Кратак приказ
Нацрта буџета
Града Пожаревца
за 2019. годину

Процес припреме буџета у јединицама локалне самоуправе одвија се у складу са буџетским
календаром и по процедури утврђеној Законом о буџетском систему („Службени гласник РС“, број 54/09,
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка, 108/13, 83/14-др.закон, 142/14, 68/15-др. закон, 103/15,
99/16 и 113/17).
Министарство финансија РС је 5. новембра 2018. године на својој званичној интернет страници
објавило Упутство за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2019. годину и пројекцијама за 2020.
и 2021. годину.
Упутство за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2019. годину и пројекцијама за 2020. и
2021. годину садржи основне економске претпоставке и смернице за припрему одлуке о буџету локалне
власти, методологију израде одлуке о буџету локалне власти и методологију израде предлога
финансијског плана корисника средстава буџета локалне власти.
У складу са истим сви буџетски корисници извршили су корекције већ достављених предлога
финансијских планова.
Основне економске претпоставке и смернице за припрему предлога финансијског плана
буџетског корисника и одлуке о буџету локалне власти са средњорочним пројекцијама и инструкцијама у
вези планирања прихода буџета исказане су у наредној табели:
Исказано у процентима осим ако није
другачије назначено

2018

2019

2020

2021

Стопа реалног раста БДП

4,2

3,5

4,0

4,0

Потрошачке цене (крај периода)

2,6

2,4

3,0

3,0

Извор: МФИН
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Локална власт у 2019. години може планирати укупна средства потребна за исплату плата
запослених које се финансирају из буџета локалне власти, тако да масу средстава за исплату плата
планирају на нивоу исплаћених плата у 2018. години, а највише до дозвољеног нивоа за исплату плата у
складу са чланом 40. Закона о буџету Републике Србије за 2018. годину („Службени гласни РС”, бр.
113/2017).
Средства за плате планирана су на бази постојећег, а не систематизованог броја запослених.
Укупно планиране масе средстава за плате увећавају се у:
- органима и службама локалне власти и месним заједницама за 7 %;
- установама социјалне заштите за 9%;
- предшколским установама за 7%;
- осталим јавним службама 7 %.
Средства добијена по основу умањења у складу са одредбама Закона о привременом уређивању
основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних
средстава, планирана су на економској класификацији 465 - Остале дотације и трансфери.
И током 2019. године примењују се одредбе Закона о начину одређивања максималног броја
запослених у јавном сектору.
Средства за коришћење роба и услуга у 2019. години планирана су у реалном износу, а пре свега
за извршавање расхода на име сталних трошкова.
Субвенције и остали расходи планирани су у складу са рестриктивном политиком која се
спроводи у циљу одрживог нивоа дефицита.
Имајући у виду одредбе Закона о буџетском систему, надлежни орган локалне власти донео је
План за увођење родно одговорног буџетирања број: 03-40-434/2018-2 од 26. марта 2018. године, којим
су одређени корисници буџетских средстава који ће у својим финансијским плановима дефинисати
најмање један родно одговоран циљ и одговарајуће индикаторе који адекватно мере допринос циља
унапређењу равноправности између жена и мушкараца, у оквиру једног или више програма или
програмских активности.
Обзиром на наведено, у 2019. години следећи буџетски корисници ће приликом припреме и
извршавања финансијских планова, дефинисати и пратити циљеве и индикаторе унапређења
равноправности између жена и мушкараца:
Градска управа Града Пожаревца:
Програм 9: Основно образовање васпитање
Програм 10-Средње образовање и васпитање
Предшколска установа „Љубица Вребалов“:
Програм 8-Предшколско васпитање и образовање
Нацрт буџета Града Пожаревца за 2019. годину односи се у целини на Град Пожаревац и укључује
трансфер Градској општини Костолац.
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1. ПРОЦЕНА ПРИХОДА И ПРИМАЊА

