програмска активност: Функционисање месних заједница, Функција 160 – Опште јавне
услуге, Позиција 175, Економска класификација 421
– Стални трошкови (у Финансијском плану Месне
заједнице Горња мала за 2019. годину на економској
класификацији 4214 – Услуге комуникација).

III

Средства из тачке 1. и 2. овог решења исплатити
са Раздела 5 – Градска управа, Глава 2 – Месне заједнице, Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе, Програмска класификација 0602-0002, Програмска активност: Функционисање месних заједница,
Функција 160 – Опште јавне услуге, Позиције 175,
Економска класификација 421 – Стални трошкови (у
Финансијском плану Месне заједнице Горња мала
за 2019. годину на економској класификацији 4214
– Услуге комуникација).

IV

За реализацију овог Решења задужује се Одељење
за буџет и финансије Градске управе Града Пожаревца.

26. децембар 2019.
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V

Диспозитив овог Решења објавити у „Службеном
гласнику Града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 20. новембра 2019. године
Број 09-06-162/2019-6-1
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДAВАЈУЋИ ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА
Саша Павловић, дипл. инж. електротехнике, с. р.

6

Градско веће Града Пожаревца на седници одржаној 20. новембра 2019. године, разматрало је захтев
члана Градског већа ресорно задуженог за Градску
општину Костолац и месне заједнице Дарка Мирковића број 09-службено од 8. 11. 2019. године за
обезбеђење финансијских средстава за капитално
одржавање објеката и пословног простора у месним
заједницама на територији Града Пожаревца у укупном износу од 5.967.824,00 динара са изјашњењем
Одељења за буџет и финансије Градске управе Града
Пожаревца, те је на основу члана 69. ст. 2. и 4. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“,
бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13
– исправка, 108/13, 142/14, 68/15 – др. закон, 103/15,
99/16, 113/17, 95/18, 31/19 и 72/19), члана 82. став 1.
тачка 3) Статута Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 10/18, 12/18 – исправка и 10/19), члана 26. ст. 1. и 4. Пословника о раду
Градског већа Града Пожаревца („Службени гласник
Града Пожаревца“, бр. 1/15, 7/15, 7/16 и 3/17) и члана
24. став 2. Одлуке о буџету Града Пожаревца за 2019.
годину („Службени гласник Града Пожаревца“, бр.
14/18, 9/19 и 17/19), донело следеће

РЕШЕЊЕ

о употреби средстава текуће буџетске резерве

I

ПРИХВАТА СЕ захтев члана Градског већа ресорно задуженог за Градску општину Костолац и месне
заједнице Дарка Мирковића број 09-службено од 8.
11. 2019. године за обезбеђење финансијских средстава за капитално одржавање објеката и пословног
простора у месним заједницама на територији Града
Пожаревца у износу од 5.967.824,00 динара.

II

Средства из тачке 1. овог решења обезбедити из
средстава предвиђених Одлуком о буџету Града Пожаревца за 2019. годину („Службени гласник Града
Пожаревца“, бр. 14/18, 9/19 и 17/19), у оквиру Раздела 5 – Градска управа, Глава 1 – Градска управа,
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Програма 15 – Опште услуге локалне самоуправе,
Програмске класификације 0602-0009, ПА: Текућа
буџетска резерва, Функције 160 – Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, Позиције 171,
Економске класификације 499–Средства резерве,
Извор финансирања 01 – Општи приходи и примања, и иста се могу распоредити у оквиру Раздела 5
– Градска управа, Главе 1 – Градска управа, Програма
15 – Опште услуге локалне самоуправе, Програмске
класификације 0602-0001, Програмске активности:
Функционисање локалне самоуправе и градских општина, Функције 130 – Опште јавне услуге, Позиције
161, Економске класификације 511 – Зграде и грађевински објекти.

III

Средства из тачке 1. овог решења распоредити у
Финансијском плану Градске управе Града Пожаревца за 2019. годину, у оквиру Програма 15 – Опште
услуге локалне самоуправе, Програмске класификације 0602-0001, Програмске активности: Функционисање локалне самоуправе и градских општина,
Функције 130 – Опште јавне услуге, Позиције 161,
Економске класификације 511321-Капитално одржавање пословних зграда и пословног простора.

IV

Средства из тачке 1. овог решења исплатити са
Раздела 5–Градска управа, Глава 1 – Градска управа,
Програма 15 – Опште услуге локалне самоуправе,
Програмске класификације 0602-0001, Програмске
активности: Функционисање локалне самоуправе
и градских општина, Функције 130 – Опште јавне
услуге, Позиције 161, Економске класификације
511 – Зграде и грађевински објекти, у финансијском
плану Градске управе Града Пожаревца за 2019. годину за капитално одржавање објеката и пословног
простора у месним заједницама на територији Града
Пожаревца на економској класификацији 511321 –
Капитално одржавање пословних зграда и пословног
простора у укупном износу од 5.967.824,00 динара и
то за следеће намене:
- Реновирање просторија месне заједнице „Батовац“ у износу од 1.421.202,00 динара,
- Инвестиционо одржавање ограде испред Дома
културе у МЗ „Брадарац“ у износу од 107.758,00
динара,
- Текуће одржавање објеката у МЗ „Брадарац“ у
износу од 834.771,00 динара,
- Инвестиционо одржавање плафона Дома културе у МЗ „Брадарац“ у износу од 753.998,00
динара,
- Довођење у функционално стање просторија 1,
2, 5, 6 и 7 у Дому културе у МЗ „Маљуревац“ у
износу од 1.295.160,00 динара,
- Инвестиционо одржавање амбуланте – доградња
санитарног чвора у МЗ „Бубушинац“ у износу
од 314.857,00 динара,
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- Текуће одржавање дела објекта МЗ „Драговац“
у износу од 489.826.00 динара,
- Инвестиционо одржавање плафона у МЗ „Дрмно“ у износу од 750.252,00 динара.

V

За реализацију овог решења задужује се Одељење
за буџет и финансије Градске управе Града Пожаревца.

VI

Диспозитив овог решења објавити у „Службеном
гласнику Града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 20. новембра 2019. године
Број 09-06-162/2019-7
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДAВАЈУЋИ ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА
Саша Павловић, дипл. инж. електротехнике, с. р.

7

Градско веће Града Пожаревца на седници одржаној 20. новембра 2019. године, разматрало је захтев
Центра за културу Пожаревац број: 09-40-2409/2019
од 13. новембра 2019. године, за одобрење додатних
финансијских средстава, са мишљењем Одељења за
буџет и финансије од 20. новембра 2019. године, те
је на основу члана 69. ст. 2. и 4. Закона о буџетском
систему („Службени гласник РС“, бр. 54/09, 73/10,
101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 108/13,
142/14, 68/15 – др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18,
31/19 и 72/19), члана 82. став 1. тачка 3) Статута Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 10/18, 12/18 – исправка и 10/19), члана 26.
ст. 1. и 4. Пословника о раду Градског већа Града
Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“,
бр. 1/15, 7/15, 7/16 и 3/17), и члана 24. став 2. Одлуке
о буџету Града Пожаревца за 2019. годину („Службени гласник Града Пожаревца“ бр. 14/18, 9/19 и
17/19), донело

26. децембар 2019.
II

Средства из тачке I овог Решења обезбедити из
средства предвиђених Одлуком о буџету Града Пожаревца за 2019. годину („Службени гласник Града
Пожаревца“ бр. 14/18 и 9/19), са Раздела 5 – Градска управа, Глава 1 – Градска управа, Програм 15
– Опште услуге локалне самоуправе, Програмска
класификација 0602-0009, ПА: Текућа буџетска резерва, Функција 160 – Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, Позиција 171, Економска класификација 499 – Средства резерве, и иста
распоредити у оквиру Раздела 5 – Градска управа,
Глава 3 – Установе у култури, Програм 13 – Развој
културе и информисања, Програмска класификација
1201-0001 ПА: Функционисање локалних установа
културе, Функција 820 – Услуге културе, Позиција
193, Економска класификација 424 – Специјализоване услуге (у оквиру Финансијског плана Центра
за културу Пожаревац за 2019. годину, на Економску
класификацију 4242 – Услуге образовања, културе и
спорта).

III

Средства из тачке I овог Решења исплатити са
Раздела 5 – Градска управа, Глава 3 – Установе у култури, Програм 13 – Развој културе и информисања,
Програмска класификација 1201-0001 ПА: Функционисање локалних установа културе, Функција 820
– Услуге културе, Позиција 193, Економска класификација 424 – Специјализоване услуге (У оквиру
Финансијског плана Центра за културу Пожаревац
за 2019. годину, са Економске класификације 4242 –
Услуге образовања, културе и спорта).

IV

За реализацију Решења задужује се Одељење за
буџет и финансије.

V

Диспозитив овог решења објавити у „Службеном
гласнику Града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 20. новембра 2019. године
Број 09-06-162/2019-8
ПРЕДСЕДAВАЈУЋИ ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА
Саша Павловић, дипл. инж. електротехнике, с. р.

РЕШЕЊЕ

о употреби средстава текуће буџетске резерве

I

ПРИХВАТА СЕ захтев Центра за културу Пожаревац број: 09-40-2409/2019 од 12. новембра 2019.
године, са мишљењем Одељења за буџет и финансије
од 20. новембра 2019. године, за издвајање додатних
финансијских средстава, и одобравају се средства у
укупном износу од 250.000,00 динара, на име израде
луткарске представе у оквиру аматерског позоришта
„Миливоје Живановић“.
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Градско веће Града Пожаревца на седници одржаној 20. новембра 2019. године, разматрало је захтев
Центра за културу Пожаревац број: 09-40-2353/2019
од 6. новембра 2019. године, за одобрење додатних
финансијских средстава, са мишљењем Одељења за
буџет и финансије од 20. новембра 2019. године, те

26. децембар 2019.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

је на основу члана 69. ст. 2. и 4. Закона о буџетском
систему („Службени гласник РС“, бр. 54/09, 73/10,
101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 108/13,
142/14, 68/15 – др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18,
31/19 и 72/19), члана 82. став 1. тачка 3) Статута Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 10/18, 12/18 – исправка и 10/19), члана 26.
ст. 1. и 4. Пословника о раду Градског већа Града
Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“,
бр. 1/15, 7/15, 7/16 и 3/17), и члана 24. став 2. Одлуке
о буџету Града Пожаревца за 2019. годину („Службени гласник Града Пожаревца“ бр. 14/18, 9/19 и
17/19), донело

IV

За реализацију Решења задужује се Одељење за
буџет и финансије.

V

Диспозитив овог решења објавити у „Службеном
гласнику Града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 20. новембра 2019. године
Број 09-06-162/2019-9
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДAВАЈУЋИ ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА
Саша Павловић, дипл. инж. електротехнике, с. р.

РЕШЕЊЕ

о употреби средстава текуће буџетске резерве

I

ПРИХВАТА СЕ захтев Центра за културу Пожаревац број: 09-40-2353/2019 од 6. новембра 2019. године, са мишљењем Одељења за буџет и финансије
од 20. новембра 2019. године, за издвајање додатних
финансијских средстава, и одобравају се средства у
укупном износу од 237.000,00 динара, на име трошкова смештаја чланова оркестра Гвардија приликом
гостовања и одржавања концерта у Бечу.

II

Средства из тачке I овог Решења обезбедити из
средства предвиђених Одлуком о буџету Града Пожаревца за 2019. годину („Службени гласник Града
Пожаревца“ бр. 14/18 и 9/19), са Раздела 5 – Градска управа, Глава 1 – Градска управа, Програм 15
– Опште услуге локалне самоуправе, Програмска
класификација 0602-0009, ПА: Текућа буџетска резерва, Функција 160 – Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, Позиција 171, Економска класификација 499 – Средства резерве, и иста
распоредити у оквиру Раздела 5 – Градска управа,
Глава 3 – Установе у култури, Програм 13 – Развој
културе и информисања, Програмска класификација 1201-П2 Пројекат: Оркестар „Гвардија“, Функција 820 – Услуге културе, Позиција 208, Економска
класификација 423 – Услуге по уговору (У оквиру
Финансијског плана Центра за културу Пожаревац
за 2019. годину, на Економску класификацију 4239
– Остале опште услуге).

III

Средства из тачке I овог Решења исплатити са
Раздела 5 – Градска управа, Глава 3 – Установе у
култури, Програм 13 – Развој културе и информисања, Програмска класификација 1201-П2 Пројекат:
Оркестар „Гвардија“, Функција 820 – Услуге културе,
Позиција 208, Економска класификација 423 – Услуге по уговору (у оквиру Финансијског плана Центра
за културу Пожаревац за 2019. годину, са Економске
класификације 4239 – Остале опште услуге).
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Градско веће Града Пожаревца на седници одржаној 20. новембра 2019. године, разматрало је захтев
Народног музеја Пожаревац број: 09-40-2336/2019
од 5. новембра 2019. године, за одобрење додатних
финансијских средстава, са мишљењем Одељења за
буџет и финансије од 20. новембра 2019. године, те
је на основу члана 69. ст. 2. и 4. Закона о буџетском
систему („Службени гласник РС“, бр. 54/09, 73/10,
101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 108/13,
142/14, 68/15 – др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18,
31/19 и 72/19), члана 82. став 1. тачка 3) Статута Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 10/18, 12/18 – исправка и 10/19), члана 26.
ст. 1. и 4. Пословника о раду Градског већа Града
Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“,
бр. 1/15, 7/15, 7/16 и 3/17), и члана 24. став 2. Одлуке
о буџету Града Пожаревца за 2019. годину („Службени гласник Града Пожаревца“ бр. 14/18, 9/19 и
17/19), донело

РЕШЕЊЕ

о употреби средстава текуће буџетске резерве

I

ПРИХВАТА СЕ захтев Народног музеја Пожаревац број: 09-40-2336/2019 од 5. новембра 2019. године, са мишљењем Одељења за буџет и финансије
од 20. новембра 2019. године, за издвајање додатних
финансијских средстава, и одобравају се средства у
укупном износу од 300.000,00 динара, за откуп предмета праисторијске збирке од Драгана Миловановића
из Добре.

II

Средства из тачке I овог Решења обезбедити из
средства предвиђених Одлуком о буџету Града Пожаревца за 2019. годину („Службени гласник Града
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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

26. децембар 2019.

Пожаревца“ бр. 14/18 и 9/19), са Раздела 5 – Градска
управа, Глава 1 – Градска управа, Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе, Програмска класификација 0602-0009, ПА: Текућа буџетска резерва,
Функција 160 – Опште јавне услуге некласификоване
на другом месту, Позиција 171, Економска класификација 499 – Средства резерве, и иста распоредити у
оквиру Раздела 5 – Градска управа, Глава 3 – Установе у култури, Програм 13 – Развој културе и информисања, Програмска класификација 1201-0001 ПА:
Функционисање локалних установа културе, Функција 820 – Услуге културе, Позиција 201, Економска класификација 515 – Нематеријална имовина (у
оквиру Финансијског плана Народног музеја Пожаревац за 2019. годину, на Економску класификацију
5151 – Нематеријална имовина).

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, 113/17, 95/18, 31/19 и 72/19), члана
82. став 1. тачка 3) Статута Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 10/18, 12/18
– исправка и 10/19), члана 26. ст. 1. и 4. Пословника
о раду Градског већа Града Пожаревца („Службени
гласник Града Пожаревца“, бр. 1/15, 7/15, 7/16 и 3/17)
и члана 24. став 2. Одлуке о буџету Града Пожаревца
за 2019. годину („Службени гласник Града Пожаревца“ бр. 14/18, 9/19 и 17/19), донело

III

ПРИХВАТА СЕ захтев ОШ „Доситеј Обрадовић“
из Пожаревца, број: 03-40-2373/2019 од 7. 11. 2019.
године, и одобравају се додатна средства у износу
од 172.060,00 динара, и то за трошкове по основу
пресуде Вишег суда у Пожаревцу број 2Гж 340/19
(2017) од 30. 7. 2019. године.

Средства из тачке I овог Решења исплатити са
Раздела 5 – Градска управа, Глава 3 – Установе у култури, Програм 13 – Развој културе и информисања,
Програмска класификација 1201-0001 ПА: Функционисање локалних установа културе, Функција 820
– Услуге културе, Позиција 201, Економска класификација 515 – Нематеријална имовина (у оквиру
Финансијског плана Народног музеја Пожаревац за
2019. годину, са Економске класификације 5151 – Нематеријална имовина).

IV

За реализацију Решења задужује се Одељење за
буџет и финансије.

V

Диспозитив овог решења објавити у „Службеном
гласнику Града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 20. новембра 2019. године
Број 09-06-162/2019-10
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДAВАЈУЋИ ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА
Саша Павловић, дипл. инж. електротехнике, с. р.
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Градско веће Града Пожаревца на седници одржаној 20. новембра 2019. године, разматрало је захтев
ОШ „Доситеј Обрадовић“ из Пожаревца, број: 0340-2373/2019 од 7. 11. 2019. године, за обезбеђење
додатних средстава са допуном од 13. 11. 2019. године и допуном број 09-40-2397/2019 од 12. 11. 2019.
године са мишљењем Одељења за буџет и финансије
од 20. 11. 2019. године, те је на основу 69. ст. 2. и
4. Закона о буџетском систему („Службени гласник

РЕШЕЊЕ

о употреби средстава текуће буџетске резерве

I

II

Средства из тачке I овог Решења у износу од
172.060,00 динара обезбедити из средства предвиђених Одлуком о буџету Града Пожаревца за 2019.
годину („Службени гласник Града Пожаревца“ бр.
14/18, 9/19 и 17/19), са Раздела 5 – Градска управа,
Глава 1 – Градска управа, Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе, Програмска класификација
0602-0009, ПА: Текућа буџетска резерва, Функција
160 – Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, Позиција 171, Економска класификација
499 – Средства резерве, и иста распоредити у оквиру
Раздела 5 – Градска управа, Глава 5.1. – Градска управа, Програм 9 – Основно образовање и васпитање,
Програмска класификација 2002-0001 ПА: Функционисање основних школа, Функција 912 – Основно
образовање, Позиција 103, Економска класификација
463 – Трансфери осталим нивоима власти (у оквиру
Финансијског плана ОШ „Доситеј Обрадовић“ из
Пожаревца за 2019. годину, на Економску класификацију 4831 – Новчане казне и пенали по решењу
судова у износу од 172.060,00 динара).

III

Средства из тачке I овог Решења исплатити са
Раздела 5 – Градска управа, Глава 5.1. – Градска управа, Програм 9 – Основно образовање и васпитање,
Програмска класификација 2002-0001 ПА: Функционисање основних школа, Функција 912 – Основно
образовање, Позиција 103, Економска класификација
463 – Трансфери осталим нивоима власти (у оквиру
Финансијског плана ОШ „Доситеј Обрадовић“ из
Пожаревца за 2019. годину, са Економске класификације 4831 – Новчане казне и пенали по решењу
судова у износу од 172.060,00 динара).

26. децембар 2019.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
IV

За реализацију Решења задужује се Одељење за
буџет и финансије

V

Диспозитив овог решења објавити у Службеном
гласнику Града Пожаревца.
У Пожаревцу, 20. новембра 2019. године
Број 09-06-162/2019-11
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДAВАЈУЋИ ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА
Саша Павловић, дипл. инж. електротехнике, с. р.
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Градско веће Града Пожаревца на седници од 20.
новембра 2019. године, на основу Програма отуђења
покретних ствари у јавној својини Града Пожаревца
за 2019. годину број 011-06-179/2018 од 26. децембра 2018. године („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 14/18), Иницијативе начелника Градске
управе Града Пожаревца, број 01-463-179 /2019-1
од 4. новембра 2019. године за покретање поступка
за отуђење покретних ствари у јавној својини Града
Пожаревца, члана 31а Закона о јавној својини („Службени гласник Републике Србије“ бр. 72/11, 88/13,
105/14, 104/16 др. закон, 108/16, 113/17 и 95/18), и
члана 26. став 5. Пословника о раду Градског већа
Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 1/15,7/15,7/16 и 3/17), донело је

ОДЛУКУ

о умањењу почетне процењене вредности покретних ствари у јавној својини Града
Пожаревца

Члан 1.

Предмет ове одлуке је умањење почетне процењене
вредности покретних ствари у јавној својини Града Пожаревца, на локацији бивше фабрике шећера у улици
Ђуре Ђаковића у Пожаревцу, разврстане у две партије
са списком покретних ствари , који чини саставни део
ове одлуке (у даљем тексту: покретне ствари) и то:
- партија I – електро опрема и
- партија II – резервни делови за делатност производње шећера, а одређене за отуђење по Програму отуђења покретних ствари у јавној својини
Града Пожаревца за 2019. годину број 011-06179/2018 од 26. децембра 2018. године („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 14/18).

Члан 2.

Почетна процењена вредност покретних ствари
из члана 1. ове одлуке и то:

Страна 155 – Број 19

- партија I – електро опрема – од 45.171.000,00
динара -382.084,22 евра;
- партија II – резервни делови за делатност производње шећера – од 11.485.585,29 динара –
97.139,46 евра,
умањује се на 60% од почетне процењене вредности,
тако да су вредности истих следеће:
- партија I – електро опрема – 27.102.600,00 динара – 229.250,53 евра;
- партија II – резервни делови за делатност производње шећера – 6.891.351,17 динара – 58.283,68
евра.

Члан 3.

У поступку отуђења покретних ствари путем јавног надметања, умањена вредност покретних ствари
из члана 2. ове одлуке, утврђује се као почетна процењена вредност истих.

Члан 4.

Ради планираног отуђења покретних ствари из
члана 1. ове одлуке, у 2018. години четири пута је
оглашаван јавни оглас за отуђење назначених покретних ствари, а у 2019. години два огласа, али није
било пријава за учествовање у поступку јавног надметања, а да покретне ствари по својој намени нису
потребне Граду Пожаревцу, као и јавним предузећима и установама чији је оснивач Град Пожаревац, то
су разлози што Град Пожаревац почетну процењену
вредност покретних ствари умањује на 60% од почетне процењене вредности.

Члан 5.

Ову одлуку објавити у „Службеном гласнику Града Пожаревца“.

