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Предмет: Oбавештење о поступању по Уредби о садржини, начину припреме 

и оцене, праћењу спровођења и извештавању о реализацији 

капиталних пројеката и позив за Радионицу из програмског и 

капиталног буџетирања 

 

 

Поштовани, 

 

Влада Републике Србије је у јуну 2017. године донела Уредбу о садржини, 

начину припреме и оцене, као и праћењу спровођења и извештавању о реализацији 

капиталних пројеката (у даљем тексту Уредба), а иста је ступила на снагу 1. јануара 

2018. године.  

Овом Уредбом се предвиђају многе новине у вези са процесом предлагања 

капиталних пројеката, њихове припреме, оцењивања и начина укључивања у буџет као 

и о спровођењу и извештавању о реализацији (Уредбу можете преузети на линку   

https://pozarevac.rs/dokumentacija/budzet). 

Циљ Уредбе је да се обезбеди вредновање свих позитивних и негативних 

ефеката капиталних пројеката и осигура делотворно и ефикасно управљање јавним 

средствима, а јединице локалне самоуправе су у обавези да примене ову Уредбу. 

Чланом 21. ставом 2. Уредбе је предвиђено да предлагачи пројеката 

„достављају локалном органу управе надлежном за финансије предлоге капиталних 

пројеката који ће бити укључени у план јавних инвестиција локалне власти за буџетску 

и наредне две фискалне године, чији нацрт усваја надлежни колективни извршни орган 

локалне власти, до 15. јуна текуће године“. 

Уредба својим одредбама разликује две врсте предлагача:  

1. Овлашћени предлагач капиталног пројекта је директни корисник 

буџетских средстава који за капиталне пројекте из своје надлежности сачињава, 

односно прикупља сву инвестициону документацију, оцењује и селектује предлоге 

идејa за капиталне пројекте. Такође, овлашћени предлагач подноси захтев за 

финансирање капиталног пројекта локалном органу управе надлежном за 

финансије, у складу са буџетским календаром. 

2. Предлагач идеје капиталног пројекта је корисник јавних средстава, у 

смислу закона којим се уређује буџетски систем, за чије потребе се реализује капитални 
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пројекат, односно директни корисник буџетских средстава у чијој је надлежности 

предложени капитални пројекат; 

Обзиром да се ова Уредба по први пут примењује ове године, а са циљем да 

успешно водимо процес прикупљања предлога идеја капиталних пројеката, овај захтев 

шаљемо и Вама као кориснику јавних средстава, обзиром да у складу са Уредбом 

можете бити предлагач идеје капиталног пројекта, које подносите свом надлежном 

директном буџетском кориснику.   

 

Имајући у виду ове рокове, потребно је да најкасније до 15. маја 2018. године 

доставите захтеве за предлагање идејног пројекта, као и захтеве за финансирање 

капиталног пројекта чија је реализација у току, односно захтеве за финансирање новог 

капиталног пројекта у обрасцима које вам шаљемо у прилогу (Прилог 2, 3 и 4). 

Обрасце у електронском облику можете преузети на линку  

https://pozarevac.rs/dokumentacija/budzet/) . Наведене захтеве доставите на адресу 

електронске поште tanja.mihailovic@pozarevac.rs . 

На истом линку можете преузети и Упутство за израду програмског буџета 

Министарства финансија РС (Прилог 5), јер је за попуњавање ових образаца неопходно 

да се упознате и са овим Упутством. 

 

Имајући у виду да je наша локална самоуправа ушла као једна од 8 јединица 

локалне самоуправе у Програм Еxchange 5, којим је предвиђена подршка при изради 

буџета за 2019. годину и подршка у оцењивању достављених предлога капиталних 

пројеката, обавештавамо Вас овом приликом да ће бити одржана и радионица где ће 

бити представљена Уредба.  

Потребно је да присуствујете радионици на којој ћете моћи да поставите и 

питања како бисте правилно испунили Вашу обавезу. У циљу што ефикаснијег рада на 

радионици, неопходно је да понесете Ваше нацрте захтева за предлагање пројекта као и 

нацрте захтева за финансирање капиталног пројекта, како би се кроз предавања 

заснована на конкретним примерима Града Пожаревца подстакла дискусија која би 

резултирала бољим квалитетом програмских информација у Одлуци о буџету Града 

Пожаревца за 2019. годину и бољом иплементацијом капиталних пројеката. У прилогу 

обавештења достављамо Вам и дневни ред Радионице програмског и капиталног 

буџетирања.  