Текући приходи и примања буџета Града Пожаревца за 2019. годину планирани су у износу од
3.136.895.812,00 динара при чему је процена рађена сходно законској регулативи која регулише ову
област, на основу тренда остварења појединих врста прихода и примања у претходној години, као и на
основу процењеног фискалног утицаја.
Наредна табела приказује структуру пројектованих текућих буџетских прихода и примања
буџета града Пожаревца за 2019. годину:
Приходи и примања

Конто
700000
710000

ТЕКУЋИ ПРИХОДИ
ПОРЕЗИ

711000 ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ
711111
711121
711122
711123
711145

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

711147

Порез на земљиште

711191

Порез на друге приходе

711193

Порез на приходе професионалних спортских стручњака

713000 ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ
713121
713122
713311
713421
713423

Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од
физичких лица
Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од
правних лица
Порез на наслеђе и поклон по решењу Пореске управе
Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу
Пореске управе
Порез на пренос апсолутних права на моторним возилима,
пловилима и ваздухопловима, по решењу Пореске управе

714000 ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ
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Средства из
буџета

Структура
%

3.109.795.812

99,1%

2.569.812.402

81,9%

1.285.610.000

41,0%

1.140.000.000

36,3%

260.000

0,0%

22.000.000

0,7%

34.000.000

1,1%

1.500.000

0,0%

50.000

0,0%

86.000.000

2,7%

1.800.000

0,1%

427.000.000

13,6%

180.000.000

5,7%

180.000.000

5,7%

9.000.000

0,3%

45.000.000

1,4%

13.000.000

0,4%

810.202.402

25,8%

714431

714513
714543
714549

Комунална такса за коришћење рекламних паноа, укључујући и
истицање и исписивање фирме ван пословног простора на
објектима и просторима који припадају јединици локалне
самоуправе(коловози, тротоари, зелене површине, бандере и
слично)
Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних
возила, осим пољопривредних возила и машина
Накнада за промену намене обрадивог пољопривредног
земљишта
Накнада од емисије SO2, NO2, прашкастих материја и одложеног
отпада

714552

Боравишна такса

714572

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

714593
714598

Накнада за постављање водовода, канализације, електричних,
телефонских и телеграфских водова и слично на општинском
путу и улици, ако је управљач пута надлежни орган локалне
самоуправе
Накнада за ванредни превоз на општинском путу у улици, ако је
управљач пута надлежни орган локалне самоуправе

716000 ДРУГИ ПОРЕЗИ
716111

Комунална такса за истицање фирме на пословном простору

730000

ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ

733000 ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ
733141

Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа градова

733147

Текући трансфери од општина у корист нивоа градова

740000

ДРУГИ ПРИХОДИ

741000 ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ
741141
741511
741531
741535

Камата на средства буџета града
Накнада за коришћење минералних сировина и геотермалних
ресурса
Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама
или испред пословног простора у пословне сврхе, осим ради
продаје штампе, књига и других публикација, производа старих
и уметничких заната и домаће радиности
Комунална такса за заузеће јавне површине грађевинским
материјалом

742000 ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА
742126

Накнада по основу конверзије права коришћења у право својине
у корист Републике
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650.000

0,0%

42.000.000

1,3%

25.000

0,0%

763.127.402

24,3%

3.000.000

0,1%

600.000

0,0%

500.000

0,0%

300.000

0,0%

47.000.000

1,5%

47.000.000

1,5%

113.145.139

3,6%

113.145.139

3,6%

111.620.139

3,6%

1.525.000

0,0%

426.261.271

13,6%

212.230.744

6,8%

30.000.000

1,0%

169.130.744

5,4%

13.000.000

0,4%

100.000

0,0%

168.178.000

5,4%

1.500.000

0,0%

742141
742142
742143
742144
742146

Приходи од продаје добара или услуга од стране тржишних
организација у корист нивоа градова
Приходи од давања у закуп, односно на коришћење
непокретности у државној својини које користе градови и
индиректни корисници њиховог буџета
Приходи од закупнине за грађевинско земљиште у корист нивоа
градова
Накнада по основу конверзије права коришћења у право својине
у корист нивоа градова
Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у
предшколским установама у корист нивоа градова