Члан 6.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
На седници Скупштине Града Пожаревца од 26.
децембра 2018. године, донет је Програм отуђења
покретних ствари у јавној својини Града Пожаревца
за 2019. годину број 01-06- 179/2018-16 („Службени
гласник Града Пожаревца“ бр.14/18).
Овим програмом планирано је да се покретне
ствари прибављене приликом прибављања објеката
и земљишта на локацији „Фабрика шећера у стечају“,
отуђе у 2019. години, обзиром да покретне ствари у
партији – електро опрема и покретне ствари у партији – резервни делови за делатност производње шећера нису продате у претходној години, а исте нису
потребне Граду Пожаревцу за извршавање својих
надлежности.
У циљу реализације овог програма у години за
коју је и донет, Градско већ Града Пожаревца донело
је одлуку и расписало два јавна огласа за отуђење
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ових ствари, разврстане у две партије електро опрема
и резервни делови за делатност производње шећера у
поступку јавног надметања, по спецификацији како
је то предвиђено је Програм отуђења покретних ствари у јавној својини Града Пожаревца за 2019. годину
број 01-06- 179/2018-16 („Службени гласник Града
Пожаревца“ бр. 14/18).
Јавни огласи објављени су у листу „Политика“ од
11. јуна 2019. године и 24. септембра 2019. године.
По овим јавним огласима није било пријава.
На основу члана 31а Закона о јавној својини
(„Службени гласник Републике Србије“ бр. 72/11,
88/13, 105/14, 104/16 др. закон, 108/16, 113/17 и
95/18), прописано је да када се непокретности не
отуђе по спроведеном поступку јавног надметања,
може се почетна процењена вредност непокретности
умањити на 80% од почетне процењене вредности,
о чему одлуку доноси надлежни орган јединице локалне самоуправе под условом да је то у њеном интересу. Ове одредбе односе се и на поступак отуђења
покретних ствари. У случају када се непокретност
или покретна ствар ни у поновљеном поступку јавног оглашавања са умањеном почетном вредношћу
не отуђи из јавне својине, почетна процењена вредност може се умањити на 60%.
Како је у 2018. години четири пута оглашаван јавни оглас за отуђење назначених покретних ствари,
као и у овој 2019. године два огласа, а да није било
пријава за учествовање у поступку јавног надметања, то су испуњени услови из члана 31а Закона о
јавној својини („Службени гласник Републике Србије“ бр. 72/11, 88/13, 105/14, 104/16 др. закон, 108/16,
113/17 и 95/18), да се почетна процењена вредност
покретних ствари умањи на 60% од почетне процењене вредности, обзиром да покретне ствари по
својој намени нису потребне Граду Пожаревцу, као
и јавним предузећима и установама чији је оснивач
Град Пожаревац, то је интерес Града Пожаревца да
исте отуђи.
Умањена вредност у поновљеном поступку отуђења наведених покретних ствари путем јавног надметања утврђује се као почетна процењена вредност.
За реализацију ове одлуке нису потребна додатна
средства из буџета Града Пожаревца.
У Пожаревцу, 20. новембра 2019. године
Број 09-06-162/2019-16-1
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДAВАЈУЋИ ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА
Саша Павловић, дипл. инж. електротехнике, с. р.
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Градско веће Града Пожаревца на седници одржаној 20. новембра 2019. године, разматрало је захтев

26. децембар 2019.

ОШ „Десанка Максимовић“ из Пожаревца, број: 0940-2415/2019 од 15. 11. 2019. године, за обезбеђење
додатних средстава са мишљењем Одељења за буџет
и финансије од 20. 11. 2019. године, те је на основу члана 69. ст. 2. и 4. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10,
101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 108/13, 142/14,
68/15 – др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19
и 72/19), члана 82. став 1. тачка 3) Статута Града
Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“,
бр. 10/18, 12/18 – исправка и 10/19), члана 26. ст.
1. и 4. Пословника о раду Градског већа Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр.
1/15, 7/15, 7/16 и 3/17) и члана 24. став 2. Одлуке о
буџету Града Пожаревца за 2019. годину („Службени
гласник Града Пожаревца“ бр. 14/18, 9/19 и 17/19),
донело

РЕШЕЊЕ

о употреби средстава текуће буџетске резерве

I

ПРИХВАТА СЕ захтев ОШ „Десанка Максимовић“ из Пожаревца, број: 09-40-2415/2019 од 15. 11.
2019. године, и одобравају се додатна средства у износу од 498.000,00 динара, и то за трошкове утврђивања узрока појаве пуцања скелетне конструкције и
зидова школе.

II

Средства из тачке I овог Решења у износу од
498.000,00 динара обезбедити из средства предвиђених
Одлуком о буџету Града Пожаревца за 2019. годину
(„Службени гласник Града Пожаревца“ бр. 14/18, 9/19
и 17/19), са Раздела 5 – Градска управа, Глава 1 – Градска управа, Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе, Програмска класификација 0602-0009, ПА:
Текућа буџетска резерва, Функција 160 – Опште јавне
услуге некласификоване на другом месту, Позиција
171, Економска класификација 499 – Средства резерве,
и иста распоредити у оквиру Раздела 5 – Градска управа, Глава 5.1. – Градска управа, Програм 9 – Основно
образовање и васпитање, Програмска класификација 2002-0001 ПА: Функционисање основних школа,
Функција 912 – Основно образовање, Позиција 103,
Економска класификација 463 – Трансфери осталим
нивоима власти (у оквиру Финансијског плана ОШ
„Десанка Максимовић“ из Пожаревца за 2019. годину,
на Економску класификацију 4235 – Остале стручне
услуге у износу од 498.000,00 динара).

III

Средства из тачке I овог Решења исплатити са
Раздела 5 – Градска управа, Глава 5.1. – Градска управа, Програм 9 – Основно образовање и васпитање,
Програмска класификација 2002-0001 ПА: Функционисање основних школа, Функција 912 – Основно
образовање, Позиција 103, Економска класификација
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463 – Трансфери осталим нивоима власти (у оквиру Финансијског плана ОШ „Десанка Максимовић“
из Пожаревца за 2019. годину, са Економске класификације 4235 – Остале стручне услуге у износу од
498.000,00 динара).

IV

За реализацију Решења задужује се Одељење за
буџет и финансије.

V

Диспозитив овог решења објавити у Службеном
гласнику Града Пожаревца.
У Пожаревцу, 20. новембра 2019. године
Број 09-06-162/2019-21
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДAВАЈУЋИ ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА
Саша Павловић, дипл. инж. електротехнике, с. р.

13

Градско веће Града Пожаревца на седници одржаној дана 28. новембра 2019. године, разматрало је
захтев градоначелника Града Пожаревца број 01-402502/2019 од 27. 11. 2019. године за обезбеђење финансијских средстава у износу од 106.000,00 динара
за трошкове смештаја и остале трошкове за пословна путовања у иностранство у оквиру финансијског
плана за 2019. годину „Градоначелник“ за службено
путовање у Беч, Република Аустрија од 6. децембра
2019. године до 9. децембра 2019. године са циљем
присуствовања Првом Фудбалском турниру у организацији Културно спортског друштва „Бамби“ у Бечу,
са изјашњењем Одељења за буџет и финансије Градске управе Града Пожаревца, те је на основу члана 69.
став 2. и 4. Закона о буџетском систему („Службени
гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12,
62/13, 63/13 – исправка, 108/13, 142/14, 68/15 – др.
закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19 и 72/19),
члана 82. став 1. тачка 3. Статута Града Пожаревца
(„Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 10/18,
12/18 – исправка и 10/19), 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 24. став 2. Одлуке о буџету Града
Пожаревца за 2019. годину („Службени гласник Града
Пожаревца“, бр. 14/18, 9/19 и 17/19), донело следеће

РЕШЕЊЕ

о употреби средстава текуће буџетске резерве

I

ПРИХВАТА СЕ захтев градоначелника Града Пожаревца број 01-40-2502/2019 од 27. 11. 2019. године
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за обезбеђење финансијских средстава у износу од
106.000,00 динара за трошкове смештаја и остале
трошкове за пословна путовања у иностранство у
оквиру финансијског плана за 2019. годину „Градоначелник“ за службено путовање у Беч, Република
Аустрија од 6. децембра 2019. године до 9. децембра
2019. године са циљем присуствовања Првом Фудбалском турниру у организацији Културно спортског
друштва „Бамби“ у Бечу.

II

Средства из тачке 1. овог решења обезбедити из
средстава предвиђених Одлуком о буџету Града Пожаревца за 2019. годину („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 14/18, 9/19 и 17/19), у оквиру у
оквиру Раздела 5 – Градска управа, Глава 1 – Градска
управа, Програма 15 – Опште услуге локалне самоуправе, Програмске класификације 0602-0009, ПА:
Текућа буџетска резерва, Функције 160 – Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, Позиције 171, Економске класификације 499 – Средства
резерве, Извор финансирања 01 – Општи приходи и
примања, и иста се могу распоредити у оквиру Раздела 1 – Градоначелник, Глава 1 – Градоначелник,
Програм 16 – Политички систем локалне самоуправе, Програмска класификација 2101-0002 ПА: Функционисање извршних органа, Функција 110 – Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални
послови и спољни послови, Позиција 6, Економска
класификација 422 – Трошкови путовања.

III

Средства из тачке 1. овог решења распоредити у
Финансијском плану Градоначелника за 2019. годину,
у оквиру Раздела 1 – Градоначелник, Глава 1 – Градоначелник, Програм 16 – Политички систем локалне
самоуправе, Програмска класификација 2101-0002
ПА: Функционисање извршних органа, Функција
110 – Извршни и законодавни органи, финансијски
и фискални послови и спољни послови, Позиција 6,
Економска класификација 422 – Трошкови путовања
(у оквиру Финансијског плана Градоначелника Града
Пожаревца за 2019. годину, на економској класификацији 422231 –Трошкови смештаја на службеном
путу у иностранство у износу од 74.000,00 динара и
на економској класификацији 422299 – Остали трошкови за службена путовања у износу од 32.000,00
динара).

IV

Средства из тачке 1. овог решења исплатити са
Раздела 1 – Градоначелник, Глава 1 – Градоначелник, Програм 16 – Политички систем локалне самоуправе, Програмска класификација 2101-0002
ПА: Функционисање извршних органа, Функција
110 – Извршни и законодавни органи, финансијски
и фискални послови и спољни послови, Позиција 6,
Економска класификација 422 –Трошкови путовања
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(у оквиру Финансијског плана Градоначелника Града
Пожаревца за 2019. годину, на економској класификацији 422231 – Трошкови смештаја на службеном
путу у иностранство у износу од 74.000,00 динара и
на економској класификацији 422299 – Остали трошкови за службена путовања у износу од 32.000,00
динара).

V

За реализацију овог решења задужује се Одељење
за буџет и финансије Градске управе Града Пожаревца.

VI

Диспозитив овог решења објавити у „Службеном
гласнику Града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 28. новембра 2019. године
Број: 09-06-166/2019-1
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДАДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Бане Спасовић, дипл. правник, с. р.
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Градско веће Града Пожаревца на седници одржаној 2. децембра 2019. године, разматрало је захтев градоначелника Града Пожаревца број 01-402527/2019 од 28. 11. 2019. године за обезбеђење
финансијских средстава у износу од 36.000,00 динара за трошкове смештаја на службеном путу у иностранство и трошкове превоза на службеном путу у
иностранство у оквиру финансијског плана за 2019.
годину „Градско веће“ за службено путовање у Трст,
Република Италија од 5. децембра 2019. године до 9.
децембра 2019. године са циљем присуствовања никољданском концерту Фолклорне групе из Брадарца
и посета Српској црквеној општини Св. Спиридона
Чудотворца у Трсту, са изјашњењем Одељења за буџет и финансије Градске управе Града Пожаревца, те
је на основу члана 69. став 2. и 4. Закона о буџетском
систему („Службени гласник РС“, бр. 54/09, 73/10,
101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 108/13,
142/14, 68/15 – др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18,
31/19 и 72/19), члана 82. став 1. тачка 3. Статута Града
Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“,
бр. 10/18, 12/18 – исправка и 10/19), 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 24. став 2. Одлуке о
буџету Града Пожаревца за 2019. годину („Службени
гласник Града Пожаревца“, бр. 14/18, 9/19 и 17/19),
донело следеће

26. децембар 2019.

РЕШЕЊЕ

о употреби средстава текуће буџетске резерве

I

ПРИХВАТА СЕ захтев градоначелника Града Пожаревца број 01-40-2527/2019 од 28. 11. 2019. године
и одобравају се средства у износу од 36.000,00 динара у оквиру финансијског плана за 2019. годину
„Градско веће“ за службено путовање у Трст, Република Италија од 5. децембра 2019. године до 9.
децембра 2019. године са циљем присуствовања никољданском концерту Фолклорне групе из Брадарца
и посета Српској црквеној општини Св. Спиридона
Чудотворца у Трсту.

II

Средства из тачке 1. овог решења обезбедити из
средстава предвиђених Одлуком о буџету Града Пожаревца за 2019. годину („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 14/18, 9/19 и 17/19), у оквиру у
оквиру Раздела 5 – Градска управа, Глава 1 – Градска
управа, Програма 15 – Опште услуге локалне самоуправе, Програмске класификације 0602-0009, ПА:
Текућа буџетска резерва, Функције 160 – Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, Позиције 171, Економске класификације 499 – Средства
резерве, Извор финансирања 01 – Општи приходи
и примања, и иста се могу распоредити у оквиру
Раздела 2 – Градско веће, Глава 1 – Градско веће,
Програмске класификације 2101-0002 – Функционисање извршних органа, Функције 110 – Извршни
и законодавни, финансијски и фискални послови и
спољни послови, Позиције 18, економске класификације 422 – Трошкови путовања.

III

Средства из тачке 1. овог решења распоредити
у оквиру Раздела 2 – Градско веће, Глава 1 – Градско веће, Програмске класификације 2101-0002 –
Функционисање извршних органа, Функције 110
– Извршни и законодавни, финансијски и фискални
послови и спољни послови, Позиције 18, економске
класификације 422 – Трошкови путовања (у финансијском плану корисника у оквиру економске класификацији 422231 – Трошкови смештаја на службеном
путу у иностранство у износу од 27.000,00 динара
и на економској класификацији 422221 – Трошкови
превоза на службеном путу у иностранство у износу
од 9.000,00 динара).

IV

Средства из тачке 1. овог решења исплатити са
Раздела 2 – Градско веће, Глава 1 – Градско веће,
Програмске класификације 2101-0002 – Функционисање извршних органа, Функције 110 – Извршни
и законодавни, финансијски и фискални послови и
спољни послови, Позиције 18, економске класификације 422 – Трошкови путовања (у финансијском

26. децембар 2019.
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плану корисника у оквиру економске класификацији 422231 – Трошкови смештаја на службеном путу
у иностранство у износу од 27.000,00 динара и на
економској класификацији 422221 – Трошкови превоза на службеном путу у иностранство у износу од
9.000,00 динара).

V

За реализацију овог решења задужује се Одељење
за буџет и финансије Градске управе Града Пожаревца.

VI

Диспозитив овог решења објавити у „Службеном
гласнику Града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 2. децембра 2019. године
Број: 09-06-167/2019-1
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Бане Спасовић, дипл. правник, с. р.
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Градско веће Града Пожаревца на седници одржаној 6. децембра 2019. године, разматрало је захтев
ОШ „Десанка Максимовић“ из Пожаревца, број: 0940-2399/2019 од 12. 11. 2019. године, за обезбеђење додатних средстава са мишљењем Одељења за
буџет и финансије од 20. 11. 2019. године, те је на
основу 69. став 2. и 4. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10,
101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 108/13, 142/14,
68/15 – др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19
и 72/19), члана 82. став 1. тачка 3. Статута Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр.
10/18, 12/18 – исправка и 10/19), 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 24. став 2. Одлуке о
буџету Града Пожаревца за 2019. годину („Службени
гласник Града Пожаревца“ бр. 14/18, 9/19 и 17/19),
донело

II

Средства из тачке I овог Решења у износу од
50.000,00 динара обезбедити из средства предвиђених Одлуком о буџету Града Пожаревца за 2019.
годину („Службени гласник Града Пожаревца“ бр.
14/18, 9/19 и 17/19), са Раздела 5 – Градска управа,
Глава 1 – Градска управа, Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе, Програмска класификација
0602-0009, ПА: Текућа буџетска резерва, Функција
160 – Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, Позиција 171, Економска класификација
499 – Средства резерве, и иста распоредити у оквиру
Раздела 5 – Градска управа, Глава 5.1. – Градска управа, Програм 9 – Основно образовање и васпитање,
Програмска класификација 2002-0001 ПА: Функционисање основних школа, Функција 912 – Основно
образовање, Позиција 103, Економска класификација
463 – Трансфери осталим нивоима власти (у оквиру
Финансијског плана ОШ „Десанка Максимовић“ из
Пожаревца за 2019. годину, на Економску класификацију 4213 – Комуналне услуге у износу од 50.000,00
динара).

III

Средства из тачке I овог Решења исплатити са
Раздела 5 – Градска управа, Глава 5.1. – Градска управа, Програм 9 – Основно образовање и васпитање,
Програмска класификација 2002-0001 ПА: Функционисање основних школа, Функција 912 – Основно
образовање, Позиција 103, Економска класификација
463 – Трансфери осталим нивоима власти (у оквиру
Финансијског плана ОШ „Десанка Максимовић“ из
Пожаревца за 2019. годину, са Економске класификације 4213 – Комуналне услуге у износу од 50.000,00
динара).

IV

За реализацију Решења задужује се Одељење за
буџет и финансије.

V

Диспозитив овог решења објавити у Службеном
гласнику Града Пожаревца.
У Пожаревцу, 6. децембра 2019. године
Број 09-06-169/2019-8-1
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

РЕШЕЊЕ

о употреби средстава текуће буџетске резерве

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА
Саша Павловић, дипл. инж. електротехнике, с. р.

I

ДЕЛИМИЧНО СЕ ПРИХВАТА захтев ОШ „Десанка Максимовић“ из Пожаревца, број: 09-402399/2019 од 12. 11. 2019. године, и одобравају се
додатна средства у износу од 50.000,00 динара, и то
за обезбеђење несметане исплате обавеза до краја
2019. године.

Страна 159 – Број 19
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Градско веће Града Пожаревца на седници одржаној 6. децембра 2019. године, разматрало је захтев

Страна 160 – Број 19

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

начелника Градске управе Града Пожаревца број 0140-2398/2019 и Министарства унутрашњих послова,
Сектора за ванредне ситуације, Одељења за ванредне
ситуације, Ватрогасно-спасилачког батаљона у Пожаревцу 14. 11. 2019. године за обезбеђење средстава, са мишљењем Одељења за буџет и финансије број
03-40-2398/2019 године од 27. 11. 2019. године, те је
на основу члана 244. Закона о полицији („Службени
гласник РС“, бр. 6/16, 24/18 и 87/18), члана 82. став
1. тачка 3. Статута Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 10/18, 12/18 – исправка и
10/19), 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 24. став 2. Одлуке о буџету Града Пожаревца за
2019. годину („Службени гласник Града Пожаревца“,
бр. 14/18, 9/19 и 17/19), донело следеће

РЕШЕЊЕ

о употреби средстава текуће буџетске резерве

I

III

Средства из тачке I овог Решења исплатити са
Раздела 5 – Градска управа, Глава 1 – Градска управа,
Програм 15 – Опште услуге у локалној самоуправи,
Програмска класификација 0602-0001 ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина,
Функција 130 – Опште јаве услуге, и то:
- средства у износу од 88.800,00 динара Позиција 151, Економска класификација 425 – Текуће
поправке и одржавање, (у оквиру Финансијског
плана Градске управе Града Пожаревца за 2019.
годину, на Економску класификацију 425212 – поправке електричне и електронске опреме – за поправку навалног ватрогасног возила ФАП 16-27).

IV

За реализацију Решења задужује се Одељење за
буџет и финансије.

V

Диспозитив овог решења објавити у „Службеном
гласнику Града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 6. децембра 2019. године
Број 09-06-169/2019-9-1

ПРИХВАТА СЕ захтев начелника Градске управе Града Пожаревца број 01-40-2398/2019 и Министарства унутрашњих послова, Сектора за ванредне
ситуације, Одељења за ванредне ситуације, Ватрогасно-спасилачког батаљона у Пожаревцу од 14. 11.
2019. године за обезбеђење средстава, са мишљењем
Одељења за буџет и финансије број 03-40-2398/2019
године од 27. 11. 2019. године, и одобравају се средства у укупном износу од 88.800,00 динара за поправку навалног ватрогасног возила ФАП 16-27.

II

Средства из тачке I овог Решења обезбедити из
средства предвиђених Одлуком о буџету Града Пожаревца за 2019. годину („Службени гласник Града
Пожаревца“ бр. 14/18, 9/19 и 17/19), са Раздела 5 –
Градска управа, Глава 1 – Градска управа, Програм
15 – Опште услуге у локалној самоуправи, Програмска класификација 0602-0009, ПА: Текућа буџетска
резерва, Функција 160 – Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, Позиција 171, Економска класификација 499 – Средства резерве, и иста
распоредити у оквиру Раздела 5 – Градска управа,
Глава 1 – Градска управа, Програм 15 – Опште услуге
у локалној самоуправи, Програмска класификација
0602-0001 ПА: Функционисање локалне самоуправе
и градских општина, Функција 130 – Опште јавне
услуге, и то:
- средства у износу од 88.800,00 динара Позиција 151, Економска класификација 425 – Текуће
поправке и одржавање, (у оквиру Финансијског
плана Градске управе Града Пожаревца за 2019.
годину, на Економску класификацију 425212
– поправке електричне и електронске опреме – за поправку навалног ватрогасног возила
ФАП 16-27).

26. децембар 2019.