Радионица ће се одржати у скупштинској сали број 107 Градске управе 

Града Пожаревца дана 23.04.2018. године са почетком у 11 часова. 

 

За сва питања и додатну подршку можете се обратити Одељењу за буџет и 

финансије, Одсеку за буџет Градске управе Града Пожаревца путем телефона на број 

012/539-714 и 012/539/725. 

 

Срдачан поздрав, 

 

 РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА ЗА 

БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ 

______________________________ 

Милан Дабић, дипл.економиста 

 

 

-Прилог 2 - Образац за предлагање идеје капиталног пројекта 

-Прилог 3 - Образац за финансирање капиталног пројекта чија је реализација у току 

-Прилог 4 - Образац за финансирање новог капиталног пројекта 

-Дневни ред Радионице програмског и капиталног буџетирања 
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Доставити:  

-Градоначелнику Града Пожаревца 

-Заменику градоначелника Града Пожаревца 

-Председнику Скупштине Града Пожаревца 

-Начелнику Градске управе Града Пожаревца 

-Градском правобраниоцу Града Пожаревца 
-Помоћнику градоначелника за економски развој-градски менаџер 

-Помоћнику градоначелника за урбанизам 

-Помоћнику градоначелника за област културе и информисања 

-Помоћнику градоначелника за комуналну област 

-Помоћнику градоначелника за заштиту животне средине 

-Члану Градског већа ресорно задуженом за област: привреда и финансије 

-Члану Градског већа ресорно задуженом за област: просвета, образовање и здравство 

-Члану Градског већа ресорно задуженом за урбанизам 

-Члану Градског већа ресорно задуженом за област: комунална инфраструктура и саобраћај 

-Члану Градског већа ресорно задуженом за област: спорт, омладина и туризам  

-Члану Градског већа ресорно задуженом за област: пољопривреда и заштита животне средине 

-Члану Градског већа ресорно задуженом за област: друштвене делатности и социјална питања 

-Члану Градског већа ресорно задуженом за област: невладине организације, култура и 

информисање, 

-Члану Градског већа ресорно задуженом за област: Градска општина Костолац и месне 

заједнице 

-Члану Градског већа ресорно задуженом за област: предузетништво 

-Одељењу за буџет и финансије, руководиоцу 

-Одељењу локалне пореске администрације, руководиоцу 

-Одељењу за имовинско-правне послове, руководиоцу 

-Одељењу за комуналне, стамбене послове и послове из области енергетике и 

саобраћаја, руководиоцу 

-Одељењу за просторно планирање, урбанизам и грађевинарство и заштиту животне 

средине, руководиоцу 

-Одељењу за инспекцијске послове, руководиоцу  

-Одељењу за друштвене делатности, руководиоцу  

-Одељењу за општу управу, руководиоцу 

-Одељењу за послове органа града, управљање људским ресурсима, ИТ и комуникације, 

руководиоцу  

-Служби за инвестиције, руководиоцу 
-Одсека за пољопривреду и заштиту животне средине, шефу 

-Енергетском менаџеру, Оливеру Поповићу 
-Центру за социјални рад Пожаревац, директору 

-Туристичкој организацији Града Пожаревца, директору 

-Народној библиотеци „Илија М. Петровић“, директору 

-Историјском архиву Пожаревац, директору 

-Галерији „М.П. Барили“  директору 

-Народном музеју Пожаревац, директору 

-Центру за културу Пожаревац, директору 

-Културно-спортском центру „Пожаревац“, директору 

-Градском женском хору „Барили“, директору 

-Предшколској установи „Љубица Вребалов“, директору  

-Дому здравља „Пожаревац“, директору 

-ЈП „Топлификација“, директору 

-ЈКП „Водовод и канализација“, директору 

-ЈКП „Комуналне службе“, директору 

-ЈП „Љубичево“, директору 

-ЈКП „Паркинг сервис“, директору 