742241

Локалне административне таксе

742242

Такса за озакоњење објеката у корист градова

742253

Накнада за уређивање грађевинског земљишта

742341

Приходи које својом делатношћу остваре органи и организације
градова

743000 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ
743324
743341
743342
743924

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

745000 МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ
745141
745143
770000
772110

Остали приходи у корист нивоа градова
Део добити јавног предузећа према одлуци управног одбора
јавног предузећа у корист нивоа градова
МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ
РАСХОДА
Меморандумске ставке за рефундацију расхода 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
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7.518.000

0,2%

42.000.000

1,3%

8.000.000

0,3%

100.000

0,0%

62.000.000

2,0%

5.000.000

0,2%

12.000.000

0,4%

30.000.000

1,0%

60.000

0,0%

20.800.000

0,7%

18.000.000

0,6%

1.500.000

0,0%

1.000.000

0,0%

300.000

0,0%

25.052.527

0,8%

8.252.527

0,3%

16.800.000

0,5%

577.000

0,0%

577.000

0,0%

26.600.000

0,8%

25.400.000

0,8%

400.000

0,0%

25.000.000

0,8%

1.200.000

0,0%

900000

Примања од продаје робе за даљу продају у корист нивоа
градова
ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ
ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

920000

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИН. ИМОВИНЕ

920000

Примања од продаје финансијске имовине

7+8+9

ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И
ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

823141

1.200.000

0,0%

500.000

0,0%

500.000

0,0%

500.000

0,0%

3.136.895.812

100,0%

Средства из
буџета

Легенда
Изворни приходи
Уступљени приходи
Трансфери
Примања од продаје нефинансијске имовине
Примања од задуживања и продаје финансијске имовине
Укупно