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА
Саша Павловић, дипл. инж. електротехнике, с. р.
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Градско веће Града Пожаревца на седници одржаној
6. децембра 2019. године, разматрало је захтев Месне
заједнице „Драговац“ број: 03-40-2491/2019 од 26. 11.
2019. године, за обезбеђење додатних средстава за плаћање рачуна према ЕПС-у и Телекому са мишљењем
Одељења за буџет и финансије од 26. 11. 2019. године,
те је на основу члана 69. став 2. и 4. Закона о буџетском
систему („Службени гласник РС“, бр. 54/09, 73/10,
101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 108/13,
142/14, 68/15 – др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18,
31/19 и 72/19), члана 82. став 1. тачка 3. Статута Града
Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр.
10/18, 12/18 – исправка и 10/19), 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 24. став 2. Одлуке о буџету Града
Пожаревца за 2019. годину („Службени гласник Града
Пожаревца“, бр. 14/18, 9/19 и 17/19), донело

РЕШЕЊЕ

о употреби средстава текуће буџетске резерве

I

ПРИХВАТА СЕ ДЕЛИМИЧНО захтев Месне
заједнице „Драговац“ број: 03-40-2491/2019 од

26. децембар 2019.
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26. 11. 2019. године и одобравају се додатна средства
у износу од 30.100,00 динара за: електричну енергију
28.000,00 динара и за телефон 2.100,00 динара.

II

Средства из тачке 1. овог решења обезбедити из
средстава предвиђених Одлуком о буџету Града Пожаревца за 2019. годину („Службени гласник Града
Пожаревца“, бр.14/18, 9/19 и 17/19) у оквиру Раздела
5 – Градска управа, Глава 1 – Градска управа, Програм
15 – Опште услуге локалне самоуправе, Програмска
класификација 0602-0009, ПА: Текућа буџетска резерва, Функција 160–Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, Позиција 171, Економска
класификација 499–Средства резерве, Извор финансирања 01- Општи приходи и примања из буџета и
иста распоредити у оквиру Раздела 5–Градска управа,
Глава 2 – Месне заједнице, Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе, Програмска класификација
0602-0002, Програмска активност: Функционисање месних заједница, Функција 160 – Опште јавне
услуге, Позиција 175, Економска класификација 421
– Стални трошкови (у Финансијском плану Месне
заједнице „Драговац“ за 2019. годину на економској
класификацији 4212 – Енергетске услуге – електрична енергија у износу 28.000,00 динара и на економској
класификацији 4214 – Услуге комуникација – телефон
у износу од 2.100,00 динара.)

III

Средства из тачке 1. и 2. овог решења исплатити са
Раздела 5 – Градска управа, Глава 2 – Месне заједнице, Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе,
Програмска класификација 0602-0002, Програмска активност: Функционисање месних заједница, Функција
160 – Опште јавне услуге, Позиција 175, Економска
класификација 421 – Стални трошкови (у Финансијском плану Месне заједнице „Драговац“ за 2019.
годину на економској класификацији 4212 – Енергетске услуге – електрична енергија у износу 28.000,00
динара и на економској класификацији 4214 – Услуге
комуникација – телефон у износу од 2.100,00 динара.)

IV

За реализацију овог Решења задужује се Одељење
за буџет и финансије Градске управе Града Пожаревца.

V

Диспозитив овог Решења објавити у „Службеном
гласнику Града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 6. децембра 2019. године
Број 09-06-169/2019-14
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА
Саша Павловић, дипл. инж. електротехнике, с. р.
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Градско веће Града Пожаревца на седници одржаној 6. децембра 2019. године, разматрало је захтев
Месне заједнице „Драговац“ број: 011-40-2497/2019
од 27. 11. 2019. године, за обезбеђење додатних средстава за набавку столица и столова са мишљењем
Одељења за буџет и финансије од 27. 11. 2019. године, те је на основу члана 69. став 2. и 4. Закона
о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр.
54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 –
исправка, 108/13, 142/14, 68/15 – др. закон, 103/15,
99/16, 113/17, 95/18, 31/19 и 72/19), члана 82. став 1.
тачка 3. Статута Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 10/18, 12/18 – исправка и
10/19), 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
24. став 2. Одлуке о буџету Града Пожаревца за 2019.
годину („Службени гласник Града Пожаревца“ бр.
14/18, 9/19 и 17/19), донело

РЕШЕЊЕ

о употреби средстава текуће буџетске резерве

I

ПРИХВАТА СЕ захтев Месне заједнице „Драговац“ број: 011-40-2497/2019 од 27. 11. 2019. године и одобравају се додатна средства у износу од
195.000,00 динара за набавку столица и столова.

II

Средства из тачке 1. овог решења обезбедити из
средстава предвиђених Одлуком о буџету Града Пожаревца за 2019. годину („Службени гласник Града
Пожаревца“, бр. 14/18, 9/19 и 17/19) у оквиру Раздела 5 – Градска управа, Глава 1 – Градска управа,
Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе,
Програмска класификација 0602-0009, ПА: Текућа
буџетска резерва, Функција 160 – Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, Позиција 171,
Економска класификација 499 – Средства резерве,
Извор финансирања 01 – Општи приходи и примања
из буџета и иста распоредити у оквиру Раздела 5 –
Градска управа, Глава 2 – Месне заједнице, Програм
15 – Опште услуге локалне самоуправе, Програмска
класификација 0602-0002, Програмска активност:
Функционисање месних заједница, Функција 160 –
Опште јавне услуге, Позиција 183, Економска класификација 512 – Машина и опрема (у Финансијском
плану Месне заједнице „Драговац“ за 2019. годину
на економској класификацији 5122 – Административна опрема.)

III

Средства из тачке 1. и 2. овог решења исплатити са
Раздела 5 – Градска управа, Глава 2 – Месне заједнице, Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе,
Програмска класификација 0602-0002, Програмска
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активност: Функционисање месних заједница, Функција 160 – Опште јавне услуге, Позиција 183, Економска класификација 512 – Машина и опрема (у
Финансијском плану Месне заједнице „Драговац“
за 2019. годину на економској класификацији 5122
– Административна опрема).

IV

За реализацију овог Решења задужује се Одељење
за буџет и финансије Градске управе Града Пожаревца.

V

Диспозитив овог Решења објавити у „Службеном
гласнику Града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 6. децембра 2019. године
Број 09-06-169/2019-15
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА
Саша Павловић, дипл. инж. електротехнике, с. р.
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Градско веће Града Пожаревца на седници одржаној 6. децембра 2019. године, разматрало је захтев
Месне заједнице „Лучица“ број: 011-40-2483/2019 од
25. 11. 2019. године, за обезбеђење додатних средстава
за канцеларијског намештаја са мишљењем Одељења
за буџет и финансије од 26. 11. 2019. године, те је на
основу члана 69. став 2. и 4. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10,
101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 108/13, 142/14,
68/15 – др. Закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19
и 72/19), члана 82. став 1. тачка 3. Статута Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр.
10/18, 12/18 – исправка и 10/19), 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 24. став 2. Одлуке о буџету Града
Пожаревца за 2019. годину („Службени гласник Града
Пожаревца“, бр. 14/18, 9/19 и 17/19), донело

Пожаревца за 2019. годину („Службени гласник
Града Пожаревца“, бр. 14/18, 9/19 и 17/19) у оквиру
Раздела 5 – Градска управа, Глава 1 – Градска управа, Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе,
Програмска класификација 0602-0009, ПА: Текућа
буџетска резерва, Функција 160 – Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, Позиција 171,
Економска класификација 499 – Средства резерве,
Извор финансирања 01 – Општи приходи и примања
из буџета и иста распоредити у оквиру Раздела 5 –
Градска управа, Глава 2 – Месне заједнице, Програм
15 – Опште услуге локалне самоуправе, Програмска
класификација 0602-0002, Програмска активност:
Функционисање месних заједница, Функција 160 –
Опште јавне услуге, Позиција 183, Економска класификација 512 – Машина и опрема (у Финансијском
плану Месне заједнице „Лучица“ за 2019. годину на
економској класификацији 5122 – Административна
опрема).

III

Средства из тачке 1. и 2. овог решења исплатити
са Раздела 5 – Градска управа, Глава 2 – Месне заједнице, Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе, Програмска класификација 0602-0002, Програмска активност: Функционисање месних заједница,
Функција 160 – Опште јавне услуге, Позиција 183,
Економска класификација 512 – Машина и опрема
(у Финансијском плану Месне заједнице „Брадарац“
за 2019. годину на економској класификацији 5122 –
Административна опрема).

IV

За реализацију овог Решења задужује се Одељење
за буџет и финансије Градске управе Града Пожаревца.

V

Диспозитив овог Решења објавити у „Службеном
гласнику Града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 6. децембра 2019. године
Број 09-06-169/2019-16
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

РЕШЕЊЕ

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА
Саша Павловић, дипл. инж. електротехнике, с. р.

о употреби средстава текуће буџетске резерве

I

ПРИХВАТА СЕ захтев Месне заједнице „Лучица“
број: 011-40-2483/2019 од 25. 11. 2019. године и одобравају се додатна средства у износу од 200.000,00
динара за набавку канцеларијског намештаја.

II

Средства из тачке 1. овог решења обезбедити
из средстава предвиђених Одлуком о буџету Града

26. децембар 2019.
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Градско веће Града Пожаревца на седници одржаној 6. децембра 2019. године, разматрало је захтев
Месне заједнице „Пољана“ број: 011-40-2444/2019 од
20. 11. 2019. године, за обезбеђење додатних средстава за замену расвете у Дому културе са мишљењем

26. децембар 2019.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Одељења за буџет и финансије од 26. 11. 2019. године, те је на основу члана 69. став 2. и 4. Закона
о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр.
54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 –
исправка, 108/13, 142/14, 68/15 – др. закон, 103/15,
99/16, 113/17, 95/18, 31/19 и 72/19), члана 82. став 1.
тачка 3. Статута Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 10/18, 12/18 – исправка и
10/19), 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
24. став 2. Одлуке о буџету Града Пожаревца за 2019.
годину („Службени гласник Града Пожаревца“, бр.
14/18, 9/19 и 17/19), донело

„Пољана“ за 2019. годину на економској класификацији 4251 – Текуће поправке и одржавање зграда и
објеката – електричне инсталације).

IV

За реализацију овог Решења задужује се Одељење
за буџет и финансије Градске управе Града Пожаревца.

V

Диспозитив овог Решења објавити у „Службеном
гласнику Града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 6. децембра 2019. године
Број 09-06-169/2019-17

РЕШЕЊЕ

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

о употреби средстава текуће буџетске резерве

I

ПРИХВАТА СЕ захтев Месне заједнице „Пољана“
број: 011-40-2444/2019 од 20. 11. 2019. године и одобравају се додатна средства у износу од 345.000,00
динара за замену расвете у Дому културе, односно
за електричне инсталације.

II

Средства из тачке 1. овог решења обезбедити из
средстава предвиђених Одлуком о буџету Града Пожаревца за 2019. годину („Службени гласник Града
Пожаревца“, бр. 14/18, 9/19 и 17/19) у оквиру Раздела 5 – Градска управа, Глава 1 – Градска управа,
Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе,
Програмска класификација 0602-0009, ПА: Текућа
буџетска резерва, Функција 160 – Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, Позиција 171,
Економска класификација 499 – Средства резерве,
Извор финансирања 01- Општи приходи и примања
из буџета и иста распоредити у оквиру Раздела 5 –
Градска управа, Глава 2 – Месне заједнице, Програм
15 – Опште услуге локалне самоуправе, Програмска класификација 0602-0002, Програмска активност: Функционисање месних заједница, Функција
160 – Опште јавне услуге, Позиција 179, Економска
класификација 425 – Текуће поправке и одржавање
(у Финансијском плану Месне заједнице „Пољана“
за 2019. годину на економској класификацији 4251
– Текуће поправке и одржавање зграда и објеката –
електричне инсталације.)

III

Средства из тачке 1. и 2. овог решења исплатити
са Раздела 5 – Градска управа, Глава 2 – Месне заједнице, Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе, Програмска класификација 0602-0002, Програмска активност: Функционисање месних заједница,
Функција 160 – Опште јавне услуге, Позиција 179,
Економска класификација 425 – Текуће поправке и
одржавање (у Финансијском плану Месне заједнице
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ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА
Саша Павловић, дипл. инж. електротехнике, с. р.
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Градско веће Града Пожаревца на седници одржаној 6. децембра 2019. године, разматрало је захтев
Месне заједнице „Брадарац“ број: 011-40-2457/2019 од
21. 11. 2019. године, за обезбеђење додатних средстава
за набавку столица и столова са мишљењем Одељења
за буџет и финансије од 26. 11. 2019. године, те је на
основу члана 69. став 2. и 4. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10,
101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 108/13, 142/14,
68/15 – др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19
и 72/19), члана 82. став 1. тачка 3. Статута Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр.
10/18, 12/18 – исправка и 10/19), 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 24. став 2. Одлуке о буџету Града
Пожаревца за 2019. годину („Службени гласник Града
Пожаревца“ бр. 14/18, 9/19 и 17/19), донело

РЕШЕЊЕ

о употреби средстава текуће буџетске резерве

I

ПРИХВАТА СЕ захтев Месне заједнице „Брадарац“ број: 011-40-2457/2019 од 21. 11. 2019. године и одобравају се додатна средства у износу од
299.000,00 динара за набавку столица и столова.

II

Средства из тачке 1. овог решења обезбедити из
средстава предвиђених Одлуком о буџету Града Пожаревца за 2019. годину („Службени гласник Града
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Пожаревца“, бр. 14/18, 9/19 и 17/19) у оквиру Раздела 5 – Градска управа, Глава 1 – Градска управа,
Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе,
Програмска класификација 0602-0009, ПА: Текућа
буџетска резерва, Функција 160 – Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, Позиција 171,
Економска класификација 499 – Средства резерве,
Извор финансирања 01 – Општи приходи и примања
из буџета и иста распоредити у оквиру Раздела 5 –
Градска управа, Глава 2 – Месне заједнице, Програм
15 – Опште услуге локалне самоуправе, Програмска
класификација 0602-0002, Програмска активност:
Функционисање месних заједница, Функција 160 –
Опште јавне услуге, Позиција 183, Економска класификација 512 – Машина и опрема (у Финансијском
плану Месне заједнице „Брадарац“ за 2019. годину
на економској класификацији 5122 – Административна опрема).

III

Средства из тачке 1. и 2. овог решења исплатити
са Раздела 5 – Градска управа, Глава 2 – Месне заједнице, Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе, Програмска класификација 0602-0002, Програмска активност: Функционисање месних заједница,
Функција 160 – Опште јавне услуге, Позиција 183,
Економска класификација 512 – Машина и опрема
(у Финансијском плану Месне заједнице „Брадарац“
за 2019. годину на економској класификацији 5122
– Административна опрема).

IV

За реализацију овог Решења задужује се Одељење
за буџет и финансије Градске управе Града Пожаревца.

V

Диспозитив овог Решења објавити у „Службеном
гласнику Града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 6. децембра 2019. године
Број 09-06-169/2019-18
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА
Саша Павловић, дипл. инж. електротехнике, с. р.
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Градско веће Града Пожаревца на седници одржаној 6. децембра 2019. године, разматрало је захтев
Месне заједнице „Пругово“ број: 011-40-2534/2019 од
2. 12. 2019. године, за обезбеђење додатних средстава
за набавку столица са мишљењем Одељења за буџет и
финансије од 3. 12. 2019. године, те је на основу члана

26. децембар 2019.

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, 113/17, 95/18, 31/19 и 72/19),
члана 82. став 1. тачка 3. Статута Града Пожаревца
(„Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 10/18,
12/18 – исправка и 10/19), 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 24. став 2. Одлуке о буџету Града
Пожаревца за 2019. годину („Службени гласник Града
Пожаревца“ бр. 14/18, 9/19 и 17/19), донело

РЕШЕЊЕ

о употреби средстава текуће буџетске резерве

I

ПРИХВАТА СЕ захтев Месне заједнице „Пругово“ број: 011-40-2534/2019 од 2. 12. 2019. године и одобравају се додатна средства у износу од
192.000,00 динара за набавку столица.

II

Средства из тачке 1. овог решења обезбедити из
средстава предвиђених Одлуком о буџету Града Пожаревца за 2019. годину („Службени гласник Града
Пожаревца“, бр. 14/18, 9/19 и 17/19) у оквиру Раздела
5 – Градска управа, Глава 1 – Градска управа, Програм
15 – Опште услуге локалне самоуправе, Програмска
класификација 0602-0009, ПА: Текућа буџетска резерва, Функција 160 – Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, Позиција 171, Економска
класификација 499 – Средства резерве, Извор финансирања 01 – Општи приходи и примања из буџета и
иста распоредити у оквиру Раздела 5 – Градска управа,
Глава 2 – Месне заједнице, Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе, Програмска класификација
0602-0002, Програмска активност: Функционисање
месних заједница, Функција 160 – Опште јавне услуге,
Позиција 183, Економска класификација 512 – Машина и опрема (у Финансијском плану Месне заједнице
„Пругово“ за 2019. годину на економској класификацији 5122 – Административна опрема).

III

Средства из тачке 1. и 2. овог решења исплатити
са Раздела 5 – Градска управа, Глава 2 – Месне заједнице, Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе, Програмска класификација 0602-0002, Програмска активност: Функционисање месних заједница,
Функција 160 – Опште јавне услуге, Позиција 183,
Економска класификација 512 – Машина и опрема
(у Финансијском плану Месне заједнице „Пругово“
за 2019. годину на економској класификацији 5122
– Административна опрема).

IV

За реализацију овог Решења задужује се Одељење
за буџет и финансије Градске управе Града Пожаревца.

26. децембар 2019.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
V

Диспозитив овог Решења објавити у „Службеном
гласнику Града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 6. децембра 2019. године
Број 09-06-169/2019-19
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА
Саша Павловић, дипл. инж. електротехнике, с. р.
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Градско веће Града Пожаревца на седници одржаној 6. децембра 2019. године, разматрало је захтев
Месне заједнице „Дрмно“ број: 011-40-2561/2019 од
3. 12. 2019. године, за обезбеђење додатних средстава
за набавку канцеларијског намештаја са мишљењем
Одељења за буџет и финансије од 3. 12. 2019. године, те је на основу члана 69. став 2. и 4. Закона
о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр.
54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 –
исправка, 108/13, 142/14, 68/15 – др. закон, 103/15,
99/16, 113/17, 95/18, 31/19 и 72/19), члана 82. став 1.
тачка 3. Статута Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 10/18, 12/18 – исправка и
10/19), 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
24. став 2. Одлуке о буџету Града Пожаревца за 2019.
годину („Службени гласник Града Пожаревца“ бр.
14/18, 9/19 и 17/19), донело

– Градска управа, Глава 2 – Месне заједнице, Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе, Програмска класификација 0602-0002, Програмска
активност: Функционисање месних заједница,
Функција 160 – Опште јавне услуге, Позиција 183,
Економска класификација 512 – Машина и опрема
(у Финансијском плану Месне заједнице „Дрмно“
за 2019. годину на економској класификацији 5122
– Административна опрема).

III

Средства из тачке 1. и 2. овог решења исплатити
са Раздела 5 – Градска управа, Глава 2 – Месне заједнице, Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе, Програмска класификација 0602-0002, Програмска активност: Функционисање месних заједница,
Функција 160 – Опште јавне услуге, Позиција 183,
Економска класификација 512 – Машина и опрема
(у Финансијском плану Месне заједнице „Дрмно“
за 2019. годину на економској класификацији 5122
– Административна опрема).

IV

За реализацију овог Решења задужује се Одељење
за буџет и финансије Градске управе Града Пожаревца.

V

Диспозитив овог Решења објавити у „Службеном
гласнику Града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 6. децембра 2019. године
Број 09-06-169/2019-20
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

РЕШЕЊЕ

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА
Саша Павловић, дипл. инж. електротехнике, с. р.

о употреби средстава текуће буџетске резерве

I

ПРИХВАТА СЕ захтев Месне заједнице „Дрмно“
број: 011-40-2561/2019 од 3. 12. 2019. године и одобравају се додатна средства у износу од 99.000,00
динара за набавку канцеларијског намештаја.

II

Средства из тачке 1. овог решења обезбедити из
средстава предвиђених Одлуком о буџету Града Пожаревца за 2019. годину („Службени гласник Града
Пожаревца“, бр. 14/18, 9/19 и 17/19) у оквиру Раздела 5 – Градска управа, Глава 1 – Градска управа,
Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе,
Програмска класификација 0602-0009, ПА: Текућа
буџетска резерва, Функција 160 – Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, Позиција 171,
Економска класификација 499 – Средства резерве,
Извор финансирања 01 – Општи приходи и примања из буџета и иста распоредити у оквиру Раздела 5

Страна 165 – Број 19

24

Градско веће Града Пожаревца на седници одржаној 6. децембра 2019. године, разматрало је захтев
Туристичке организације Града Пожаревца број: 0940-2449/2019 од 20. новембра 2019. године, за одобрење додатних финансијских средстава, са мишљењем Одељења за буџет и финансије од 2. децембра
2019. године, те је на основу члана 69. став 2. и 4. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“,
бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13
– исправка, 108/13, 142/14, 68/15 – др. закон, 103/15,
99/16, 113/17, 95/18, 31/19 и 72/19), члана 82. став 1.
тачка 3. Статута Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 10/18, 12/18 – исправка и
10/19), члана 26. став 1. и став 4. Пословника о раду
Градског већа Града Пожаревца („Службени гласник

Страна 166 – Број 19

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Града Пожаревца“, бр. 1/15, 7/15, 7/16 и 3/17), и члана 24. став 2. Одлуке о буџету Града Пожаревца за
2019. годину („Службени гласник Града Пожаревца“,
бр. 14/18, 9/19 и 17/19), донело

У Пожаревцу, 6. децембра 2019. године
Број 09-06-169/2019-24
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА
Саша Павловић, дипл. инж. електротехнике, с. р.

РЕШЕЊЕ

о употреби средстава текуће буџетске резерве

I

ПРИХВАТА СЕ захтев Туристичке организације
Града Пожаревца број: 09-40-2449/2019 од 20. новембра 2019. године, за одобрење додатних финансијских средстава, и одобравају се средства у укупном
износу од 427.434,00 динара, на име реализације
пројекта „Израда и постављање туристичке сигнализације на државним путевима Града Пожаревца“.