6

%

693.180.527
2.303.470.146
113.145.139
26.600.000
500.000

22,10%
73,43%
3,61%
0,85%
0,02%

3.136.895.812

100,00%

2. ПРОЦЕНА РАСХОДА ЗА ТЕКУЋЕ ИЗДАТКЕ И ОПЕРАТИВНЕ ТРОШКОВЕ
ФУНКЦИОНИСАЊА

У процесу израде Нацрта буџета Града Пожаревца за 2019. годину појединачни расходи и издаци
корисника буџетских средстава планирани су у складу са основним поставкама утврђеним у Упутству за
припрему одлуке о буџету локалне власти за 2019. годину и пројекција за 2020. и 2021. годину у укупном
износу од 3.136.895.812,00 динара:
трошкови функционисања органа политичког
Градоначелник Града Пожаревца
42.405.848,00
система локалне самоуправе
трошкови функционисања извршног органа локалне
Градско веће Града Пожаревца
18.631.078,00
самоуправе
Скупштина Града Пожаревца
63.248.416,00
трошкови функционисања локалне скупштине
Дотације политичким партијама
2.698.303,00
Градско правобранилаштво Града
трошкови функционисања и заштите имовинских
12.388.415,00
Пожаревца
права и интереса Града
трошкови функционисања локалне самоуправе,
инспекцијских послова, локалне пореске
администрације, комуналне полиције и других служби
у складу са надлежностима и пословима локалне
самоуправе у циљу обезбеђење задовољења потреба и
Градска управа Града Пожаревца
560.528.988,00
интереса локалног становништва: плате запослених,
стални трошкови, коришћење роба и услуга, остале
опште услуге, специјализоване услуге, текуће
поправке и одржавање, набавка нефинансијске
имовине и друго
услуге за електричну енергију-јавна расвета
102.400.000,00
услуге водовода и канализације:
-Пожаревац-градска чесма на Старом корзоу, јавна чесма на кружном току на Булевару,
градска фонтана у Табачкој чаршији
2.048.000,00
-Костолац-јавна чесма "Вељко Дугошевић", градска фонтана у парку
-Стари Костолац-јавна чесма у Кобаловој улици
услуге чишћења-Јавна хигијена
56.011.820,00
услуге одржавања националних паркова и природних површина
Одржавање зеленила у Пожаревцу и Костолцу (са прилазним путевима) и одржавање
35.257.341,00
"Спомен парка Чачалица"
остале опште услуге-Скела у Брежану
5.939.200,00
испитивање загађености земљишта на територији Града Пожаревца
1.000.000,00
услуге јавног здравства-инспекција и анализа:
сагледавање здравствене исправности воде за пиће из индивидуалних бунара и испитивање
1.252.000,00
воде за пиће из јавних водних објеката на територији Града Пожаревца
услуге очувања животне средине-мерење загађујућих материја у ваздуху у Пожаревцу
3.277.791,00
услуге очувања животне средине-мерење и анализа нивоа буке у Пожаревцу и Костолцу
317.088,00
услуге очувања животне средине-стрелци противградне заштите
2.000.000,00
уређење и опремање противградне службе-набавка противградних ракета
4.400.000,00
остале специјализоване услуге-рушење бесправно зиданих и постављених објеката,
3.000.000,00
уклањање предмета, ствари и опреме
остале специјализоване услуге-систематска дератизација
12.662.967,00
остале специјализоване услуге-испитивање намирница животињског порекла на зеленим
1.599.084,00
пијацама у Пожаревцу и Костолцу
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остале специјализоване услуге-услуге прихватилишта за псе и мачке
остале специјализоване услуге-дезинсекција
остале специјализоване услуге-извођење мониторинга за ларве и одрасле комарце
остале специјализоване услуге-"Социо-рехабилитациони клуб за младе“
остале специјализоване услуге-Управљање јавним и некатегорисаним путевима на
територији Града Пожаревца
текуће поправке и одржавање осталих објеката-Одржавање пружних прелаза
текуће поправке и одржавање осталих објеката-Одржавање фонтана у Пожаревцу и
Костолцу
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 интервенција других јавних предузећа
текуће поправке и одржавање осталих објеката-Одржавање и замена оштећених
мобилијара у Пожаревцу и Костолцу
текуће поправке и одржавање осталих објеката
Одржавање јавне и канделаберске расвете у Пожаревцу и Костолцу са селима
текуће поправке и одржавање осталих објеката
Одржавање улица, локалних путева и тротоара
текуће поправке и одржавање осталих објеката
Зимско одржавање улица
текуће поправке и одржавање осталих објеката-Одржавање семафора
текуће поправке и одржавање осталих објеката-Одржавање хоризонталне и вертикалне
сигнализације
накнаде из буџета за децу и породицу-накнада породици за прворођено дете и накнада
породици у којој се роде близанци, тројке или четворке
накнаде из буџета за децу и породицу-вантелесна оплодња
ученичке награде-Награде за остварене резултате на такмичењима и подстицај
талентима
поклони-пакети за "ђаке прваке"
студентске стипендије
накнада трошкова камата по студентским кредитима узетих код пословних банака
исхрана и смештај ученика-смештај ученика са сметњама у развоју
превоз ученика-превоз ученика у основном образовању
превоз ученика-превоз ученика у средњем образовању
превоз ученика-превоз ученика са сметњама у развоју и њихових пратилаца
пројекат "Лични пратилац детета и ученика"
специјализоване услуге
"Сервис помоћи у кући за стара лица и особе са инвалидитетом"
накнаде из буџета за становање и живот
субвенционисана цена комуналних услуга
дотације спортским омладинским организацијама
годишњи програми спортских организација, удружења и савеза
дотације спортским омладинским организацијама
посебни програми у области спорта (предшколски, школски и рекреативни спорт)
дотације верским заједницама
дотације осталим удружењима грађана-Конкурс за суфинансирање програма/пројеката
НВО и удружења-Подршка социо-хуманитарним организацијама (социјална заштита,
хуманитарни програми, брига о старима, здравствена заштита и борачко-инвалидска
заштита)
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8.015.872,00
7.064.880,00
1.080.000,00
1.491.502,00
8.844.000,00
2.252.800,00
1.024.000,00
4.000.000,00
3.993.600,00
1.500.000,00
26.931.200,00
51.197.411,00
40.876.530,00
3.800.000,00
10.046.415,00
16.000.000,00
2.500.000,00
2.500.000,00
1.000.000,00
7.000.000,00
500.000,00
5.700.000,00
42.800.000,00
7.500.000,00
3.200.000,00
15.000.000,00
8.433.590,00
9.150.000,00
75.000.000,00
1.000.000,00
5.100.000,00
9.500.000,00