II

Средства из тачке I овог Решења обезбедити из
средства предвиђених Одлуком о буџету Града Пожаревца за 2019. годину („Службени гласник Града
Пожаревца“, бр. 14/18 и 9/19), са Раздела 5 – Градска
управа, Глава 1 – Градска управа, Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе, Програмска класификација 0602-0009, ПА: Текућа буџетска резерва,
Функција 160 – Опште јавне услуге некласификоване
на другом месту, Позиција 171, Економска класификација 499 – Средства резерве, и иста распоредити
у оквиру Раздела 5 – Градска управа, Глава 5 –Туристичка организација, Програм 4 – Развој туризма,
Програмска класификација 1502-П4: „Израда и постављање туристичке сигнализације на државним
путевима Града Пожаревца“, Функција 473 – Туризам, Позиција 261/4, Економска класификација 512
– Машине и опрема (у оквиру Финансијског плана
Туристичке организације Града Пожаревца за 2019.
годину, на Економску класификацију 5128 – Опрема
за јавну безбедност).

III

Средства из тачке I овог Решења исплатити са
Раздела 5 – Градска управа, Глава 5 –Туристичка организација, Програм 4 – Развој туризма, Програмска
класификација 1502-П4: „Израда и постављање туристичке сигнализације на државним путевима Града
Пожаревца“, Функција 473 – Туризам, Позиција 261/4,
Економска класификација 512 – Машине и опрема (у
оквиру Финансијског плана Туристичке организације
Града Пожаревца за 2019. годину, са Економске класификације 5128 – Опрема за јавну безбедност).

IV

За реализацију Решења задужује се Одељење за
буџет и финансије.

V

Диспозитив овог решења објавити у „Службеном
гласнику Града Пожаревца“.

26. децембар 2019.
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Градско веће Града Пожаревца на седници одржаној 6. децембра 2019. године, разматрало је захтев
Дома здравља Пожаревац број: 09-40-2408/2019 од
13. 11. 2019. године, за обезбеђење додатних средстава по члану 262. Закона о здравственој заштити
(„Службени гласник РС“, бр. 25/19), са мишљењем
Одељења за буџет и финансије од 27. 11. 2019. године, те је на основу члана 69. став 2. и 4. Закона
о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр.
54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 –
исправка, 108/13, 142/14, 68/15 – др. закон, 103/15,
99/16, 113/17, 95/18, 31/19 и 72/19), члана 82. став 1.
тачка 3. Статута Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 10/18, 12/18 – исправка и
10/19), 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
24. став 2. Одлуке о буџету Града Пожаревца за 2019.
годину („Службени гласник Града Пожаревца“ бр.
14/18, 9/19 и 17/19), донело

РЕШЕЊЕ

о употреби средстава текуће буџетске резерве

I

ПРИХВАТА СЕ ДЕЛИМИЧНО захтев Дома здравља Пожаревац број: 09-40-2408/2019 од 13. 11. 2019.
године за обезбеђење средстава по члану 262. Закона
о здравственој заштити и одобравају се средства у
износу од 5.242.479,00 динара и то:
- за рефундацију трошкова извршења по тужби
Младена Шљивића у износу од 3.200.917,00
динара, и
- за измиривање обавеза према добављачима по
Закључку Градског већа број 09-06-112/2019-3
од 4. 7. 2019. године у износу од 2.041.562,00
динара,

II

Средства из тачке 1. овог решења обезбедити из
средстава предвиђених Одлуком о буџету Града Пожаревца за 2019. годину („Службени гласник Града
Пожаревца“, бр. 14/18, 9/19 и 17/19) у оквиру Раздела 5 – Градска управа, Глава 1 – Градска управа,
Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе,
Програмска класификација 0602-0009, ПА: Текућа

26. децембар 2019.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

буџетска резерва, Функција 160 – Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, Позиција 171,
Економска класификација 499 – Средства резерве,
Извор финансирања 01 – Општи приходи и примања
из буџета и иста распоредити у оквиру Раздела 5 –
Градска управа, Глава 1 – Градска управа, Програм
12 – Здравствена заштита, ПА-1801-0001-Функционисање установа примарне здравствене заштите,
Функционална 760 – Здравство некласификовано на
другом месту, Позиција 125, Економска класификација 464 – Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања (у оквиру финансијског плана
Дома здравља Пожаревац за 2019. годину на економску класификацију 4831 – новчане казне и пенали
по решењу судова у износу од 3.200.917,00 динара
и на економску класификацију 421211 у износу од
165.372,45, на 512521 у износу 249.984,00, на 423911
у износу 125.091,00, на 424311 у износу 1.226.777,86,
на 426311 у износу од 211.320,00 и на 426919 у износу од 63.016,69 динара).

III

Средства из тачке 1. и 2. овог решења исплатити са Раздела 5 – Градска управа, Глава 1 – Градска
управа, Програм 12 – Здравствена заштита, ПА-18010001 – Функционисање установа примарне здравствене заштите, Функционална 760 – Здравство
некласификовано на другом месту, Позиција 125,
Економска класификација 4641 – Текуће дотације
организацијама обавезног социјалног осигурања
(у оквиру финансијског плана Дома здравља Пожаревац за 2019. годину на економску класификацију
4831 – новчане казне и пенали по решењу судова у
износу од 3.200.917,00 динара и на економску класификацију 421211 у износу од 165.372,45, на 512521
у износу 249.984,00, на 423911 у износу 125.091,00,
на 424311 у износу 1.226.777,86, на 426311 у
износу од 211.320,00 и на 426919 у износу од
63.016,69 динара).

IV

За реализацију овог Решења задужује се Одељење
за буџет и финансије Градске управе Града Пожаревца.

V

Диспозитив овог Решења објавити у „Службеном
гласнику Града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 6. децембра 2019. године
Број 09-06-169/2019-25-1
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА
Саша Павловић, дипл. инж. електротехнике, с. р.
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Градско веће Града Пожаревца на седници одржаној 6. децембра 2019. године, разматрало је захтев
Месне заједнице „Братинац“ број: 011-40-2578/2019
од 4. 12. 2019. године, за обезбеђење додатних средстава за набавку столица са мишљењем Одељења
за буџет и финансије од 4. 12. 2019. године, те је
на основу члана 69. став 2. и 4. Закона о буџетском
систему („Службени гласник РС“, бр. 54/09, 73/10,
101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 108/13,
142/14, 68/15 – др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18,
31/19 и 72/19), члана 82. став 1. тачка 3. Статута Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 10/18, 12/18 – исправка и 10/19), 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 24. став 2.
Одлуке о буџету Града Пожаревца за 2019. годину
(„Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 14/18,
9/19 и 17/19), донело

РЕШЕЊЕ

о употреби средстава текуће буџетске резерве

I

ПРИХВАТА СЕ захтев Месне заједнице „Братинац“ број: 011-40-2578/2019 од 4. 12. 2019. године и одобравају се додатна средства у износу од
119.000,00 динара за набавку 50 столица и два стола.

II

Средства из тачке 1. овог решења обезбедити из
средстава предвиђених Одлуком о буџету Града Пожаревца за 2019. годину („Службени гласник Града
Пожаревца“, бр. 14/18, 9/19 и 17/19) у оквиру Раздела 5 – Градска управа, Глава 1 – Градска управа,
Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе,
Програмска класификација 0602-0009, ПА: Текућа
буџетска резерва, Функција 160 – Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, Позиција 171,
Економска класификација 499 – Средства резерве,
Извор финансирања 01 – Општи приходи и примања
из буџета и иста распоредити у оквиру Раздела 5 –
Градска управа, Глава 2 – Месне заједнице, Програм
15 – Опште услуге локалне самоуправе, Програмска
класификација 0602-0002, Програмска активност:
Функционисање месних заједница, Функција 160 –
Опште јавне услуге, Позиција 183, Економска класификација 512 – Машина и опрема (у Финансијском
плану Месне заједнице „Братинац“ за 2019. годину
на економској класификацији 5122 – Административна опрема.)

III

Средства из тачке 1. и 2. овог решења исплатити са
Раздела 5 – Градска управа, Глава 2 – Месне заједнице, Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе,
Програмска класификација 0602-0002, Програмска
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активност: Функционисање месних заједница, Функција 160 – Опште јавне услуге, Позиција 183, Економска класификација 512 – Машина и опрема (у
Финансијском плану Месне заједнице „Братинац“
за 2019. годину на економској класификацији 5122
– Административна опрема).

IV

За реализацију овог Решења задужује се Одељење
за буџет и финансије Градске управе Града Пожаревца.

V

Диспозитив овог Решења објавити у „Службеном
гласнику Града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 6. децембра 2019. године
Број 09-06-169/2019-26
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА
Саша Павловић, дипл. инж. електротехнике, с. р.
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Градско веће Града Пожаревца на седници одржаној 6. децембра 2019. године, разматрало је захтев ОШ
„Милош Савић“ из Лучице, број: 03-40-2588/2019 од
4. 12. 2019. године, за обезбеђење додатних средстава
са мишљењем Одељења за буџет и финансије од 5.
12. 2019. године, те је на основу 69. став 2. и 4. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“,
бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13
– исправка, 108/13, 142/14, 68/15 – др. закон, 103/15,
99/16, 113/17, 95/18, 31/19 и 72/19), члана 82. став 1.
тачка 3. Статута Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 10/18, 12/18 – исправка и
10/19), 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
24. став 2. Одлуке о буџету Града Пожаревца за 2019.
годину („Службени гласник Града Пожаревца“, бр.
14/18, 9/19 и 17/19), донело

Одлуком о буџету Града Пожаревца за 2019. годину
(„Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 14/18), са
Раздела 5 – Градска управа, Глава 1 – Градска управа, Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе,
Програмска класификација 0602-0009, ПА: Текућа
буџетска резерва, Функција 160 – Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, Позиција 171,
Економска класификација 499 – Средства резерве, и
иста распоредити у оквиру Раздела 5 – Градска управа, Глава 5.1. – Градска управа, Програм 9 – Основно
образовање и васпитање, Програмска класификација 2002-0001 ПА: Функционисање основних школа,
Функција 912 – Основно образовање, Позиција 103,
Економска класификација 463 – Трансфери осталим
нивоима власти (у оквиру Финансијског плана ОШ
„Милош Савић“ из Лучице за 2019. годину, на Економску класификацију 4251 – Текуће поправке и одржавање опреме у износу од 84.000,00 динара).

III

Средства из тачке I овог Решења исплатити са
Раздела 5 – Градска управа, Глава 5.1. – Градска управа, Програм 9 – Основно образовање и васпитање,
Програмска класификација 2002-0001 ПА: Функционисање основних школа, Функција 912 – Основно
образовање, Позиција 103, Економска класификација
463 – Трансфери осталим нивоима власти (у оквиру
Финансијског плана ОШ „Милош Савић“ из Лучице
за 2019. годину, са Економске класификације 4251 –
Текуће поправке и одржавање опреме у износу од
84.000,00 динара).

IV

За реализацију Решења задужује се Одељење за
буџет и финансије.

V

Диспозитив овог решења објавити у Службеном
гласнику Града Пожаревца.
У Пожаревцу, 6. децембра 2019. године
Број 09-06-169/2019-39
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА
Саша Павловић, дипл. инж. електротехнике, с. р.

РЕШЕЊЕ

о употреби средстава текуће буџетске резерве

I

ПРИХВАТА СЕ захтев ОШ „Милош Савић“ из Лучице, број: 03-40-2588/2019 од 4. 12. 2019. године, и одобравају се додатна средства за куповину пумпе за котао.

II

Средства из тачке I овог Решења у износу од
84.000,00 динара обезбедити из средства предвиђених

26. децембар 2019.
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Градско веће Града Пожаревца на седници одржаној 6. децембра 2019. године, разматрало је захтев ОШ „Вук Караџић“ из Пожаревца, број: 0940-2501/2019 од 27. 11. 2019. године, за обезбеђење
додатних средстава са мишљењем Одељења за буџет
и финансије од 3. 11. 2019. године, те је на основу 69.

26. децембар 2019.
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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, 113/17, 95/18, 31/19 и 72/19),
члана 82. став 1. тачка 3. Статута Града Пожаревца
(„Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 10/18,
12/18 – исправка и 10/19), 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 24. став 2. Одлуке о буџету Града Пожаревца за 2019. годину („Службени
гласник Града Пожаревца“ бр. 14/18, 9/19 и 17/19),
донело

– Kапитално одржавање зграда и објеката у износу
од 135.000,00 динара).

РЕШЕЊЕ

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

IV

За реализацију Решења задужује се Одељење за
буџет и финансије.

V

Диспозитив овог решења објавити у „Службеном
гласнику Града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 6. децембра 2019. године
Број 09-06-169/2019-40

о употреби средстава текуће буџетске резерве

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА
Саша Павловић, дипл. инж. електротехнике, с. р.

I

ПРИХВАТА СЕ захтев ОШ „Вук Караџић“ из
Пожаревца, број: 09-40-2501/2019 од 27. 11. 2019.
године, и одобравају се додатна средства за замену
дотрајалих улазних врата на објекту школе у издвојеном одељењу школе у Брежану у укупном износу
од 135.000,00 динара.

II

Средства из тачке I овог Решења у износу од
135.000,00 динара обезбедити из средства предвиђених Одлуком о буџету Града Пожаревца за 2019.
годину („Службени гласник Града Пожаревца“,
бр. 14/18), са Раздела 5 – Градска управа, Глава 1
– Градска управа, Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе, Програмска класификација 06020009, ПА: Текућа буџетска резерва, Функција 160
– Опште јавне услуге некласификоване на другом
месту, Позиција 171, Економска класификација 499
– Средства резерве, и иста распоредити у оквиру Раздела 5 – Градска управа, Глава 5.1. – Градска управа, Програм 9 – Основно образовање и васпитање,
Програмска класификација 2002-0001 ПА: Функционисање основних школа, Функција 912 – Основно
образовање, Позиција 103, Економска класификација
463 – Трансфери осталим нивоима власти (у оквиру
Финансијског плана ОШ „Вук Караџић“ из Пожаревца за 2019. годину, на Економску класификацију 5113
– Kапитално одржавање зграда и објеката у износу
од 135.000,00 динара).

III

Средства из тачке I овог Решења исплатити са
Раздела 5 – Градска управа, Глава 5.1. – Градска управа, Програм 9 – Основно образовање и васпитање,
Програмска класификација 2002-0001 ПА: Функционисање основних школа, Функција 912 – Основно
образовање, Позиција 103, Економска класификација
463 – Трансфери осталим нивоима власти (у оквиру
Финансијског плана ОШ „Вук Караџић“ из Пожаревца за 2019. годину, са Економске класификације 5113
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Градско веће Града Пожаревца на седници одржаној 6. децембра 2019. године, разматрало је захтев
ОШ „Свети владика Николај“ из Брадарца, број: 0940-2604/2019 од 5. 12. 2019. године, за обезбеђење
додатних средстава са мишљењем Одељења за буџет
и финансије од 5. 12. 2019. године, те је на основу 69.
став 2. и 4. Закона о буџетском систему („Службени
гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12,
62/13, 63/13 – исправка, 108/13, 142/14, 68/15 – др.
закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19 и 72/19),
члана 82. став 1. тачка 3. Статута Града Пожаревца
(„Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 10/18,
12/18 – исправка и 10/19), 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 24. став 2. Одлуке о буџету Града
Пожаревца за 2019. годину („Службени гласник Града
Пожаревца“, бр. 14/18, 9/19 и 17/19), донело

РЕШЕЊЕ

о употреби средстава текуће буџетске резерве

I

ПРИХВАТА СЕ захтев ОШ „Свети владика Николај“ из Брадарца, број: 09-40-2604/2019 од 5. 12.
2019. године, и одобравају се додатна средства у износу од 215.500,00 динара за замену котла у подручној школи у Барама.

II

Средства из тачке I овог Решења у износу од
215.500,00 динара обезбедити из средстава предвиђених Одлуком о буџету Града Пожаревца за 2019.
годину („Службени гласник Града Пожаревца“, бр.
14/18, 9/19 и 17/19), са Раздела 5 – Градска управа,

Страна 170 – Број 19

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Глава 1 – Градска управа, Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе, Програмска класификација
0602-0009, ПА: Текућа буџетска резерва, Функција
160 – Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, Позиција 171, Економска класификација
499 – Средства резерве, и иста распоредити у оквиру
Раздела 5 – Градска управа, Глава 5.1. – Градска управа, Програм 9 – Основно образовање и васпитање,
Програмска класификација 2002-0001 ПА: Функционисање основних школа, Функција 912 – Основно
образовање, Позиција 103, Економска класификација
463 – Трансфери осталим нивоима власти (у оквиру
Финансијског плана ОШ „Свети владика Николај“ из
Брадарца за 2019. годину, на Економску класификацију 5129 – Опрема за производњу, моторна, непокретна
и немоторна опрема у износу од 215.500,00 динара).

III

Средства из тачке I овог Решења исплатити са Раздела 5 – Градска управа, Глава 5.1. – Градска управа, Програм 9 – Основно образовање и васпитање,
Програмска класификација 2002-0001 ПА: Функционисање основних школа, Функција 912 – Основно
образовање, Позиција 103, Економска класификација
463 – Трансфери осталим нивоима власти (у оквиру
Финансијског плана ОШ „Свети владика Николај“ из
Брадарца за 2019. годину, са Економске класификације 5129 – Опрема за производњу, моторна, непокретна
и немоторна опрема у износу од 215.500,00 динара).

IV

За реализацију Решења задужује се Одељење за
буџет и финансије.

V

Диспозитив овог решења објавити у Службеном
гласнику Града Пожаревца.
У Пожаревцу, 6. децембра 2019. године
Број: 09-06-172/2019-1
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Бане Спасовић, дипл. правник, с. р.

30

Градско веће Града Пожаревца на седници одржаној 6. децембра 2019. године, разматрало је захтев градоначелника Града Пожаревца број 0940-2609/2019 од 6. 12. 2019. године за обезбеђење
финансијских средстава у износу од 322.223,00 динара за исплату солидарне помоћи за побољшање материјалног и социјалног положаја запослених у оквиру раздела „Градоначелник“ и у оквиру Кабинета

26. децембар 2019.

градоначелника, са изјашњењем Одељења за буџет
и финансије Градске управе Града Пожаревца, те је
на основу члана 69. став 2. и 4. Закона о буџетском
систему („Службени гласник РС“, бр. 54/09, 73/10,
101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 108/13,
142/14, 68/15 – др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18,
31/19 и 72/19), члана 82. став 1. тачка 3. Статута Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 10/18, 12/18 – исправка и 10/19), 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 24. став 2.
Одлуке о буџету Града Пожаревца за 2019. годину
(„Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 14/18,
9/19 и 17/19), Закључка Градског већа број 09-06169/19-36 од 6. 12. 2019. године, Правилника о расподели солидарне помоћи за побољшање материјалног
и социјалног положаја запослених у Градској управи
Града Пожаревца број:09-06-169/2019-35 од 6. 12.
2019. године, донело следеће

РЕШЕЊЕ

о употреби средстава текуће буџетске резерве

I

ПРИХВАТА СЕ захтев градоначелника Града Пожаревца број 09-40-2609/2019 од 6. 12. 2019. године
за обезбеђење финансијских средстава у износу од
322.223,00 динара за исплату солидарне помоћи за
побољшање материјалног и социјалног положаја
запослених у оквиру раздела „Градоначелник“ и у
оквиру Кабинета градоначелника.

II

Средства из тачке 1. овог решења обезбедити из
средстава предвиђених Одлуком о буџету Града Пожаревца за 2019. годину („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 14/18, 9/19 и 17/19), у оквиру у
оквиру Раздела 5 – Градска управа, Глава 1 – Градска
управа, Програма 15 – Опште услуге локалне самоуправе, Програмске класификације 0602-0009, ПА:
Текућа буџетска резерва, Функције 160 – Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, Позиције 171, Економске класификације 499 – Средства
резерве, Извор финансирања 01 – Општи приходи
и примања буџета, и иста се могу распоредити у
оквиру Раздела 1 – Градоначелник, Глава 1 – Градоначелник, Програм 16 – Политички систем локалне
самоуправе, Програмска класификација 2101-0002
ПА: Функционисање извршних органа, Функција
110 – Извршни и законодавни органи, финансијски
и фискални послови и спољни послови, Позиција 3,
Економска класификација 414 – Социјална давања
запосленима.

III

Средства из тачке 1. овог решења распоредити у
Финансијском плану Градоначелника за 2019. годину,

26. децембар 2019.
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у оквиру Раздела 1 – Градоначелник, Глава 1 – Градоначелник, Програм 16 – Политички систем локалне
самоуправе, Програмска класификација 2101-0002
ПА: Функционисање извршних органа, Функција
110 – Извршни и законодавни органи, финансијски
и фискални послови и спољни послови, Позиција
3, Економска класификација 414 – Социјална давања запосленима (у оквиру Финансијског плана Градоначелника Града Пожаревца за 2019. годину, на
економској класификацији 414419 – Остале помоћи
запосленим радницима).

IV

Средства из тачке 1. овог решења исплатити са
Раздела 1 – Градоначелник, Глава 1 – Градоначелник, Програм 16 – Политички систем локалне самоуправе, Програмска класификација 2101-0002
ПА: Функционисање извршних органа, Функција
110 – Извршни и законодавни органи, финансијски
и фискални послови и спољни послови, Позиција
3, Економска класификација 414 – Социјална давања запосленима (у оквиру Финансијског плана Градоначелника Града Пожаревца за 2019. годину, на
економској класификацији 414419 – Остале помоћи
запосленим радницима).

V

За реализацију овог решења задужује се Одељење
за буџет и финансије Градске управе Града Пожаревца.

VI

Диспозитив овог решења објавити у „Службеном
гласнику Града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 6. децембра 2019. године
Број: 09-06-172/2019-3
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Бане Спасовић, дипл. правник, с. р.
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Градско веће Града Пожаревца на седници одржаној 6. децембра 2019. године, разматрало је захтев градоначелника Града Пожаревца број 0940-2611/2019 од 6. 12. 2019. године за обезбеђење
финансијских средстава у износу од 350.000,00 динара за исплату солидарне помоћи за побољшање
материјалног и социјалног положаја запослених у
оквиру раздела „Градско веће“, са изјашњењем Одељења за буџет и финансије Градске управе Града
Пожаревца, те је на основу члана 69. став 2. и 4. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“,
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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, 113/17, 95/18, 31/19 и 72/19), члана 82. став 1.
тачка 3. Статута Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 10/18, 12/18 – исправка и
10/19), 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
24. став 2. Одлуке о буџету Града Пожаревца за 2019.
годину („Службени гласник Града Пожаревца“, бр.
14/18, 9/19 и 17/19), Закључка Градског већа број 0906-169/2019-36 од 6. 12. 2019. године, Правилника о
расподели солидарне помоћи за побољшање материјалног и социјалног положаја запослених у Градској
управи Града Пожаревца број 09-06-169/2019-35 од
6. 12. 2019. године, донело следеће

РЕШЕЊЕ

о употреби средстава текуће буџетске резерве

I

ПРИХВАТА СЕ захтев градоначелника Града Пожаревца број 09-40-2611/2019 од 6. 12. 2019. године
за обезбеђење финансијских средстава у износу од
350.000,00 динара за исплату солидарне помоћи за
побољшање материјалног и социјалног положаја запослених у оквиру раздела „Градско веће“.

II

Средства из тачке 1. овог решења обезбедити из
средстава предвиђених Одлуком о буџету Града Пожаревца за 2019. годину („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 14/18, 9/19 и 17/19), у оквиру у
оквиру Раздела 5 – Градска управа, Глава 1 – Градска
управа, Програма 15 – Опште услуге локалне самоуправе, Програмске класификације 0602-0009, ПА:
Текућа буџетска резерва, Функције 160 – Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, Позиције 171, Економске класификације 499 – Средства
резерве, Извор финансирања 01 – Општи приходи и
примања буџета, и иста се могу распоредити у оквиру у оквиру Раздела 2 – Градско веће, Глава 1 – Градско веће, Програм 16 – Политички систем локалне
самоуправе, Програмска класификација 2101-0002
ПА: Функционисање извршних органа, Функција
110 – Извршни и законодавни органи, финансијски
и фискални послови и спољни послови, Позиција 16,
Економска класификација 414 – Социјална давања
запосленима.

III

Средства из тачке 1. овог решења распоредити у
Финансијском плану Градског већа за 2019. годину,
у оквиру Раздела 2 – Градско веће, Глава 1 – Градско веће, Програм 16 – Политички систем локалне
самоуправе, Програмска класификација 2101-0002
ПА: Функционисање извршних органа, Функција
110 – Извршни и законодавни органи, финансијски
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и фискални послови и спољни послови, Позиција 16,
Економска класификација 414 – Социјална давања
запосленима (У оквиру Финансијског плана корисника за 2019. годину, на економску класификацију
414419 – Остале помоћи запосленим радницима).

IV

Средства из тачке 1. овог решења исплатити са
Раздела 2 – Градско веће, Глава 1 – Градско веће,
Програма 16 – Политички систем локалне самоуправе, Програмска класификација 2101-0002 ПА: Функционисање извршних органа, Функција 110 – Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални
послови и спољни послови, Позиције 16, Економска
класификација 414 – Социјална давања запосленима
(у оквиру Финансијског плана корисника за 2019.
годину, са економске класификације 414419 – Остале
помоћи запосленим радницима).

V

За реализацију овог решења задужује се Одељење
за буџет и финансије Градске управе Града Пожаревца.

VI

Диспозитив овог решења објавити у „Службеном
гласнику Града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 6. децембра 2019. године
Број: 09-06-172/2019-4
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Бане Спасовић, дипл. правник, с. р.
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Градско веће Града Пожаревца на седници одржаној 6. децембра 2019. године, разматрало је захтев
председника скупштине Града Пожаревца број0940-2610/2019 од 6. 12. 2019. године за обезбеђење
финансијских средстава у износу од 44.445,00 динара за исплату солидарне помоћи за побољшање
материјалног и социјалног положаја запослених у
оквиру раздела „Скупштина“, са изјашњењем Одељења за буџет и финансије Градске управе Града
Пожаревца, те је на основу члана 69. став 2. и 4. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“,
бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13
– исправка, 108/13, 142/14, 68/15 – др. закон, 103/15,
99/16, 113/17, 95/18, 31/19 и 72/19), члана 82. став 1.
тачка 3. Статута Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 10/18, 12/18 – исправка и
10/19), члана 26. став 1. и став 4. Пословника о раду
Градског већа Града Пожаревца („Службени гласник

26. децембар 2019.

Града Пожаревца“, бр. 1/15, 7/15, 7/16 и 3/17) и члана
24. став 2. Одлуке о буџету Града Пожаревца за 2019.
годину („Службени гласник Града Пожаревца“, бр.
14/18, 9/19 и 17/19), Закључка Градског већа број 0906-169/2019-36 од 6. 12. 2019. године, Правилника о
расподели солидарне помоћи за побољшање материјалног и социјалног положаја запослених у Градској
управи Града Пожаревца број 09-06-169/2019-35 од
6. 12. 2019. године, донело следеће

РЕШЕЊЕ

о употреби средстава текуће буџетске резерве

I

ПРИХВАТА СЕ захтев председника скупштине
Града Пожаревца број 09-40-2610/2019 од 6. 12. 2019.
године за обезбеђење финансијских средстава у износу од 44.445,00 динара за исплату солидарне помоћи
за побољшање материјалног и социјалног положаја
запослених у оквиру раздела „Скупштина Града“.

II

Средства из тачке 1. овог решења обезбедити из
средстава предвиђених Одлуком о буџету Града Пожаревца за 2019. годину („Службени гласник Града
Пожаревца“, бр. 14/18, 9/19 и 17/19), у оквиру Раздела 5 – Градска управа, Глава 1 – Градска управа,
Програма 15 – Опште услуге локалне самоуправе,
Програмске класификације 0602-0009, ПА: Текућа
буџетска резерва, Функције 160 – Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, Позиције 171,
Економске класификације 499 – Средства резерве,
Извор финансирања 01 – Општи приходи и примања буџета, и иста се могу распоредити у оквиру
Раздела 3 – Скупштина Града, Глава 1 – Скупштина
Града, Програм 16 – Политички систем локалне самоуправе, Програмска класификација 2101-0001 ПА:
Функционисање скупштине, Функција 110 – Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални
послови и спољни послови, Позиција 24, Економска
класификација 414 – Социјална давања запосленима.

III

Средства из тачке 1. овог решења распоредити
у Финансијском плану Скупштине за 2019. годину,
у оквиру Раздела 3 – Скупштина Града, Глава 1 –
Скупштина Града, Програм 16 – Политички систем
локалне самоуправе, Програмска класификација
2101-0001 ПА: Функционисање скупштине, Функција 110 – Извршни и законодавни органи, финансијски
и фискални послови и спољни послови, Позиција 24,
Економска класификација 414 – Социјална давања
запосленима (у оквиру Финансијског плана корисника за 2019. годину, на економску класификацију
414419 – Остале помоћи запосленим радницима).

IV

Средства из тачке 1. овог решења исплатити са
Раздела 3 – Скупштина Града, Глава 1 – Скупштина

26. децембар 2019.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Града, Програма 16 – Политички систем локалне самоуправе, Програмске класификације 2101-0001 ПА:
Функционисање скупштине, Функције 110 – Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални
послови и спољни послови, Позиције 24, Економске
класификације 414 – Социјална давања запосленима
(у оквиру Финансијског плана корисника за 2019.
годину, са економске класификације 414419 – Остале
помоћи запосленим радницима).

V

За реализацију овог решења задужује се Одељење
за буџет и финансије Градске управе Града Пожаревца.

VI

Диспозитив овог решења објавити у „Службеном
гласнику Града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 6. децембра 2019. године
Број: 09-06-172/2019-5
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Бане Спасовић, дипл. правник, с. р.
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Градско веће Града Пожаревца на седници одржаној 6. децембра 2019. године, разматрало је захтев градског правобраниоца број 09-40-2612/2019
од 6. 12. 2019. године за обезбеђење финансијских
средстава у износу од 388.889,00 динара за исплату
солидарне помоћи за побољшање материјалног и
социјалног положаја запослених у оквиру раздела
„Градско правобранилаштво Града Пожаревца“, са
изјашњењем Одељења за буџет и финансије Градске
управе Града Пожаревца, те је на основу члана 69.
став 2. и 4. Закона о буџетском систему („Службени
гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12,
62/13, 63/13 – исправка, 108/13, 142/14, 68/15 – др.
закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19 и 72/19),
члана 82. став 1. тачка 3. Статута Града Пожаревца
(„Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 10/18,
12/18 – исправка и 10/19), 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 24. став 2. Одлуке о буџету Града Пожаревца за 2019. годину („Службени
гласник Града Пожаревца“, бр. 14/18, 9/19 и 17/19),
Закључка Градског већа број 09-06-169/19-36 од 6.
12. 2019. године, Правилника о расподели солидарне
помоћи за побољшање материјалног и социјалног
положаја запослених у Градској управи Града Пожаревца број 09-06-169/2019-35 од 6. 12. 2019. године,
донело следеће

Страна 173 – Број 19

РЕШЕЊЕ

о употреби средстава текуће буџетске резерве

I

ПРИХВАТА СЕ захтев градског правобраниоца
број 09-40-2612/2019 од 6. 12. 2019. године за обезбеђење финансијских средстава у износу од 388.889,00
динара средстава за исплату солидарне помоћи за
побољшање материјалног и социјалног положаја
запослених у оквиру раздела „Градско правобранилаштво Града Пожаревца“.

II

Средства из тачке 1. овог решења обезбедити из
средстава предвиђених Одлуком о буџету Града Пожаревца за 2019. годину („Службени гласник Града
Пожаревца“, бр. 14/18, 9/19 и 17/19), у оквиру Раздела 5 – Градска управа, Глава 1 – Градска управа,
Програма 15 – Опште услуге локалне самоуправе,
Програмске класификације 0602-0009, ПА: Текућа
буџетска резерва, Функције 160 – Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, Позиције 171,
Економске класификације 499 – Средства резерве,
Извор финансирања 01 – Општи приходи и примања
буџета, и иста се могу распоредити у оквиру Раздела 4 – Градско правобранилаштво Града Пожаревца,
Глава 1 – Градско правобранилаштво, Програм 15
– Опште услуге локалне самоуправе, Програмска
класификација 0602-0004 ПА: Градско правобранилаштво, Функција 330 – Судови, Позиција 35,
Економска класификација 414 – Социјална давања
запосленима.

III

Средства из тачке 1. овог решења распоредити у
Финансијском плану Градоначелника за 2019. годину,
у оквиру Раздела 4 – Градско правобранилаштво Града Пожаревца, Глава 1 – Градско правобранилаштво,
Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе,
Програмска класификација 0602-0004 ПА: Градско
правобранилаштво, Функција 330 – Судови, Позиција 35, Економска класификација 414 – Социјална
давања запосленима (у оквиру Финансијског плана
корисника за 2019. годину, на економску класификацију 414419 – Остале помоћи запосленим радницима).

IV

Средства из тачке 1. овог решења исплатити са
Раздела 4 – Градско правобранилаштво Града Пожаревца, Глава 1 – Градско правобранилаштво,
Програма 15 – Опште услуге локалне самоуправе,
Програмске класификације 0602-0004 ПА: Градско
правобранилаштво, Функције 330 –Судови, Позиције
35, Економска класификација 414 – Социјална давања запосленима (у оквиру Финансијског плана корисника за 2019. годину, са економске класификације
414419 – Остале помоћи запосленим радницима).

Страна 174 – Број 19

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
V

За реализацију овог решења задужује се Одељење
за буџет и финансије Градске управе Града Пожаревца.

VI

Диспозитив овог решења објавити у „Службеном
гласнику Града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 6. децембра 2019. године
Број: 09-06-172/2019-6
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Бане Спасовић, дипл. правник, с. р.
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Градско веће Града Пожаревца на седници одржаној 13. децембра 2019. године, разматрало је захтев
ОШ „Свети владика Николај“ из Брадарца, број: 1140-2629/2019 од 6. 12. 2019. године, за обезбеђење
додатних средстава са мишљењем Одељења за буџет
и финансије од 10. 12. 2019. године, те је на основу
69. став 2. и 4. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11,
93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 108/13, 142/14, 68/15 –
др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19 и 72/19),
члана 82. став 1. тачка 3. Статута Града Пожаревца
(„Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 10/18,
12/18 – исправка и 10/19), 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 24. став 2. Одлуке о буџету Града
Пожаревца за 2019. годину („Службени гласник Града
Пожаревца“ бр. 14/18, 9/19 и 17/19), донело

0602-0009, ПА: Текућа буџетска резерва, Функција
160 – Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, Позиција 171, Економска класификација
499 – Средства резерве, и иста распоредити у оквиру
Раздела 5 – Градска управа, Глава 5.1. – Градска управа, Програм 9 – Основно образовање и васпитање,
Програмска класификација 2002-0001 ПА: Функционисање основних школа, Функција 912 – Основно
образовање, Позиција 103, Економска класификација
463 – Трансфери осталим нивоима власти (у оквиру
Финансијског плана ОШ „Свети владика Николај“ из
Брадарца за 2019. годину, на Економску класификацију 5126 – Опрема за образовање, науку, културу и
спорт у износу од 170.400,00 динара).

III

Средства из тачке I овог Решења исплатити са
Раздела 5 – Градска управа, Глава 5.1. – Градска управа, Програм 9 – Основно образовање и васпитање,
Програмска класификација 2002-0001 ПА: Функционисање основних школа, Функција 912 – Основно
образовање, Позиција 103, Економска класификација
463 – Трансфери осталим нивоима власти (у оквиру
Финансијског плана ОШ „Свети владика Николај“
из Брадарца за 2019. годину, са Економске класификације 5126 – Опрема за образовање, науку, културу
и спорт у износу од 170.400,00 динара).

IV

За реализацију Решења задужује се Одељење за
буџет и финансије.

V

Диспозитив овог решења објавити у „Службеном
гласнику Града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 13. децембра 2019. године
Број: 09-06-177/2019-12
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

РЕШЕЊЕ

о употреби средстава текуће буџетске резерве

ПРЕДСЕДAВАЈУЋИ ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА
Саша Павловић, дипл. инж. електротехнике, с. р.

I

ПРИХВАТА СЕ захтев ОШ „Свети владика Николај“ из Брадарца, број: 11-40-2629/2019 од 6. 12.
2019. године, и одобравају се додатна средства у
укупном износу од 170.400,00 динара за куповину
озвучења за одржавање школских приредби.

II

Средства из тачке I овог Решења у износу од
170.400,00 динара обезбедити из средства предвиђених Одлуком о буџету Града Пожаревца за 2019.
годину („Службени гласник Града Пожаревца“ бр.
14/18, 9/19 и 17/19), са Раздела 5 – Градска управа,
Глава 1 – Градска управа, Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе, Програмска класификација

26. децембар 2019.
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Градско веће Града Пожаревца на седници одржаној 13. децембра 2019. године, разматрало је захтев
ОШ „Краљ Александар I“ из Пожаревца, број: 03-402575/2019 од 3. 12. 2019. године, за обезбеђење додатних средстава са мишљењем Одељења за буџет и
финансије од 10. 12. 2019. године, те је на основу 69.
став 2. и 4. Закона о буџетском систему („Службени
гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12,
62/13, 63/13 – исправка, 108/13, 142/14, 68/15 – др.
закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19 и 72/19),

26. децембар 2019.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

члана 82. став 1. тачка 3. Статута Града Пожаревца
(„Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 10/18,
12/18 – исправка и 10/19), 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 24. став 2. Одлуке о буџету Града
Пожаревца за 2019. годину („Службени гласник Града
Пожаревца“ бр. 14/18, 9/19 и 17/19), донело

V

Диспозитив овог решења објавити у „Службеном
гласнику Града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 13. децембра 2019. године
Број: 09-06-177/2019-13
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

РЕШЕЊЕ

ПРЕДСЕДAВАЈУЋИ ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА
Саша Павловић, дипл. инж. електротехнике, с. р.

о употреби средстава текуће буџетске резерве

I

ПРИХВАТА СЕ захтев ОШ „Краљ Александар I“
из Пожаревца, број: 03-40-2575/2019 од 3. 12. 2019.
године, и одобравају се додатна средства у укупном
износу од 484.000,00 динара за набавку гусеничара
за инвалидска колица.

II

Средства из тачке I овог Решења у износу од
484.000,00 динара обезбедити из средства предвиђених Одлуком о буџету Града Пожаревца за 2019.
годину („Службени гласник Града Пожаревца“ бр.
14/18, 9/19 и 17/19), са Раздела 5 – Градска управа,
Глава 1 – Градска управа, Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе, Програмска класификација
0602-0009, ПА: Текућа буџетска резерва, Функција
160 – Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, Позиција 171, Економска класификација
499 – Средства резерве, и иста распоредити у оквиру
Раздела 5 – Градска управа, Глава 5.1. – Градска управа, Програм 9 – Основно образовање и васпитање,
Програмска класификација 2002-0001 ПА: Функционисање основних школа, Функција 912 – Основно
образовање, Позиција 103, Економска класификација
463 – Трансфери осталим нивоима власти (у оквиру
Финансијског плана ОШ „Краљ Александар I“ из Пожаревца за 2019. годину, на Економску класификацију
5129 – Опрема за производњу, моторна, непокретна
и немоторна опрема у износу од 484.000,00 динара).

III

Средства из тачке I овог Решења исплатити са Раздела 5 – Градска управа, Глава 5.1. – Градска управа, Програм 9 – Основно образовање и васпитање,
Програмска класификација 2002-0001 ПА: Функционисање основних школа, Функција 912 – Основно
образовање, Позиција 103, Економска класификација
463 – Трансфери осталим нивоима власти (у оквиру
Финансијског плана ОШ „Краљ Александар I“ из Пожаревца за 2019. годину, са Економске класификације
5129 – Опрема за производњу, моторна, непокретна
и немоторна опрема у износу од 484.000,00 динара).

IV

За реализацију Решења задужује се Одељење за
буџет и финансије.

Страна 175 – Број 19
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Градско веће Града Пожаревца на седници одржаној 13. децембра 2019. године, разматрало је
захтев ОШ „Јован Цвијић“ из Костолца, број: 0340-2637/2019 од 9. 12. 2019. године, за обезбеђење
додатних средстава са мишљењем Одељења за буџет
и финансије од 10. 12. 2019. године, те је на основу
69. став 2. и 4. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11,
93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 108/13, 142/14, 68/15 –
др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19 и 72/19),
члана 82. став 1. тачка 3. Статута Града Пожаревца
(„Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 10/18,
12/18 – исправка и 10/19), 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 24. став 2. Одлуке о буџету Града
Пожаревца за 2019. годину („Службени гласник Града
Пожаревца“ бр. 14/18, 9/19 и 17/19), донело

РЕШЕЊЕ

о употреби средстава текуће буџетске резерве

I

ПРИХВАТА СЕ захтев ОШ „Јован Цвијић“ из Костолца, број: 03-40-2637/2019 од 9. 12. 2019. године,
и одобравају се додатна средства у укупном износу
од 354.000,00 динара за израду пројектног задатка за
изградњу школског базена у Основној школи „Јован
Цвијић“ Костолац.

II

Средства из тачке I овог Решења у износу од
354.000,00 динара обезбедити из средства предвиђених Одлуком о буџету Града Пожаревца за 2019.
годину („Службени гласник Града Пожаревца“ бр.
14/18, 9/19 и 17/19), са Раздела 5 – Градска управа,
Глава 1 – Градска управа, Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе, Програмска класификација
0602-0009, ПА: Текућа буџетска резерва, Функција
160 – Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, Позиција 171, Економска класификација
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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

499 – Средства резерве, и иста распоредити у оквиру
Раздела 5 – Градска управа, Глава 5.1. – Градска управа, Програм 9 – Основно образовање и васпитање,
Програмска класификација 2002-0001 ПА: Функционисање основних школа, Функција 912 – Основно
образовање, Позиција 103, Економска класификација
463 – Трансфери осталим нивоима власти (у оквиру
Финансијског плана ОШ „Јован Цвијић“ из Костолца
за 2019. годину, на Економску класификацију 5114 –
Пројектно планирање у износу од 354.000,00 динара).

III

Средства из тачке I овог Решења исплатити са Раздела 5 – Градска управа, Глава 5.1. – Градска управа, Програм 9 – Основно образовање и васпитање,
Програмска класификација 2002-0001 ПА: Функционисање основних школа, Функција 912 – Основно
образовање, Позиција 103, Економска класификација
463 – Трансфери осталим нивоима власти (у оквиру
Финансијског плана ОШ „Јован Цвијић“ из Костолца
за 2019. годину, са Економске класификације 5114 –
Пројектно планирање у износу од 354.000,00 динара).

IV

За реализацију Решења задужује се Одељење за
буџет и финансије.

V

Диспозитив овог решења објавити у „Службеном
гласнику Града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 13. децембра 2019. године
Број: 09-06-177/2019-14
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДAВАЈУЋИ ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА
Саша Павловић, дипл. инж. електротехнике, с. р.
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Градско веће Града Пожаревца на седници одржаној 13. децембра 2019. године, разматрало је
захтев ОШ „Милош Савић“ из Лучице, број: 0340-2692/2019 од 11. 12. 2019. године, за обезбеђење додатних средстава са мишљењем Одељења за
буџет и финансије од 11. 12. 2019. године, те је на
основу 69. став 2. и 4. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10,
101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 108/13, 142/14,
68/15 – др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19
и 72/19), члана 82. став 1. тачка 3. Статута Града
Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“,
бр. 10/18, 12/18 – исправка и 10/19), члана 26. став
1. и став 4. Пословника о раду Градског већа Града
Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“,

26. децембар 2019.

бр. 1/15, 7/15, 7/16 и 3/17) и члана 24. став 2. Одлуке
о буџету Града Пожаревца за 2019. годину („Службени гласник Града Пожаревца“ бр. 14/18, 9/19 и
17/19), донело

РЕШЕЊЕ

о употреби средстава текуће буџетске резерве

I

ПРИХВАТА СЕ захтев ОШ „Милош Савић“ из
Лучице, број: 03-40-2692/2019 од 11. 12. 2019. године, и одобравају се додатна средства за куповину
новог котла за истурено одељење школе у Пољани у
износу од 323.910,00 динара.