дотације осталим удружењима грађана-Конкурс за суфинансирање програма/пројеката
НВО и удружења-Заштита лица са инвалидитетом
дотације осталим удружењима грађана-Подршка социо-хуманитарним организацијамаАкциони план за старе
дотације осталим удружењима грађана-Програм социјалне заштите-“Народна кухиња“
дотације осталим удружењима грађана-Конкурс за суфинансирање програма/пројеката
НВО и удружења-Еколошки програми
дотације осталим удружењима грађана-Конкурс за суфинансирање програма/пројеката
НВО и удружења-Програми националних мањина
дотације осталим удружењима грађана-Програми националних мањина-Акциони план за
Роме
дотације осталим удружењима грађана-Конкурс за суфинансирање програма/пројеката
НВО и удружења-Програми бриге о деци и младима
дотације осталим удружењима грађана-Конкурс за суфинансирање програма/пројеката
НВО и удружења-Програми одрживог развоја
дотације НВО и удружењима-Конкурс за финансирање и суфинансирање
програма/пројеката у култури
дотације НВО и удружењима-Конкурс за финансирање програма/пројеката културноуметничких друштава
дотације осталим непрофитним институцијама-Локални акциони план за особе са
инвалидитетом града Пожаревца за период 2015-2020 године
дотације осталим удружењима грађана-Подршка социо-хуманитарним организацијамаАкциони план за младе
услуге информисања јавности-Конкурс за суфинансирање пројеката за остваривање јавног
интереса у области јавног информисања
текуће субвенције приватним предузећима-Програм локалног економског развоја Града
Пожаревца
субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама
"Мере активне политике запошљавања"
новчане казне и пенали по решењу судова
"Румунско-српска заједничка иницијатива у борби против канцера у пограничном регионуунапређено дијагностификовање и лечење малигних тумора"
oстале накнаде штете-накнада за ујед паса луталица
функционисање основних школа на територији Града
Основно образовање и васпитање
Пожаревца
функционисање средњих школа на територији Града
Средње образовање и васпитање
Пожаревца
Центар за социјални рад
трошкови функционисања установе из области
Пожаревац, огранак Костолац и
социјалне заштите и повећање доступности права и
Дневни центар за децу ометену у
механизама социјалне заштите у локалној заједници
развоју
Трансфер Градској општини
функционисање градске општине
Костолац
трошкови унапређења доступности, квалитета и
Дом здравља Пожаревац
ефикасности примарне здравствене заштите
Буџетски фонд за пољопривреду и
подршка за спровођење пољопривредне политике у
рурални развој
локалној заједници и мере подршке руралном развоју
Програм коришћења средстава за
финансирање унапређења
унапређење организације саобраћаја и унапређење
безбедности саобраћаја на
саобраћајне инфраструктуре
путевима на територији Града
Пожаревца
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6.000.000,00
2.000.000,00
15.582.500,00
300.000,00
1.400.000,00
3.500.000,00
1.600.000,00
1.500.000,00
5.500.000,00
3.000.000,00
2.450.000,00
3.500.000,00
4.000.000,00
20.000.000,00
38.438.166,00
10.000.000,00
10.000.000,00
24.107.350,00
3.500.000,00
86.249.059,00
72.225.883,00
50.099.772,00
135.488.595,00
9.711.923,00
17.988.687,00