II

Средства из тачке I овог Решења у износу од
323.910,00 динара обезбедити из средства предвиђених Одлуком о буџету Града Пожаревца за 2019.
годину („Службени гласник Града Пожаревца“ бр.
14/18, 9/19 и 17/19), са Раздела 5 – Градска управа,
Глава 1 – Градска управа, Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе, Програмска класификација
0602-0009, ПА: Текућа буџетска резерва, Функција
160 – Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, Позиција 171, Економска класификација
499 – Средства резерве, и иста распоредити у оквиру
Раздела 5 – Градска управа, Глава 5.1. – Градска управа, Програм 9 – Основно образовање и васпитање,
Програмска класификација 2002-0001 ПА: Функционисање основних школа, Функција 912 – Основно
образовање, Позиција 103, Економска класификација
463 – Трансфери осталим нивоима власти (у оквиру
Финансијског плана ОШ „Милош Савић“ из Лучице
за 2019. годину, на Економску класификацију 5129
– Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема у износу од 323.910,00 динара).

III

Средства из тачке I овог Решења исплатити са
Раздела 5 – Градска управа, Глава 5.1. – Градска управа, Програм 9 – Основно образовање и васпитање,
Програмска класификација 2002-0001 ПА: Функционисање основних школа, Функција 912 – Основно
образовање, Позиција 103, Економска класификација
463 – Трансфери осталим нивоима власти (у оквиру
Финансијског плана ОШ „Милош Савић“ из Лучице
за 2019. годину, са Економске класификације 5129
– Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема у износу од 323.910,00 динара).

IV

За реализацију Решења задужује се Одељење за
буџет и финансије.

V

Диспозитив овог решења објавити у „Службеном
гласнику Града Пожаревца“.

26. децембар 2019.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

У Пожаревцу, 13. децембра 2019. године
Број: 09-06-177/2019-15
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДAВАЈУЋИ ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА
Саша Павловић, дипл. инж. електротехнике, с. р.
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Градско веће Града Пожаревца на седници одржаној 13. децембра 2019. године, разматрало је захтев
Комисије за спровођење поступка утврђивања нематеријалне штете грађанима који су претрпели ујед
паса луталица број: 09-40-2669/2019 од 10. 12. 2019.
године, за обезбеђење додатних средстава за накнаду
штете, са мишљењем Одељења за буџет и финансије од 10. 12. 2019. године, те је на основу члана 69.
став 2. и 4. Закона о буџетском систему („Службени
гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12,
62/13, 63/13 – исправка, 108/13, 142/14, 68/15 – др.
закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19 и 72/19),
члана 82. став 1. тачка 3. Статута Града Пожаревца
(„Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 10/18,
12/18 – исправка и 10/19), 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 24. став 2. Одлуке о буџету Града
Пожаревца за 2019. годину („Службени гласник Града
Пожаревца“, бр. 14/18, 9/19 и 17/19), донело

Програмска активност: Зоохигијена, Функција 540
– Заштита биљног и животињског света и крајолика,
Позиција 58, Економска класификација 485 – накнада штете за повреде или штету нанету од стране
државних органа (у Финансијском плану Градске
управе за 2019. годину на економској класификацији 485119 – Остале накнаде штете – накнада за ујед
паса луталица.)

III

Средства из тачке 1. и 2. овог решења исплатити са Раздела 5 – Градска управа, Глава 1 – Градска управа, Програм 2 – Комуналне делатности,
Програмска класификација 1102-0004, Програмска
активност: Зоохигијена, Функција 540 – Заштита
биљног и животињског света и крајолика, Позиција
58, Економска класификација 485 – накнада штете за
повреде или штету нанету од стране државних органа (у Финансијском плану Градске управе за 2019.
годину на економској класификацији 485119 – Остале накнаде штете – накнада за ујед паса луталица).

IV

За реализацију овог Решења задужује се Одељење
за буџет и финансије Градске управе Града Пожаревца.

V

Диспозитив овог Решења објавити у „Службеном
гласнику Града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 13. децембра 2019. године
Број: 09-06-177/2019-16

РЕШЕЊЕ

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

о употреби средстава текуће буџетске резерве

I

ПРИХВАТА СЕ захтев Комисије за спровођење
поступка утврђивања нематеријалне штете грађанима који су претрпели ујед паса луталица број: 0940-2669/2019 од 10. 12. 2019. године и одобравају
се додатна средства у износу од 237.000,00 динара.

II

Средства из тачке 1. овог решења обезбедити из
средстава предвиђених Одлуком о буџету Града Пожаревца за 2019. годину („Службени гласник Града
Пожаревца“, бр. 14/18, 9/19 и 17/19) у оквиру Раздела
5 – Градска управа, Глава 1-Градска управа, Програм
15 – Опште услуге локалне самоуправе, Програмска
класификација 0602-0009, ПА: Текућа буџетска резерва, Функција 160 – Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, Позиција 171, Економска
класификација 499 – Средства резерве, Извор финансирања 01 – Општи приходи и примања из буџета и
иста распоредити у оквиру Раздела 5 – Градска управа, Глава 1 – Градска управа, Програм 2 – Комуналне
делатности, Програмска класификација 1102-0004,

Страна 177 – Број 19

ПРЕДСЕДAВАЈУЋИ ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА
Саша Павловић, дипл. инж. електротехнике, с. р.
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Градско веће Града Пожаревца на седници одржаној 13. децембра 2019. године, разматрало је
захтев Месне заједнице „Маљуревац“ број: 01140-2626/2019 од 6. 12. 2019. године, за обезбеђење
додатних средстава за набавку канцеларијског намештаја са мишљењем Одељења за буџет и финансије од 10. 12. 2019. године, те је на основу члана 69.
став 2. и 4. Закона о буџетском систему („Службени
гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12,
62/13, 63/13 – исправка, 108/13, 142/14, 68/15 – др.
закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19 и 72/19),
члана 82. став 1. тачка 3. Статута Града Пожаревца
(„Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 10/18,
12/18 – исправка и 10/19), члана 26. став 1. и став 4.
Пословника о раду Градског већа Града Пожаревца

Страна 178 – Број 19

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

(„Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 1/15, 7/15,
7/16 и 3/17) и члана 24. став 2. Одлуке о буџету Града
Пожаревца за 2019. годину („Службени гласник Града
Пожаревца“ бр. 14/18, 9/19 и 17/19), донело

У Пожаревцу, 13. децембра 2019. године
Број: 09-06-177/2019-17
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДAВАЈУЋИ ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА
Саша Павловић, дипл. инж. електротехнике, с. р.

РЕШЕЊЕ

о употреби средстава текуће буџетске резерве

I

ПРИХВАТА СЕ захтев Месне заједнице „Маљуревац“ број: 011-40-2626/2019 од 6. 12. 2019. године и одобравају се додатна средства у износу од
275.000,00 динара за набавку канцеларијског намештаја.

II

Средства из тачке 1. овог решења обезбедити из
средстава предвиђених Одлуком о буџету Града Пожаревца за 2019. годину („Службени гласник Града
Пожаревца“, бр. 14/18, 9/19 и 17/19) у оквиру Раздела 5 – Градска управа, Глава 1 – Градска управа,
Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе,
Програмска класификација 0602-0009, ПА: Текућа
буџетска резерва, Функција 160 – Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, Позиција 171,
Економска класификација 499 – Средства резерве,
Извор финансирања 01 – Општи приходи и примања
из буџета и иста распоредити у оквиру Раздела 5 –
Градска управа, Глава 2 – Месне заједнице, Програм
15 – Опште услуге локалне самоуправе, Програмска
класификација 0602-0002, Програмска активност:
Функционисање месних заједница, Функција 160 –
Опште јавне услуге, Позиција 183, Економска класификација 512 – Машина и опрема (у Финансијском
плану Месне заједнице „Маљуревац“ за 2019. годину
на економској класификацији 5122 – Административна опрема).

III

Средства из тачке 1. и 2. овог решења исплатити
са Раздела 5 – Градска управа, Глава 2 – Месне заједнице, Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе, Програмска класификација 0602-0002, Програмска активност: Функционисање месних заједница,
Функција 160 – Опште јавне услуге, Позиција 183,
Економска класификација 512 – Машина и опрема (у
Финансијском плану Месне заједнице „Маљуревац“
за 2019. годину на економској класификацији 5122 –
Административна опрема).

IV

За реализацију овог Решења задужује се Одељење
за буџет и финансије Градске управе Града Пожаревца.

V

Диспозитив овог Решења објавити у „Службеном
гласнику Града Пожаревца“.

26. децембар 2019.
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Градско веће Града Пожаревца на седници одржаној 13. децембра 2019. године, разматрало је захтев
Градске општине Костолац број: 09-40-2682/2019 од
10. 12. 2019. године, за обезбеђење додатних средстава за исплату солидарне помоћи са мишљењем
Одељења за буџет и финансије од 10. 12. 2019. године, те је на основу члана 69. став 2. и 4. Закона
о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр.
54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 –
исправка, 108/13, 142/14, 68/15 – др. закон, 103/15,
99/16, 113/17, 95/18, 31/19 и 72/19), члана 82. став 1.
тачка 3. Статута Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 10/18, 12/18 – исправка и
10/19), 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
24. став 2. Одлуке о буџету Града Пожаревца за 2019.
годину („Службени гласник Града Пожаревца“ бр.
14/18, 9/19 и 17/19), донело

РЕШЕЊЕ

о употреби средстава текуће буџетске резерве

I

ПРИХВАТА СЕ захтев Градске општине Костолац
број: 09-40-2682/2019 од 10. 12. 2019. године и одобравају се додатна средства у износу од 1.034.000,00
динара за исплату солидарне помоћи на основу Правилника о расподели солидарне помоћи за побољшање материјалног положаја запослених у Градској
управи Града Пожаревца бр. 09-06-169/2019-35 од 6.
12. 2019. године.

II

Средства из тачке 1. овог решења обезбедити из
средстава предвиђених Одлуком о буџету Града Пожаревца за 2019. годину („Службени гласник Града
Пожаревца“, бр. 14/18, 9/19 и 17/19) у оквиру Раздела 5 – Градска управа, Глава 1 – Градска управа,
Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе,
Програмска класификација 0602-0009, ПА: Текућа
буџетска резерва, Функција 160 – Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, Позиција 171,
Економска класификација 499 – Средства резерве,
Извор финансирања 01 – Општи приходи и примања из буџета и иста распоредити у оквиру Раздела 5

26. децембар 2019.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

– Градска управа, Глава 1 – Градска управа, Програм
15 – Опште услуге локалне самоуправе, Програмска
класификација 0602-0001, Програмска активност:
Функционисање локалне самоуправе и градских
општина, Функција 130 – Опште јавне услуге, Позиција 154, Економска класификација 463 – Трансфери осталим нивоима власти, односно 4631- Текући
трансфери осталим нивоима власти (у Финансијском
плану Градске општине Костолац за 2019. годину на
економској класификацији 4144 – Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице
и друге помоћи запосленом.)

III

Средства из тачке 1. и 2. овог решења исплатити са Раздела 5 – Градска управа, Глава 1 – Градска
управа, Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе, Програмска класификација 0602-0001, Програмска активност: Функционисање локалне самоуправе и градских општина, Функција 130 – Опште
јавне услуге, Позиција 154, Економска класификација 463 – Трансфери осталим нивоима власти, односно
4631 – Текући трансфери осталим нивоима власти
(у Финансијском плану Градске општине Костолац
за 2019. годину на економској класификацији 4144
– Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом.)

IV

За реализацију овог Решења задужује се Одељење
за буџет и финансије Градске управе Града Пожаревца.

V

Диспозитив овог Решења објавити у „Службеном
гласнику Града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 13. децембра 2019. године
Број: 09-06-177/2019-18
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДAВАЈУЋИ ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА
Саша Павловић, дипл. инж. електротехнике, с. р.
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Градско веће Града Пожаревца на седници одржаној 13. децембра 2019. године, разматрало је захтев
Месне заједнице „Братинац“ број: 03-40-2688/2019
од 10. 12. 2019. године, за обезбеђење додатних средстава за плаћање рачуна према ЕПС-у са мишљењем Одељења за буџет и финансије од 10. 12. 2019.
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

Страна 179 – Број 19

– исправка, 108/13, 142/14, 68/15 – др. закон, 103/15,
99/16, 113/17, 95/18, 31/19 и 72/19), члана 82. став 1.
тачка 3. Статута Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 10/18, 12/18 – исправка и
10/19), 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
24. став 2. Одлуке о буџету Града Пожаревца за 2019.
годину („Службени гласник Града Пожаревца“, бр.
14/18, 9/19 и 17/19), донело

РЕШЕЊЕ

о употреби средстава текуће буџетске резерве

I

ПРИХВАТА СЕ захтев Месне заједнице „Братинац“ број: 03-40-2688/2019 од 10.12.2019. године и
одобравају се додатна средства у износу од 10.000,00
динара за електричну енергију.

II

Средства из тачке 1. овог решења обезбедити из
средстава предвиђених Одлуком о буџету Града Пожаревца за 2019. годину („Службени гласник Града
Пожаревца“, бр.14/18, 9/19 и 17/19) у оквиру Раздела 5 – Градска управа, Глава 1 – Градска управа,
Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе,
Програмска класификација 0602-0009, ПА: Текућа
буџетска резерва, Функција 160 – Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, Позиција 171,
Економска класификација 499 – Средства резерве,
Извор финансирања 01 – Општи приходи и примања
из буџета и иста распоредити у оквиру Раздела 5 –
Градска управа, Глава 2 – Месне заједнице, Програм
15 – Опште услуге локалне самоуправе, Програмска
класификација 0602-0002, Програмска активност:
Функционисање месних заједница, Функција 160 –
Опште јавне услуге, Позиција 175, Економска класификација 421 – Стални трошкови (у Финансијском
плану Месне заједнице „Братинац“ за 2019. годину
на економској класификацији 4212 – Енергетске
услуге – електрична енергија).

III

Средства из тачке 1. и 2. овог решења исплатити
са Раздела 5 – Градска управа, Глава 2 – Месне заједнице, Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе, Програмска класификација 0602-0002, Програмска активност: Функционисање месних заједница,
Функција 160 – Опште јавне услуге, Позиција 175,
Економска класификација 421 – Стални трошкови
(у Финансијском плану Месне заједнице „Братинац“
за 2019. годину на економској класификацији 4212 –
Енергетске услуге – електрична енергија).

IV

За реализацију овог Решења задужује се Одељење
за буџет и финансије Градске управе Града Пожаревца.

Страна 180 – Број 19

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
V

Диспозитив овог Решења објавити у „Службеном
гласнику Града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 13. децембра 2019. године
Број: 09-06-177/2019-19
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДAВАЈУЋИ ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА
Саша Павловић, дипл. инж. електротехнике, с. р.
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Градско веће Града Пожаревца на седници одржаној 13. децембра 2019. године, разматрало је захтев
Месне заједнице „Баре“ број: 011-40-2581/2019 од 4.
12. 2019. године, за обезбеђење додатних средстава
за плаћање рачуна према ЕПС-у по Решењу Јавног
извршитеља са мишљењем Одељења за буџет и финансије од 10. 12. 2019. године, те је на основу члана
69. став 2. и 4. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11,
93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 108/13, 142/14, 68/15 –
др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19 и 72/19),
члана 82. став 1. тачка 3. Статута Града Пожаревца
(„Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 10/18,
12/18 – исправка и 10/19), 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 24. став 2. Одлуке о буџету Града
Пожаревца за 2019. годину („Службени гласник Града
Пожаревца“ бр. 14/18, 9/19 и 17/19), донело

Извор финансирања 01 – Општи приходи и примања
из буџета и иста распоредити у оквиру Раздела 5 –
Градска управа, Глава 2 – Месне заједнице, Програм
15 – Опште услуге локалне самоуправе, Програмска
класификација 0602-0002, Програмска активност:
Функционисање месних заједница, Функција 160 –
Опште јавне услуге, Позиција 181, Економска класификација 483 – Новчане казне и пенали по решењу судова (у Финансијском плану Месне заједнице
„Баре“ за 2019. годину на економској класификацији
4831 – Новчане казне и пенали по решењу судова).

III

Средства из тачке 1. и 2. овог решења исплатити са Раздела 5 – Градска управа, Глава 2 – Месне
заједнице, Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе, Програмска класификација 0602-0002,
Програмска активност: Функционисање месних заједница, Функција 160 – Опште јавне услуге, Позиција 181, Економска класификација 483 – Новчане
казне и пенали по решењу судова (у Финансијском
плану Месне заједнице „Баре“ за 2019. годину на
економској класификацији 4831 – Новчане казне и
пенали по решењу судова).

IV

За реализацију овог Решења задужује се Одељење
за буџет и финансије Градске управе Града Пожаревца.

V

Диспозитив овог Решења објавити у „Службеном
гласнику Града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 13. децембра 2019. године
Број: 09-06-177/2019-20

РЕШЕЊЕ

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

о употреби средстава текуће буџетске резерве

I

ПРИХВАТА СЕ захтев Месне заједнице „Баре“
број: 011-40-2581/2019 од 04.12.2019. године и одобравају се додатна средства у износу од 25.000,00
динара за плаћање рачуна према ЕПС-у по Решењу
Јавног извршитеља број: И. ИВК 1442/2019 од 15.
7. 2019. године.

II

Средства из тачке 1. овог решења обезбедити из
средстава предвиђених Одлуком о буџету Града Пожаревца за 2019. годину („Службени гласник Града
Пожаревца“, бр. 14/18, 9/19 и 17/19) у оквиру Раздела 5 – Градска управа, Глава 1 – Градска управа,
Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе,
Програмска класификација 0602-0009, ПА: Текућа
буџетска резерва, Функција 160 – Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, Позиција 171,
Економска класификација 499 – Средства резерве,

26. децембар 2019.

ПРЕДСЕДAВАЈУЋИ ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА
Саша Павловић, дипл. инж. електротехнике, с. р.
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Градско веће Града Пожаревца на седници одржаној 13. децембра 2019. године, разматрало је захтев
члана Градског већа Града Пожаревца број 03-402590 од 4. 12. 2019. године за обезбеђење финансијских средстава за изградњу пословног објекта
МЗ „Чачалица“ са изјашњењем Одељења за буџет и
финансије Градске управе Града Пожаревца број 0340-2590/2019 од 12. 12. 2019. године, те је на основу
члана 69. став 2. и 4. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10,
101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 108/13, 142/14,
68/15 – др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19

26. децембар 2019.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

и 72/19), члана 82. став 1. тачка 3. Статута Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр.
10/18, 12/18 – исправка и 10/19), 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 24. став 2. Одлуке о
буџету Града Пожаревца за 2019. годину („Службени
гласник Града Пожаревца“, бр. 14/18, 9/19 и 17/19),
донело следеће

самоуправе, Програмске класификације 0602-0001,
Програмске активности: Функционисање локалне
самоуправе и градских општина, Функције 130 –
Опште јавне услуге, Позиције 161, Економске класификације 511 – Зграде и грађевински објекти (у
Финансијском плану Градске управе Града Пожаревца за 2019. годину са економске класификације
511221 – Канцеларијске зграде и пословни простор
/ Изградња пословног објекта МЗ „Чачалица“), Извор
финансирања 01 – Приходи из буџета.

РЕШЕЊЕ

о употреби средстава текуће буџетске резерве

I

ДЕЛИМИЧНО СЕ ПРИХВАТА захтев члана Градског већа Града Пожаревца број 03-40-2590 од 4. 12.
2019. године за обезбеђење финансијских средстава
за изградњу пословног објекта МЗ „Чачалица“ и ОДОБРАВАЈУ се средства у износу од 100.000,00 динара.

II

Средства из тачке 1. овог решења обезбедити из
средстава предвиђених Одлуком о буџету Града Пожаревца за 2019. годину („Службени гласник Града
Пожаревца“, бр. 15/17, 4/18, 10/18, 14/18, 9/19 и 17/19)
у оквиру Раздела 5 – Градска управа, Глава 1 – Градска управа, Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе, Програмска класификација 0602-0009, ПА:
Текућа буџетска резерва, Функција 160 – Опште јавне
услуге некласификоване на другом месту, Позиција
171, Економска класификација 499 – Средства резерве, Извор финансирања 01 – Приходи из буџета и иста
распоредити у оквиру Раздела 5 – Градска управа,
Глава 1 – Градска управа, Програма 15 – Опште услуге локалне самоуправе, Програмске класификације
0602-0001, Програмске активности: Функционисање
локалне самоуправе и градских општина, Функције
130 – Опште јавне услуге, Позиције 161, Економске
класификације 511 – Зграде и грађевински објекти,
Извор финансирања 01 – Приходи из буџета.

III

Средства из тачке 1. и 2. овог решења распоредити у Финансијском плану Градске управе Града
Пожаревца за 2019. годину, у оквиру Програма 15
– Опште услуге локалне самоуправе, Програмске
класификације 0602-0001, Програмске активности:
Функционисање локалне самоуправе и градских општина, Функције 130 – Опште јавне услуге, Позиције
161, Економске класификације 511221 – Канцеларијске зграде и пословни простор / Изградња пословног
објекта МЗ „Чачалица“, Извора финансирања 01 –
Приходи из буџета.

IV

Средства из тачке 1. и 2. овог решења исплатити са Раздела 5 – Градска управа, Глава 1 – Градска управа, Програма 15 – Опште услуге локалне
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V

ЗАДУЖУЈЕ СЕ Одељење за буџе и финансије
Градске управе Града Пожаревца да средства у износу од 30.620.102,00 динара планира приликом израде
Финансијског плана Градске управе Града Пожаревца за 2020. годину и предлога Одлуке о буџету Града
Пожаревца за 2020. годину

VI

За реализацију овог решења задужује се Одељење
за буџет и финансије Градске управе Града Пожаревца.

VII

Диспозитив овог решења објавити у „Службеном
гласнику Града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 13. децембра 2019. године
Број: 09-06-177/2019-21
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДAВАЈУЋИ ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА
Саша Павловић, дипл. инж. електротехнике, с. р.
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Градско веће Града Пожаревца на седници одржаној 13. децембра 2019. године, разматрало је захтев
начелника Градске управе Града Пожаревца број 0140-2649/2019 од 9. 12. 2019. године, са изјашњењем
Одељења за буџет и финансије Градске управе Града
Пожаревца, па је на основу члана 69. став 2. и став
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, 113/17, 95/18, 31/19 и 72/19), члана 82.
став 1. тачка 3. Статута Града Пожаревца („Службени
гласник Града Пожаревца“, бр. 10/18, 12/18 – исправка и 10/19), 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 24. став 2. Одлуке о буџету Града Пожаревца
за 2019. годину („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 14/18, 9/19 и 17/19), донело следеће
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РЕШЕЊЕ

о употреби средстава текуће буџетске резерве

I

ПРИХВАТА СЕ захтев начелника Градске управе
Града Пожаревца број 01-40-2649/2019 од 9. 12. 2019.
године за обезбеђење додатних средстава за јубиларну награду у износу од 4.300,00 динара.

II

Средства из тачке 1. овог Решења обезбедити из
средстава предвиђених Одлуком о буџету Града Пожаревца за 2019. годину („Службени гласник Града
Пожаревца“, бр. 14/18, 9/19 и 17/19), у оквиру Раздела
5 – Градска управа, Глава 1 – Градска управа, Програм
15 – Опште услуге локалне самоуправе, Програмска
класификација 0602-0009, Програмска активност: Текућа буџетска резерва, Функција 160 – Опште јавне
услуге некласификоване на другом месту, Позиција
171, Економска класификација 499 – Средства резерве,
Извор финансирања 01 – Општи приходи и примања
буџета, и иста се могу распоредити у оквиру Раздела
5 – Градска управа, Глава 1 – Градска управа, Програм
15 – Опште услуге локалне самоуправе, Програмска
класификација 0602-0001, ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина, Функционална
класификација 130 – Опште јавне услуге, Позиција
146, Економска класификација 416 – Награде запосленима и остали посебни расходи, извор финансирања
01 – Општи приходи и примања буџета.

III

Средства из тачке 2. Овог Решења распоредити
у Финансијском плану Градске управе Града Пожаревца за 2019. годину у оквиру Програма 15 – Опште
услуге локалне самоуправе, Програмска класификација 0602-0001, ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина, Функција 130 – Опште
јавне услуге, Економска класификација 416111 – Јубиларне награде, извор финансирања 01 – Општи
приходи и примања буџета.

IV

За реализацију овог Решења задужује се Одељење
за буџет и финансије Градске управе Града Пожаревца.

V

Диспозитив овог решења објавити у „Службеном
гласнику Града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 13. децембра 2019. године
Број: 09-06-177/2019-22
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДAВАЈУЋИ ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА
Саша Павловић, дипл. инж. електротехнике, с. р.

26. децембар 2019.
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Градско веће Града Пожаревца на седници одржаној 17. децембра 2019. године, разматрало је захтев чланице Градског већа Града Пожаревца Ане
Миљанић број 011-066-23/2019-1-20 од 16. децембра
2019. године за обезбеђење додатних средстава за
финансирање програма Спортских клубова регистрованих на подручју Града Пожаревца, са изјашњењем
Одељења за буџет и финансије Градске управе Града
Пожаревца, па је на основу члана 69. ст. 2. и 4. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“,
бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13
– исправка, 108/13, 142/14, 68/15 – др. закон, 103/15,
99/16, 113/17, 95/18, 31/19 и 72/19), члана 82. став 1.
тачка 3) Статута Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 10/18, 12/18 – исправка и 10/19), члана 26. ст. 1. и 4. Пословника о раду
Градског већа Града Пожаревца („Службени гласник
Града Пожаревца“, бр. 1/15, 7/15, 7/16 и 3/17) и члана
24. став 2. Одлуке о буџету Града Пожаревца за 2019.
годину („Службени гласник Града Пожаревца“ 14/18,
9/19 и 17/19), донело следеће

РЕШЕЊЕ

о употреби средстава текуће буџетске резерве

I

ПРИХВАТА СЕ захтев чланице Градског већа Града Пожаревца Ане Миљанић број 011-066-23/20191-20 од 16. 12. 2019. године за обезбеђење додатних
средстава за финансирање програма Спортских клубова регистрованих на подручју Града Пожаревца и
ОДОБРАВАЈУ СЕ средства у износу од 2.700.000,00
динара и распоређују се клубовима према одлуци
Комисије за спорт број 011-66-23/2019-1-20 од 16.
децембра 2019. године.

II

Средства из тачке 1. овог Решења обезбедити из
средстава предвиђених Одлуком о буџету Града Пожаревца за 2019. годину („Службени гласник Града
Пожаревца“, бр. 14/18, 9/19 и 17/19), у оквиру Раздела 5 – Градска управа, Глава 1 – Градска управа,
Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе,
Програмска класификација 0602-0009, Програмска
активност: Текућа буџетска резерва, Функција 160
– Опште јавне услуге некласификоване на другом
месту, Позиција 171, Економска класификација 499
– Средства резерве, Извор финансирања 01 – Општи
приходи и примања буџета, и иста се могу распоредити у оквиру Раздела 5 – Градска управа, Глава
1 – Градска управа, Програм 14 – Развој спорта и
омладине, Програмска класификација 1301-0001,
ПА: Подршка локалним спортским организацијама,
удружењима и савезима, Функционална класификација 810 – Услуге рекреације и спорта, Позиција 136,
Економска класификација 481 – Дотације невладиним организацијама, извор финансирања 01 – Општи

26. децембар 2019.
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приходи и примања буџета. У финансијском плану
Градске управе Града Пожаревца за 2019. годину наведена средства распоредити на економску класификацију 481911 – Дотације спортским омладинским
организацијама, извор финансирања 01 – Општи
приходи и примања буџета.

III

Средства из тачке 2. Овог Решења распоредити
у Финансијском плану Градске управе Града Пожаревца за 2019. годину у оквиру Програм 14 – Развој спорта и омладине, Програмска класификација
1301-0001, ПА: Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима, Функционална
класификација 810 – Услуге рекреације и спорта, Позиција 136, Економска класификација 481 – Дотације
невладиним организацијама, извор финансирања 01
– Општи приходи и примања буџета. У финансијском
плану Градске управе Града Пожаревца за 2019. годину наведена средства распоредити на економску
класификацију 481911 – Дотације спортским омладинским организацијама, извор финансирања 01 –
Општи приходи и примања буџета.

IV

За реализацију овог Решења задужује се Одељење
за буџет и финансије Градске управе Града Пожаревца.

V

Диспозитив овог решења објавити у „Службеном
гласнику Града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 17. децембра 2019. године
Број 09-06-179/2019-2
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДAВАЈУЋИ ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА
Саша Павловић, дипл. инж. електротехнике, с. р.
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Градско веће Града Пожаревца на седници одржаној дана 17. децембра 2019. године, разматрало је
захтев Службе за инвестиције Градске управе Града
Пожаревца број 016-40-2738/19 од 16. децембра 2019.
године за обезбеђење додатних финансијских средстава за Реконструкцију објеката ергеле Љубичево са
изјашњењем Одељења за буџет и финансије Градске
управе Града Пожаревца број 03-40-2738/2019 од 16.
децембра 2019. године, те је на основу члана 69. ст. 2.
и 4. Закона о буџетском систему („Службени гласник
РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13,
63/13 – исправка, 108/13, 142/14, 68/15 – др. закон,
103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19 и 72/19), члана 82.
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став 1. тачка 3) Статута Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 10/18, 12/18
– исправка и 10/19), члана 26. ст. 1. и 4. Пословника
о раду Градског већа Града Пожаревца („Службени
гласник Града Пожаревца“, бр. 1/15, 7/15, 7/16 и 3/17)
и члана 24. став 2. Одлуке о буџету Града Пожаревца
за 2019. годину („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 14/18, 9/19 и 17/19), донело следеће

РЕШЕЊЕ

о употреби средстава текуће буџетске резерве

I

ДЕЛИМИЧНО СЕ ПРИХВАТА захтев Службе за
инвестиције Градске управе Града Пожаревца број
016-40-2738/19 од 16. 12. 2019. године за обезбеђење
додатних финансијских средстава за Реконструкцију
објеката ергеле Љубичево и ОДОБРАВАЈУ се средства у износу од 955.711,00 динара.

II

Средства из тачке 1. овог решења обезбедити из
средстава предвиђених Одлуком о буџету Града Пожаревца за 2019. годину („Службени гласник Града
Пожаревца“, бр. 15/17, 4/18, 10/18, 14/18, 9/19 и 17/19)
у оквиру Раздела 5 – Градска управа, Глава 1 – Градска управа, Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе, Програмска класификација 0602-0009, ПА:
Текућа буџетска резерва, Функција 160 – Опште јавне
услуге некласификоване на другом месту, Позиција
171, Економска класификација 499 – Средства резерве, Извор финансирања 01 – Приходи из буџета и иста
распоредити у оквиру Раздела 5 – Градска управа,
Глава 1 – Градска управа, Програма 15 – Опште услуге локалне самоуправе, Програмске класификације
0602-0001,Програмске активности: Функционисање
локалне самоуправе и градских општина, Функције
130 – Опште јавне услуге, Позиције 161, Економске
класификације 511 – Зграде и грађевински објекти,
Извор финансирања 01 – Приходи из буџета.

III

Средства из тачке 1. и 2. овог решења распоредити
у Финансијском плану Градске управе Града Пожаревца за 2019. годину, у оквиру Програма 15 – Опште
услуге локалне самоуправе, Програмске класификације 0602-0001, Програмске активности: Функционисање локалне самоуправе и градских општина,
Функције 130 – Опште јавне услуге, Позиције 161,
Економске класификације 511393 – Капитално одржавање отворених спортских и рекреационих терена
/ Реконструкција објеката ергеле Љубичево – ПДВ за
радове, Извора финансирања 01 – Приходи из буџета.

IV

Средства из тачке 1. и 2. овог решења исплатити са Раздела 5 – Градска управа, Глава 1 – Градска управа, Програма 15 – Опште услуге локалне
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самоуправе, Програмске класификације 0602-0001,
Програмске активности: Функционисање локалне
самоуправе и градских општина, Функције 130 – Опште јавне услуге, Позиције 161, Економске класификације 511 – Зграде и грађевински објекти (у Финансијском плану Градске управе Града Пожаревца
за 2019. годину са економске класификације 511393
– Капитално одржавање отворених спортских и рекреационих терена / Реконструкција објеката ергеле
Љубичево – ПДВ за радове, Извор финансирања 01
– Приходи из буџета.

V

За реализацију овог решења задужује се Одељење
за буџет и финансије Градске управе Града Пожаревца.

VI

Диспозитив овог решења објавити у „Службеном
гласнику Града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 17. децембра 2019. године
Број 09-06-179/2019-3
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДAВАЈУЋИ ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА
Саша Павловић, дипл. инж. електротехнике, с. р.
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Градско веће Града Пожаревца на седници одржаној 25. децембра 2019. године, разматрало је захтев
Предшколске установе „Љубица Вребалов“ из Пожаревца, број: 03-40-2777/2019 од 20. 12. 2019. године,
за обезбеђење додатних средстава са мишљењем Одељења за буџет и финансије од 23. 12. 2019. године, те
је на основу 69. став 2. и 4. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10,
101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 108/13, 142/14,
68/15 – др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19
и 72/19), члана 82. став 1. тачка 3. Статута Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр.
10/18, 12/18 – исправка и 10/19), 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 24. став 2. Одлуке о буџету Града
Пожаревца за 2019. годину („Службени гласник Града
Пожаревца“ бр. 14/18, 9/19 и 17/19), донело

РЕШЕЊЕ

о употреби средстава текуће буџетске резерве

I

ПРИХВАТА СЕ захтев Предшколске установе
„Љубица Вребалов“ из Пожаревца, број: 03-402777/2019 од 20. 12. 2019. године, и одобравају се

26. децембар 2019.

додатна средства у износу од 80.000,00 динара, и то
за трошкове службених путовања у земљи.

II

Средства из тачке I овог Решења у износу од
80.000,00 динара обезбедити из средства предвиђених Одлуком о буџету Града Пожаревца за 2019.
годину („Службени гласник Града Пожаревца“ бр.
14/18, 9/19 и 17/19), са Раздела 5 – Градска управа,
Глава 1 – Градска управа, Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе, Програмска класификација
0602-0009, ПА: Текућа буџетска резерва, Функција
160 – Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, Позиција 171, Економска класификација
499 – Средства резерве, и иста распоредити у оквиру
Раздела 5 – Градска управа, Глава 5.6 – Предшколска установа, Програм 8 – Предшколско васпитање
и образовање, Програмска класификација 2001-0001
ПА: Функционисање и остваривање предшколског
васпитања и образовања, Функција 911 – Предшколско образовање, Позиција 269, Економска класификација 422 – Трошкови путовања у износу од 80.000,00
динара (у оквиру Финансијског плана Предшколске
установе „Љубица Вребалов“ из Пожаревца за 2019.
годину, на Економску класификацију 4221 – Трошкови службених путовања у земљи у износу од
80.000,00 динара).

III

Средства из тачке I овог Решења исплатити са
Раздела 5 – Градска управа, Глава 5.6 – Предшколска установа, Програм 8 – Предшколско васпитање
и образовање, Програмска класификација 2001-0001
ПА: Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања, Функција 911 – Предшколско
образовање, Позиција 269, Економска класификација
422 – Трошкови путовања у износу од 80.000,00 динара
(у оквиру Финансијског плана Предшколске установе
„Љубица Вребалов“ из Пожаревца за 2019. годину, са
Економске класификације 4221 – Трошкови службених
путовања у земљи у износу од 80.000,00 динара).

IV

За реализацију Решења задужује се Одељење за
буџет и финансије.

V

Диспозитив овог решења објавити у „Службеном
гласнику Града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 25. децембра 2019. године
Број 09-06-185/2019-18-1
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА
Саша Павловић, дипл. инж. електротехнике, с. р.

26. децембар 2019.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

48

Градско веће Града Пожаревца на седници одржаној 25. децембра 2019. године, разматрало је захтев
ОШ „Десанка Максимовић“ из Пожаревца, број: 0940-2714/2019 од 12. 12. 2019. године, за обезбеђење
додатних средстава са мишљењем Одељења за буџет
и финансије од 20. 12. 2019. године, теје на основу 69.
став 2. и 4. Закона о буџетском систему („Службени
гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12,
62/13, 63/13 – исправка, 108/13, 142/14, 68/15 – др.
закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19 и 72/19),
члана 82. став 1. тачка 3. Статута Града Пожаревца
(„Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 10/18,
12/18 – исправка и 10/19), 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 24. став 2. Одлуке о буџету Града
Пожаревца за 2019. годину („Службени гласник Града
Пожаревца“ бр. 14/18, 9/19 и 17/19), донело

основних школа, Функција 912 – Основно образовање,
Позиција 103, Економска класификација 463 – Трансфери осталим нивоима власти (у оквиру Финансијског плана ОШ „Десанка Максимовић“из Пожаревца
за 2019. годину, са Економске класификације 4251 – Текуће поправке и одржавање зграда и објеката у износу
од 12.000,00 динара).

IV

За реализацију Решења задужује се Одељење за
буџет и финансије.

V

Диспозитив овог решења објавити у „Службеном
гласнику Града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 25. децембра 2019. године
Број 09-06-185/2019-19
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

РЕШЕЊЕ

о употреби средстава текуће буџетске резерве

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА
Саша Павловић, дипл. инж. електротехнике, с. р.

I

ПРИХВАТА СЕ захтев ОШ „Десанка Максимовић“ из Пожаревца, број: 09-40-2714/2019 од 12. 12.
2019. године, и одобравају се додатна средства у износу од 12.000,00 динара, и то за трошкове хитне
санације оштећених цеви за централно грејање.

II

Средства из тачке I овог Решења у износу од
12.000,00 динара обезбедити из средства предвиђених Одлуком о буџету Града Пожаревца за 2019.
годину („Службени гласник Града Пожаревца“ бр.
14/18, 9/19 и 17/19), са Раздела 5 – Градска управа,
Глава 1 – Градска управа, Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе, Програмска класификација
0602-0009, ПА: Текућа буџетска резерва, Функција
160 – Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, Позиција 171, Економска класификација
499 – Средства резерве, и иста распоредити у оквиру
Раздела 5 – Градска управа, Глава 5.1. – Градска управа, Програм 9 – Основно образовање и васпитање,
Програмска класификација 2002-0001 ПА: Функционисање основних школа, Функција 912 – Основно
образовање, Позиција 103, Економска класификација
463 – Трансфери осталим нивоима власти (у оквиру
Финансијског плана ОШ „Десанка Максимовић“ из
Пожаревца за 2019. годину, на Економску класификацију 4251 – Текуће поправке и одржавање зграда
и објеката у износу од 12.000,00 динара).

III

Средства из тачке I овог Решења исплатити са Раздела 5 – Градска управа, Глава 5.1. – Градска управа,
Програм 9 – Основно образовање и васпитање, Програмска класификација 2002-0001 ПА: Функционисање

Страна 185 – Број 19
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Градско веће Града Пожаревца на седници одржаној 25. децембра 2019. године, разматрало је захтев
Техничке школе са домом ученика „Никола Тесла“
из Костолца, број: 06-40-2709/2019 од 12. 12. 2019.
године, за обезбеђење додатних средстава са мишљењем Одељења за буџет и финансије од 23. 12. 2019.
године, те је на основу члана 69. став 2. и 4. и члана
61. став 9. 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, 113/17, 95/18, 31/19 и 72/19),
члана 82. став 1. тачка 3. Статута Града Пожаревца
(„Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 10/18,
12/18 – исправка и 10/19), 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 24. став 2. Одлуке о буџету Града
Пожаревца за 2019. годину („Службени гласник Града
Пожаревца“ бр. 14/18, 9/19 и 17/19), донело

РЕШЕЊЕ

о употреби средстава текуће буџетске резерве

I

ПРИХВАТА СЕ захтев Техничке школе са домом
ученика „Никола Тесла“ из Костолца, број: 06-402709/2019 од 12. 12. 2019. године, и одобравају се
додатна средства у износу од 25.000,00 динара, и то
за исплату јубиларних награда до краја 2019. године.

Страна 186 – Број 19

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
II

Средства из тачке I овог Решења у износу од
25.000,00 динара обезбедити из средства предвиђених Одлуком о буџету Града Пожаревца за 2019.
годину („Службени гласник Града Пожаревца“ бр.
14/18, 9/19 и 17/19), са Раздела 5 – Градска управа,
Глава 1 – Градска управа, Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе, Програмска класификација
0602-0009, ПА: Текућа буџетска резерва, Функција
160 – Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, Позиција 171, Економска класификација
499 – Средства резерве, и иста распоредити у оквиру
Раздела 5 – Градска управа, Глава 5.1. – Градска управа, Програм 10 – Средње образовање и васпитање,
Програмска класификација 2003-0001 ПА: Функционисање средњих школа, Функција 920 – Средње
образовање, Позиција 106, Економска класификација
463 – Трансфери осталим нивоима власти (у оквиру
Финансијског плана Техничке школе са домом ученика „Никола Тесла“ из Костолца за 2019. годину, на
Економску класификацију 4161 – Награде запосленима и остали посебни расходи у износу од 25.000,00).

III

Средства из тачке I овог Решења исплатити са
Раздела 5 – Градска управа, Глава 5.1. – Градска управа, Програм 10 – Средње образовање и васпитање,
Програмска класификација 2003-0001 ПА: Функционисање средњих школа, Функција 920 – Средње
образовање, Позиција 106, Економска класификација
463 – Трансфери осталим нивоима власти (У оквиру
Финансијског плана Техничке школе са домом ученика „Никола Тесла“ из Костолца за 2019. годину, са
Економске класификације 4161 – Награде запосленима и остали посебни расходи у износу од 25.000,00).

IV

За реализацију Решења задужује се Одељење за
буџет и финансије.

V

Диспозитив овог решења објавити у „Службеном
гласнику Града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 25. децембра 2019. године
Број 09-06-185/2019-20
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА
Саша Павловић, дипл. инж. електротехнике, с. р.
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Градско веће Града Пожаревца на седници одржаној 25. децембра 2019. године, разматрало је захтев

26. децембар 2019.

Месне заједнице „Булевар“ број: 03-40-2713/2019 од
12. 12. 2019. године, за обезбеђење додатних средстава за плаћање рачуна према ЕПС-у са мишљењем Одељења за буџет и финансије од 17. 12. 2019.
године, те је на основу члана 69. став 2. и 4. Закона
о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр.
54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 –
исправка, 108/13, 142/14, 68/15 – др. закон, 103/15,
99/16, 113/17, 95/18, 31/19 и 72/19), члана 82. став 1.
тачка 3. Статута Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 10/18, 12/18 – исправка и
10/19), 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
24. став 2. Одлуке о буџету Града Пожаревца за 2019.
годину („Службени гласник Града Пожаревца“ бр.
14/18, 9/19 и 17/19), донело

РЕШЕЊЕ

о употреби средстава текуће буџетске резерве

I

ПРИХВАТА СЕ захтев Месне заједнице „Булевар“ број: 09-40-2713/2019 од 12. 12. 2019. године и
одобравају се додатна средства у износу од 7.000,00
динара за електричну енергију.

II

Средства из тачке 1. овог решења обезбедити из
средстава предвиђених Одлуком о буџету Града Пожаревца за 2019. годину („Службени гласник Града
Пожаревца“, бр. 14/18, 9/19 и 17/19) у оквиру Раздела 5 – Градска управа, Глава 1 – Градска управа,
Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе,
Програмска класификација 0602-0009, ПА: Текућа
буџетска резерва, Функција 160 – Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, Позиција 171,
Економска класификација 499 – Средства резерве,
Извор финансирања 01 – Општи приходи и примања
из буџета и иста распоредити у оквиру Раздела 5 –
Градска управа, Глава 2 – Месне заједнице, Програм
15 – Опште услуге локалне самоуправе, Програмска
класификација 0602-0002, Програмска активност:
Функционисање месних заједница, Функција 160 –
Опште јавне услуге, Позиција 175, Економска класификација 421 – Стални трошкови (у Финансијском
плану Месне заједнице „Булевар“ за 2019. годину на
економској класификацији 4212 – Енергетске услуге
– електрична енергија.)