18.000.000,00

Програм мера за унапређење
услова живота на територији Града
Пожаревца (од накнаде за
минералне сировине)
Програм буџетског фонда за
заштиту животне средине (од
накнаде за емисију SO2 NO2,
прашкастих материја и одложеног
отпада)
Месне заједнице
Предшколска установа "Љубица
Вребалов"
Спортски центар Пожаревац
Туристичка организација Града
Пожаревца
Култура са свим пројектима у
култури

инвестиције у циљу побољшања саобраћајне
инфраструктуре

169.130.744,00

инвестиције у функцији заштите животне средине

481.412.087,00

трошкови обезбеђивања услова за остварење права
грађана и задовољавања потреба и интереса локалног
13.024.341,00
становништва деловањем месних заједница
трошкови функционисања предшколске установе
повећањем обухвата деце предшколским васпитањем
350.644.834,00
и образовањем као и унапређење доступности
предшколског васпитања за децу из осетљивих група
трошкови функционисања локалне установе спорта
37.244.028,00
трошкови функционисања Туристичке организације у
циљу управљања развојем туризма и промоције
69.534.756,00
туристичке понуде
трошкови функционисања локалних установа културе
у циљу јачања културне продукције и уметничког
154.694.948,00
стваралаштва, унапређење система очувања и
представљања културно-историјског наслеђа
Укупно расходи и издаци: 3.136.895.812,00

Град Пожаревац је упутио захтев за сагласност Министарству здравља РС да у име Опште
болнице Пожаревац обезбеди средства на име учешћа болнице у пројекту "Румунско-српска заједничка
иницијатива у борби против канцера у пограничном региону-унапређено дијагностификовање и лечење
малигних тумора".
Влада Републике Србије донела је Закључак 05 број: 401-10705/2018 од 16.11.2018. године којим
се одобрава улагање локалног нивоа власти у Општу болницу Пожаревац у износу од 42.000.000,00
динара у 2018. години.
Скупштина Града Пожаревца донела је Одлуку број 011-06-170/2018-5 од 07.12.2018. године
којом се одобрава финансирање учешћа Опште болнице у овом пројекту по годинама и то:
 у 2018. години у износу од 350.000,00 ЕУР-а, а у динарској противвредности од 42.000.000,00
динара
 у 2019. години у износу од 200.894,58 ЕУР-а, а у динарској противвредности од 24.107.350,00
динара и
 у 2020. години у износу од 150.000,00 ЕУР-а, а у динарској противвредности од 18.000.000,00
динара.
Укупна средства која ће Град Пожаревац обезбедити на име учешћа болнице у овом пројекту у
периоду 2018-2020. године износе 700.894,58 ЕУР-а, а у динарској противвредности од 84.107.350,00
динара.
Рок за реализацију овог пројекта је 9. фебруар 2021. године.
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3. ИНВЕСТИЦИОНИ ПОТЕНЦИЈАЛ
Град Пожаревац је израдио Програме коришћења наменских средстава за износ текућих прихода
узимајући у обзир и средства преостала након пренамене по окончаним инвестицијама из 2018. године и
исте проследио надлежним министарствима на сагласност и то:
Програм буџетског фонда за заштиту животне средине
Извор 13

Средства од пренамене по окончаним инвестицијама из 2018. године

Извор 01

Очекивани приход у 2019. години
Укупно за Програм за 2019. годину:

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

11.

12.
13.
14.
15.

Редовно одржавање и чишћење Брежанског канала од градског хиподрома
до улива у Велику Мораву у смислу несметане евакуације површинских и
отпадних вода
Систематско уклањање амброзије на територији Града Пожаревца у 2019.
години
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“
Изградња трансфер станице и рециклажног центра
Електро возило за јавну хигијену
Мала возила за прикупљање отпада
Специјална комунална возила
Набавка промо ЕКО торби са услугом штампе - 11000 комада
Израда пројекта проширења система сакупљања отпадних вода у Костолцу
у улицама: Вука Караџића, Сутјеска, Хајдук Вељкова, Војводе Путника,
Партизанско сокаче, Краља Петра, Михајла Пупина, Ђорђа Вајферта,
Десанке Максимовић, Милоша Обилића, Војводе Степе, Базенска и
Миленка Стојковића
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
Одржавање секундарног система за сакупљање отпадних вода - Набавка
самоходне камере за снимање у канализацији
Изградња система сакупљања отпадних вода у улици Цара Душана секундарна мрежа
Изградња система сакупљања отпадних вода у улици Цане Бабовић други
део (заштита водоизворишта)
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142.584.124,00
481.412.087,00
623.996.211,00
7.500.000,00
5.000.000,00

19.800.000,00
67.612.141,00
6.500.000,00
9.500.000,00
15.000.000,00
2.500.000,00
2.190.000,00

12.000.000,00

39.000.000,00

69.000.000,00
3.000.000,00
12.555.000,00
10.575.000,00

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

32.

33.
34.
35.
36.

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 - Редовно чишћење и одржавање
кишне канализације, сливника, сливничких решетки, таложнице и црпних
станица на територији Пожаревца и Костолца
Заштита површинских вода од загађења - Проширење система сакупљања
атмосферских отпадних вода у улици Далматинска
Замена азбестно-цементних водоводних цеви, реконструкција водоводне
мреже у улици Синђелићева, Л=400 м
Замена азбестно-цементних водоводних цеви, реконструкција водоводне
мреже у улици Ратарска, Л=1300 м
Замена азбестно-цементних водоводних цеви, реконструкција водоводне
мреже у улици Далматинска, Л=400 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 Книћанинова, Л=210 м
Замена азбестно-цементних водоводних цеви, реконструкција водоводне
мреже у улици Поречка, Л=300 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
Реконструкција постојеће фекалне црпне станице у Партизанској улици у
Костолцу, са повећањем капацитета и заменом хидро-машинске и електроуправљачке опреме
Извођење санационих радова и чишћење регулационог корита реке Стара
Млава, а у циљу заштите земљишта од деградација и снижавања високих
подземних вода у зони угрожених насеља Трњане (ПР133 Km 6 + 572.50 до
ПР167 Km 8+204), L=1,631.5 m
Редовно одржавање и чишћење речног канала „Стара Млава“ у циљу
нормалног функционисања канала од црпне станице "Срећно" до
Летњиковца
Интервенције на водотоцима II категорије на подручју Града Пожаревца за
2019. годину у циљу заштите земљишта од деградације
Израда пројекта „Замена, ревитализација и формирање нових планских
дрвореда у Граду Пожаревцу“
Топлификација МЗ Сопот - ИТПС Пећка III фаза, ИТПС Пећка IV - 1 фаза,
ИТПС Пећка IV - 2 фаза
Укупно:
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2.300.000,00
3.840.000,00
20.000.000,00
20.406.000,00
8.640.000,00
28.080.000,00
7.992.000,00
12.204.000,00
4.536.000,00
6.480.000,00
22.500.000,00
3.300.000,00
9.484.764,00
4.644.000,00
12.500.000,00
13.500.000,00

41.029.912,00

34.000.000,00
12.920.394,00
6.000.000,00
67.907.000,00
623.996.211,00

Програм мера за унапређење услова живота на територији Града Пожаревца
Извор 13
Извор 01

Средства од пренамене по окончаним инвестицијама из 2018. године
Очекивани приход у 2019. години