III

Средства из тачке 1. и 2. овог решења исплатити
са Раздела 5 – Градска управа, Глава 2 – Месне заједнице, Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе, Програмска класификација 0602-0002, Програмска активност: Функционисање месних заједница,
Функција 160 – Опште јавне услуге, Позиција 175,
Економска класификација 421 – Стални трошкови

26. децембар 2019.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

(у Финансијском плану Месне заједнице „Булевар“
за 2019. годину на економској класификацији 4212 –
Енергетске услуге – електрична енергија.)

IV

За реализацију овог Решења задужује се Одељење
за буџет и финансије Градске управе Града Пожаревца.

V

Диспозитив овог Решења објавити у „Службеном
гласнику Града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 25. децембра 2019. године
Број 09-06-185/2019-21
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА
Саша Павловић, дипл. инж. електротехнике, с. р.
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Градско веће Града Пожаревца на седници одржаној 25. децембра 2019. године, разматрало је захтев
Месне заједнице „Булевар“ број: 03-40-2740/2019 од
16. 12. 2019. године, за обезбеђење додатних средстава за плаћање рачуна према ЈКП Водовод и канализација, изјашњења Одељења за буџет и финансије од
19. 12. 2019. године, те је на основу члана 69. став 2.
и 4. Закона о буџетском систему („Службени гласник
РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13,
63/13 – исправка, 108/13, 142/14, 68/15 – др. закон,
103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19 и 72/19), члана 82.
став 1. тачка 3. Статута Града Пожаревца („Службени
гласник Града Пожаревца“, бр. 10/18, 12/18 – исправка и 10/19), 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 24. став 2. Одлуке о буџету Града Пожаревца
за 2019. годину („Службени гласник Града Пожаревца“ бр. 14/18, 9/19 и 17/19), донело

Пожаревца за 2019. годину („Службени гласник
Града Пожаревца“, бр. 14/18, 9/19 и 17/19) у оквиру
Раздела 5 – Градска управа, Глава 1 – Градска управа, Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе,
Програмска класификација 0602-0009, ПА: Текућа
буџетска резерва, Функција 160 – Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, Позиција 171,
Економска класификација 499 – Средства резерве,
Извор финансирања 01 – Општи приходи и примања
из буџета и иста распоредити у оквиру Раздела 5 –
Градска управа, Глава 2 – Месне заједнице, Програм
15 – Опште услуге локалне самоуправе, Програмска
класификација 0602-0002, Програмска активност:
Функционисање месних заједница, Функција 160 –
Опште јавне услуге, Позиција 175, Економска класификација 421 – Стални трошкови (у Финансијском
плану Месне заједнице „Булевар“ за 2019. годину на
економској класификацији 4213 – Комуналне услуге
– услуге водовода и канализације.)

III

Средства из тачке 1. и 2. овог решења исплатити
са Раздела 5 – Градска управа, Глава 2 – Месне заједнице, Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе, Програмска класификација 0602-0002, Програмска активност: Функционисање месних заједница,
Функција 160 – Опште јавне услуге, Позиција 175,
Економска класификација 421 – Стални трошкови
(у Финансијском плану Месне заједнице „Булевар“
за 2019. годину на економској класификацији 4213 –
Комуналне услуге – услуге водовода и канализације.)

IV

За реализацију овог Решења задужује се Одељење
за буџет и финансије Градске управе Града Пожаревца.

V

Диспозитив овог Решења објавити у „Службеном
гласнику Града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 25. децембра 2019. године
Број 09-06-185/2019-22
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

РЕШЕЊЕ

о употреби средстава текуће буџетске резерве

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА
Саша Павловић, дипл. инж. електротехнике, с. р.

I

ПРИХВАТА СЕ захтев Месне заједнице „Булевар“ број: 09-40-2740/2019 од 16. 12. 2019. године и
одобравају се додатна средства у износу од 13.000,00
динара за плаћање рачуна за услуге водовода и канализације.

II

Средства из тачке 1. овог решења обезбедити
из средстава предвиђених Одлуком о буџету Града

Страна 187 – Број 19
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Градско веће Града Пожаревца на седници одржаној 25. децембра 2019. године, разматрало је захтев
Месне заједнице „Дубравица“ број: 09-404-1140/2019
од 23. 12. 2019. године, за обезбеђење додатних
средстава за набавку канцеларијског намештаја са

Страна 188 – Број 19

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

мишљењем Одељења за буџет и финансије од 23. 12.
2019. године, те је на основу члана 69. став 2. и 4. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“,
бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13
– исправка, 108/13, 142/14, 68/15 – др. закон, 103/15,
99/16, 113/17, 95/18, 31/19 и 72/19), члана 82. став 1.
тачка 3. Статута Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 10/18, 12/18 – исправка и
10/19), 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
24. став 2. Одлуке о буџету Града Пожаревца за 2019.
годину („Службени гласник Града Пожаревца“ бр.
14/18, 9/19 и 17/19), донело

IV

За реализацију овог Решења задужује се Одељење
за буџет и финансије Градске управе Града Пожаревца.

V

Диспозитив овог Решења објавити у „Службеном
гласнику Града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 25. децембра 2019. године
Број 09-06-185/2019-23
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА
Саша Павловић, дипл. инж. електротехнике, с. р.

РЕШЕЊЕ

о употреби средстава текуће буџетске резерве

I

ПРИХВАТА СЕ захтев Месне заједнице „Дубравица“ број: 09-404-1140/2019 од 23. 12. 2019.
године и одобравају се додатна средства у износу
од 170.000,00 динара за набавку канцеларијског намештаја.

II

Средства из тачке 1. овог решења обезбедити из
средстава предвиђених Одлуком о буџету Града Пожаревца за 2019. годину („Службени гласник Града
Пожаревца“, бр. 14/18, 9/19 и 17/19) у оквиру Раздела
5 – Градска управа, Глава 1 – Градска управа, Програм
15 – Опште услуге локалне самоуправе, Програмска
класификација 0602-0009, ПА: Текућа буџетска резерва, Функција 160 – Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, Позиција 171, Економска
класификација 499 – Средства резерве, Извор финансирања 01 – Општи приходи и примања из буџета и
иста распоредити у оквиру Раздела 5 – Градска управа, Глава 2 – Месне заједнице, Програм 15 – Опште
услуге локалне самоуправе, Програмска класификација 0602-0002, Програмска активност: Функционисање месних заједница, Функција 160 – Опште јавне
услуге, Позиција 183, Економска класификација 512
– Машина и опрема (у Финансијском плану Месне
заједнице „Дубравица“ за 2019. годину на економској
класификацији 5122 – Административна опрема).

III

Средства из тачке 1. и 2. овог решења исплатити
са Раздела 5 – Градска управа, Глава 2 – Месне заједнице, Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе, Програмска класификација 0602-0002, Програмска активност: Функционисање месних заједница,
Функција 160 – Опште јавне услуге, Позиција 183,
Економска класификација 512 – Машина и опрема (у
Финансијском плану Месне заједнице „Дубравица“
за 2019. годину на економској класификацији 5122
– Административна опрема).

26. децембар 2019.
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Градско веће Града Пожаревца на седници одржаној 25. децембра 2019. године, разматрало је захтев
Одељења за локално економски развој, пољопривреду и заштиту животне средине број: 14-40-2770/2019
од 20. 12. 2019. године, за обезбеђење додатних средстава за трошкове платног промета Задрузи Агробизнис 012 Пожаревац, са изјашњењем Одељења
за буџет и финансије од 23. 12. 2019. године, те је
на основу члана 69. став 2. и 4. Закона о буџетском
систему („Службени гласник РС“, бр. 54/09, 73/10,
101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 108/13,
142/14, 68/15 – др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18,
31/19 и 72/19), члана 82. став 1. тачка 3. Статута Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 10/18, 12/18 – исправка и 10/19), 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 24. став 2.
Одлуке о буџету Града Пожаревца за 2019. годину
(„Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 14/18,
9/19 и 17/19), донело

РЕШЕЊЕ

о употреби средстава текуће буџетске резерве

I

ПРИХВАТА СЕ захтев Одељења за локално економски развој, пољопривреду и заштиту животне
средине број: 14-40-2770/2019 од 20. 12. 2019. године, за обезбеђење додатних средстава за трошкове
платног промета Задрузи Агробизнис 012 Пожаревац и одобравају се додатна средства у износу од
20.400,00 динара за плаћање трошкова платног промета како би се реализовала капитална субвенција
приватним предузећима у износу од 4.075.582,00 динара, по пројекту „Узгој резаног цвећа за декорацију

26. децембар 2019.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

објеката“ – Задруга Агро бизнис 012 Пожаревац, одобрена од Кабинета министра без портфеља Милана
Кркобабића Решењем број 064-01-401-00-79/19-02
од 7. 11. 2019. године.

II

Средства из тачке 1. овог решења обезбедити из
средстава предвиђених Одлуком о буџету Града Пожаревца за 2019. годину („Службени гласник Града
Пожаревца“, бр. 14/18, 9/19 и 17/19) у оквиру Раздела 5 – Градска управа, Глава 1 – Градска управа,
Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе,
Програмска класификација 0602-0009, ПА: Текућа
буџетска резерва, Функција 160 – Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, Позиција 171,
Економска класификација 499 – Средства резерве,
Извор финансирања 01 – Општи приходи и примања
из буџета и иста распоредити у оквиру Раздела 5 –
Градска управа, Глава 1 – Градска управа, Програм
5 – Пољопривреда и рурални развој, Програмска класификација 0101-П2, Пројекат, „Узгој резаног цвећа
за декорацију објеката“ –Задруга Агро бизнис 012
Пожаревац, Функција 421 – Пољопривреда, – Позиција 77/2, Економска класификација 421 – Трошкови
платног промета у износу од 20.400,00 динара, до
0,5% од износа субвенције, – извор финансирања 01
– Општи приходи и примања буџета.
У оквиру Финансијског плана Градске управе Града Пожаревца за 2019. годину, односно, средства у
укупном износу од 20.400,00 динара потребно распоредити у оквиру Раздела 5 – Градска управа, Глава
1 – Градска управа, Програм 5 – Пољопривреда и
рурални развој, Програмска класификација 0101-П2,
Пројекат, „Узгој резаног цвећа за декорацију објеката“ – Задруга Агро бизнис 012 Пожаревац, Функција 421 – Пољопривреда, Позиција 77/2, Економска
класификација 421111 – Трошкови платног промета
у износу од 20.400,00 динара, извор финансирања
01 – Општи приходи и примања буџета,

III

Средства из тачке 1. и 2. овог решења исплатити са Раздела 5 – Градска управа, Глава 1 – Градска
управа, Програм 5 – Пољопривреда и рурални развој,
Програмска класификација 0101-П2, Пројекат, „Узгој
резаног цвећа за декорацију објеката“ – Задруга Агро
бизнис 012 Пожаревац, Функција 421 – Пољопривреда, – Позиција 77/2, Економска класификација 421
– Трошкови платног промета у износу од 20.400,00
динара, – извор финансирања 01 – Општи приходи
и примања буџета.
У оквиру Финансијског плана Градске управе Града Пожаревца за 2019. годину, односно, средства у
укупном износу од 20.400,00 динара потребно распоредити у оквиру Раздела 5 – Градска управа, Глава
1 – Градска управа, Програм 5 – Пољопривреда и
рурални развој, Програмска класификација 0101-П2,
Пројекат, „Узгој резаног цвећа за декорацију објеката“

Страна 189 – Број 19

– Задруга Агро бизнис 012 Пожаревац, Функција 421
– Пољопривреда, Позиција 77/2, Економска класификација 421111 – Трошкови платног промета у износу
од 20.400,00 динара, извор финансирања 01 – Општи
приходи и примања буџета,

IV

За реализацију овог Решења задужује се Одељење
за буџет и финансије Градске управе Града Пожаревца.

V

Диспозитив овог Решења објавити у „Службеном
гласнику Града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 25. децембра 2019. године
Број 09-06-185/2019-24
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА
Саша Павловић, дипл. инж. електротехнике, с. р.
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Градско веће Града Пожаревца на седници одржаној 25. децембра 2019. године, разматрало је захтев
начелника Градске управе Града Пожаревца број 0140-2787/2019 од 23. 12. 2019. године, са изјашњењем Одељења за буџет и финансије Градске управе
Града Пожаревца, па је на основу члана 69. став 2.
и став 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, 113/17, 95/18, 31/19 и 72/19),
члана 82. став 1. тачка 3. Статута Града Пожаревца
(„Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 10/18,
12/18 – исправка и 10/19), 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 24. став 2. Одлуке о буџету Града Пожаревца за 2019. годину („Службени
гласник Града Пожаревца“, бр. 14/18, 9/19 и 17/19),
донело следеће

РЕШЕЊЕ

о употреби средстава текуће буџетске резерве

I

ПРИХВАТА СЕ захтев начелника Градске управе Града Пожаревца број 01-40-2787/2019 од 23. 12.
2019. године за обезбеђење додатних средстава ради
измирења обавеза по основу утрошка воде у кругу
бивше Фабрике шећера у Пожаревцу у износу од
2.402.623,00 динара.

Страна 190 – Број 19

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
II

Средства из тачке 1. овог Решења обезбедити из
средстава предвиђених Одлуком о буџету Града Пожаревца за 2019. годину („Службени гласник Града
Пожаревца“, бр. 14/18, 9/19 и 17/19), у оквиру Раздела 5 – Градска управа, Глава 1 – Градска управа,
Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе,
Програмска класификација 0602-0009, Програмска
активност: Текућа буџетска резерва, Функција 160
– Опште јавне услуге некласификоване на другом
месту, Позиција 171, Економска класификација 499
– Средства резерве, Извор финансирања 01 – Општи
приходи и примања буџета, и иста се могу распоредити у оквиру Раздела 5 – Градска управа, Глава 1 –
Градска управа, Програм 15 – Опште услуге локалне
самоуправе, Програмска класификација 0602-0001,
ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских
општина, Функционална класификација 130 – Опште
јавне услуге, Позиција 147, Економска класификација 421 – Стални трошкови, извор финансирања 01
– Општи приходи и примања буџета.

III

Средства из тачке 2. Овог Решења распоредити
у Финансијском плану Градске управе Града Пожаревца за 2019. годину у оквиру Програма 15 – Опште
услуге локалне самоуправе, Програмска класификација 0602-0001, ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина, Функција 130 – Опште
јавне услуге, Економска класификација 421311 –
Услуге водовода и канализације, извор финансирања
01 – Општи приходи и примања буџета.

IV

За реализацију овог Решења задужује се Одељење
за буџет и финансије Градске управе Града Пожаревца.

V

Диспозитив овог решења објавити у „Службеном
гласнику Града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 25. децембра 2019. године
Број 09-06-185/2019-25
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА
Саша Павловић, дипл. инж. електротехнике, с. р.
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Градско веће Града Пожаревца на седници одржаној 25. децембра 2019. године, разматрало је
захтев градоначелника Града Пожаревца број 0140-2780/2019 од 23. 12. 2019. године за обезбеђење

26. децембар 2019.

додатних финансијских средстава исплату накнаде
члановима комисија са изјашњењем Одељења за буџет и финансије Градске управе Града Пожаревца
број 03-40-2780/2019 од 23. 12. 2019. године, те је
на основу члана 69. став 2. и 4. Закона о буџетском
систему („Службени гласник РС“, бр. 54/09, 73/10,
101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 108/13,
142/14, 68/15 – др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18,
31/19 и 72/19), члана 82. став 1. тачка 3. Статута Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 10/18, 12/18 – исправка и 10/19), 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 24. став 2.
Одлуке о буџету Града Пожаревца за 2019. годину
(„Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 14/18,
9/19 и 17/19), донело следеће

РЕШЕЊЕ

о употреби средстава текуће буџетске резерве

I

ПРИХВАТА СЕ захтев градоначелника Града Пожаревца број: 01-40-2780/2019 од 23. 12. 2019. године за одобрење додатних финансијских средства
у оквиру финансијског плана директног буџетског
корисника „Градско веће“ за 2019. годину у износу
од 550.000,00 динара на име обезбеђења средстава
за исплату накнаде члановима комисија.

II

Средства из тачке I овог Решења обезбедити из
средства предвиђених Одлуком о буџету Града Пожаревца за 2019. годину („Службени гласник Града
Пожаревца“, бр. 14/18, 9/19 и 17/19), са Раздела 5 –
Градска управа, Глава 1 – Градска управа, Програма
15 – Опште услуге локалне самоуправе, Програмске
класификације 0602-0009, ПА: Текућа буџетска резерва, Функције 160 – Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, Позиције 171, Економске
класификације 499 – Средства резерве, и иста распоредити у оквиру Раздела 2 – Градско веће, Глава 1 –
Градско веће, Програмске класификације 2101-0002
– Функционисање извршних органа, Функције 110
– Извршни и законодавни, финансијски и фискални
послови и спољни послови, Позиције 19, Економске
класификације 423 – Услуге по уговору (у финансијском плану корисника у оквиру економске класификације 423591 – Накнаде члановима управних,
надзорних одбора и комисија).

III

Средства из тачке I овог Решења исплатити са Раздела 2 – Градско веће, Глава 1 – Градско веће, Програмске класификације 2101-0002 – Функционисање
извршних органа, Функције 110 – Извршни и законодавни, финансијски и фискални послови и спољни
послови, Позиције 19, Економске класификације 423
– Услуге по уговору (у финансијском плану корисника
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у оквиру економске класификације 423591 – Накнаде
члановима управних, надзорних одбора и комисија).

IV

За реализацију Решења задужује се Одељење за
буџет и финансије.

V

Ово Решење објавити у „Службеном гласнику
Града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 25. децембра 2019. године
Број 09-06-185/2019-30
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА
Саша Павловић, дипл. инж. електротехнике, с. р.
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Градско веће Града Пожаревца на седници одржаној 25. децембра 2019. године, разматрало је захтев
Дома здравља Пожаревац број: 09-40-2758/2019 од 18.
12. 2019. године за хитну уплату средстава у износу
од 3.473.676,77 динара по основу рачуна за извршене
услуге лицима без здравственог осигурања или непознатог места пребивалишта за 2017, 2018. и 10 месеци
2019. године, односно захтев број 03-40-2386/2019 од
8. 11. 2019. године по истом основу са рекапитулацијом
и фактурама за све три године, са мишљењем Одељења
за буџет и финансије од 25. 12. 2019. године, те је на
основу члана 69. став 2. и 4. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10,
101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 108/13, 142/14,
68/15 – др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19
и 72/19), члана 82. став 1. тачка 3. Статута Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр.
10/18, 12/18 – исправка и 10/19), 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 24. став 2. Одлуке о буџету Града
Пожаревца за 2019. годину („Службени гласник Града
Пожаревца“, бр. 14/18, 9/19 и 17/19), донело

РЕШЕЊЕ

о употреби средстава текуће буџетске резерве

I

ПРИХВАТА СЕ захтев Дома здравља Пожаревац број: 09-40-2758/2019 од 18. 12. 2019. године за
хитну уплату средстава у износу од 3.473.676,77 динара, по основу рачуна за извршене услуге лицима
без здравственог осигурања или непознатог места
пребивалишта за 2017, 2018. и 10 месеци 2019. године, односно захтев број 03-40-2386/2019 од 08. 11.
2019. године, по истом основу, са рекапитулацијом и
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фактурама за све три године, са мишљењем Одељења
за буџет и финансије од 25. 12. 2019. године и одобравају се средства у износу од 3.473.677,00 динара.

II

Средства из тачке 1. овог решења обезбедити из
средстава предвиђених Одлуком о буџету Града Пожаревца за 2019. годину („Службени гласник Града
Пожаревца“, бр. 14/18, 9/19 и 17/19) у оквиру Раздела
5 – Градска управа, Глава 1 – Градска управа, Програм
15 – Опште услуге локалне самоуправе, Програмска
класификација 0602-0009, ПА: Текућа буџетска резерва, Функција 160 – Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, Позиција 171, Економска класификација 499 – Средства резерве, Извор финансирања
01 – Општи приходи и примања из буџета и иста распоредити у оквиру Раздела 5 – Градска управа, Глава
1 – Градска управа, Програм 12 – Здравствена заштита,
ПА-1801-0003 – Спровођење активности из области
друштвене бриге за јавно здравље, Функционална 740
– Услуге јавног здравства, Позиција 127, Економска
класификација 424 – Специјализоване услуге (у оквиру
финансијског плана Градске управе Пожаревац за 2019.
годину на економску класификацију 424911 – Остале
специјализоване услуге – накнада за пружену хитну
медицинску помоћ – услуге које здравствена установа
није наплатила од организације за здравствено осигурање у року од 90 дана од дана испостављања фактуре).

III

Средства из тачке 1. и 2. овог решења исплатити са
Раздела 5 – Градска управа, Глава 1 – Градска управа,
Програм 12–- Здравствена заштита, ПА-1801-0003 –
Спровођење активности из области друштвене бриге
за јавно здравље, Функционална 740 – Услуге јавног
здравства, Позиција 127, Економска класификација
424 – Специјализоване услуге (у оквиру финансијског
плана Градске управе Пожаревац за 2019. годину на
економску класификацију 424911 – Остале специјализоване услуге – накнада за пружену хитну медицинску помоћ – услуге које здравствена установа није
наплатила од организације за здравствено осигурање
у року од 90 дана од дана испостављања фактуре).

IV

За реализацију овог Решења задужује се Одељење
за буџет и финансије Градске управе Града Пожаревца.

V

Диспозитив овог Решења објавити у „Службеном
гласнику Града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 25. децембра 2019. године
Број 09-06-187/2019-1
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДAВАЈУЋИ ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА
Саша Павловић, дипл. инж. електротехнике, с. р.
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Издавач: Одељење за послове органа Града и информационе технологије
Градске управе Града Пожаревца
редакција: Одељење за послове органа Града и информационе технологије
Градске управе Града Пожаревца, Дринска 2,
тел: 539-670, тираж броја 19 – 45 примерака.