169.130.744,00
Укупно за Програм за 2019. годину:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

10.813.757,00

Радови на ојачавању коловозне конструкције и изградња кружног тока на
раскрсници улица Моше Пијаде и Јована Шербановића (кружни ток са
деоницама улица Моше Пијаде и Јована Шербановића)
Рехабилитација тротоара и платоа са поплочавањем у улици Чеде Васовића
– десна страна у смеру ка улици Ђуре Ђаковић
Радови на ојачавању коловозне конструкције – асфалтирање улице
Партизанска (од Лоле Рибара до Далматинске) са израдом тротоара са десне
стране
Радови на ојачавању коловозне конструкције – асфалтирање улице
Синђелићеве са израдом тротоара
Радови на ојачавању коловозне конструкције – асфалтирање дела улице
Трудбеничка у Костолцу са израдом тротоара са десне стране
Радови на ојачавању коловозне конструкције – асфалтирање улице Девет
Југовића (Насеље Канал) у Костолцу
Радови на ојачавању коловозне конструкције – асфалтирање улице Лоле
Рибара у МЗ „Острово“
Радови на ојачавању коловозне конструкције – асфалтирање улице Саве
Ковачевића у МЗ „Кленовник“
Радови на ојачавању коловозне конструкције – асфалтирање дела улице
Моше Пијаде и дела улице Милоша Обилића у МЗ „Кленовник“
Радови на ојачавању коловозне конструкције – асфалтирање улице Боже
Димитријевића у МЗ „Петка“
Укупно:

Након добијања сагласности од надлежних министарстава напред
увршћени у Предлог Одлуке о буџету Града Пожаревца за 2019. годину.

179.944.501,00

40.000.000,00
34.034.170,00
25.000.000,00
35.000.000,00
19.000.000,00
1.675.680,00
6.134.100,00
3.203.297,00
4.930.427,00
10.966.827,00
179.944.501,00

наведени програми биће

У 2019. години окончаће се започете инвестиције из 2018. године по већ закљученим уговорима
које ће и бити пренете као преузета обавеза.
Град Пожаревац има додатни инвестициони потенцијал из нераспоређеног вишка прихода и
преосталих средстава по окончаним пројектима из 2018. године у износу од 300.000.000,00 динара.
Градско веће Града Пожаревца ће у складу са законом спровести јавну расправу за План јавних
инвестиција, а након окончања исте сагледаће се сугестије, примедбе и предлози грађана, представника
удружења грађана, стручне и остале јавности, након чега ће дефинитивно бити утврђен План јавних
инвестиција, који ће бити увршћен у Предлог Одлуке о буџету Града Пожаревца за 2019. годину.

У периоду од израде Нацрта, а након окончања јавне расправе, до израде коначног Предлога
Одлуке о буџету Града Пожаревца за 2019. годину поред примедби и сугестија на План јавних
инвестиција сагледаће се сугестије и примедбе и на Нацрт Одлуке о буџету за 2019. годину а извршиће
се и усаглашавање преузетих обавеза из претходног периода као и коначно усаглашавање прихода и
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расхода.

Примедбе и сугестије грађана, представника удружења грађана, стручне и остале јавности у
вези предложеног Нацрта буџета Града Пожаревца за 2019. годину, могу се доставити најкасније до
16. децембра 2018. године на један од следећих начина:
 Поштом или лично на адресу: Градска управа Града Пожаревца, улица Дринска бр. 2, 12000
Пожаревац
 Електронским путем на е-mail: uprava@pozarevac.rs
Контакт телефон: Руководилац Одељења за буџет и финансије, Милан Дабић 012/539-631
Шеф Одсека за буџет, Ивана Лазић 012/539-714 и факс 012/222-521
Адреса: Градска управа Града Пожаревца
Дринска бр. 2, 12000 Пожаревац

ГРАД ПОЖАРЕВАЦ
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ОДЕЉЕЊЕ ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ
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