
    

              

 

                                                                                                                                           НАЦРТ 

 

На основу члана  39. став 1. тачка 6) и 64) Статута Града Пожаревца („Службени 

гласник Град Пожаревац“, бр. 10/18 и 12/18 - исправка),  

Скупштина Града Пожаревца, на седници одржаној ____2019. године, донела је  

  

З А К Љ У Ч А К 

 
 

 

1. ДОНОСИ СЕ  План  капиталних улагања Града Пожаревца за период  2019-2022. годинe, 

који је саставни део овог закључка.  
 

2. Овај закључак објавити у „Службеном гласнику Града Пожаревца“. 

 

 

 

 

У Пожаревцу, ____ 2019. године                            Број:______ 

 

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА  

 

 

                                                       ПРЕДСЕДНИК 
              

                                      Бојан Илић 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

О б р а з л о ж е њ е 

Правни основ за доношење  Закључка којим се доноси  Плана капиталних улагања Града 

Пожаревца за период  2019-2022. годинe, на годишњем нивоу, садржан је  у  члану  36. став 1. тачка 

6) и 64) Статута Града Пожаревца („Службени гласник Град Пожаревац“, бр. 10/18). 

Чланом 39. став 1. тачка 6)  Статута Града Пожаревца („Службени гласник Град 

Пожаревац“, бр. 10/18),  прописано је да Скупштина  Града доноси доноси планске документе 

јавних политика, средњорочне планове и друге планске документе, у складу са законом. 

Тачком 64) истог члана је утврђено да Скупштина Града Пожаревца обавља и друге 

послове утврђене законом и овим статутом.  

 Сходно свом задатку, Комисијa  за израду  Плана капиталних улагања Града Пожаревца за 

период  2018-2022. године је сачинила предлог  Плана капиталних улагања Града Пожаревца за 

период  2019-2022. године, те је исти доставила  Градском  већу  Града Пожаревца  на даљу 

надлежност.  

Сходно свему наведеном Градско веће Града Пожаревца предлаже Скупштини Града 

Пожаревца да донесе закључак као у диспозитиву. 

 

Процена финансијских средстава потребних за спровођење акта 

 

За спровођење овог акта   нису потребна средства из буџета грaда Пожаревца за 2019. 

годину.   

 

У Пожаревцу,  18. јануара 2019. године             Акт Градског већа Града Пожаревца  

                                                                                  број 09-06-8/2019-35 од 18. јануара 2019. 

 
 

ОБРАЂИВАЧ: 

             

        ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА ГРАДА 

ПОЖАРЕВЦА  

 

Саша Павловић, дипл. инж. електротехнике, с.р.  

 

  РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА ЗА ЛОКАЛНИ  

    ЕКОНОМСКИ  РАЗВОЈ, ПОЉОПРИВРЕДУ И 

ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ  

 

Марко Савић, дипл. политиколог, с.р.     

 

  САВЕТНИЦА У ОДЕЉЕЊУ ЗА ЛОКАЛНИ  

 ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ,  ПОЉОПРИВРЕДУ И 

ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ  

 

Соња Траиловић, дипл. економиста, с.р. 

 

 

 ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА 

ГРАДА ПОЖАРЕВЦА 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

 

                   Бане Спасовић, дипл. правник, с.р. 

 

 Доставити: 
- Марку Савићу, руководиоцу Одељења за локални економски развој, пољопривреду  

и  заштиту животне средине 

- Милану Дабићу, руководиоцу Одељења за буџет и финансије 

- архиви 

 



 

НАЦРТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА 

ГРАДА ПОЖАРЕВЦА 

ЗА ПЕРИОД 

2019-2022. ГОДИНЕ 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Пожаревац, јануар 2019.  године



 

1. УВОД 

У сарадњи са програмом БФЦ СЕЕ, сертификације градова и општина за повољно 

пословно окружење, чији је Град Пожаревац учесник, а спроводи га Национална алијанса за 

локални економски развој (НАЛЕД), урађен је План капиталних улагања Града Пожаревца за 

период од 2019.- 2022. године који представља четворогодишњи план за инвестирање 

средстава из општинског буџета у инфраструктуру, привреду, јавне објекте и опрему. Овим 

планом обухваћени су пројекти од општег интереса, не мање вредности од 50.000 евра, уз 

минимални период реализације пројекта од 2 године. 

План капиталних улагања основни је документ за планирање капиталних издатака у 

локалном буџету. Једна од најважнијих функција Плана је обезбеђење усаглашености 

стратешких докумената: Стратегије одрживог развоја Града Пожаревца, средњорочних и 

дугорочних планова Јавних предузећа, и буџета Града Пожаревца са пројекцијама за наредне 

три године. У том смислу, иако План капиталних улагања може изгледати као извод из 

поменутих докумената, у практичном смислу он их даље разрађује и конкретизује.   

Реализовање капиталних пројеката велике вредности могуће је вршити из више извора 

финансирања: из средстава општинског буџета, програма Владе, кредита за развој, 

муниципалних обвезница, донација, јавно-приватних партнерстава.  

Годишњим капиталним буџетом сматра се једна година реализације плана капиталних 

улагања. Годишњи капитални буџет сваке године се одређује као исечак из четворогодишњег 

плана капиталних улагања, који се односи на прву наредну годину. Принцип израде плана 

капиталних улагања је равнотежа између текућег одржавања и побољшања постојеће 

инфраструктуре и нових инвестиција.  

Важност Плана капиталних улагања огледа се у томе да омогућава: рационалније 

коришћење буџетских средстава, утврђивање вишегодишњег плана инвестиционих 

активности, дефинисање приоритета развоја града у свим областима, благовремену припрему 

пројектне документације и бољи приступ екстерним изворима финансирања (уз истовремено 

максималну усредсређеност на задовољавање потреба грађана и економског напретка локалне 

заједнице. 

Изради овог Плана приступило се одговорно и студиозно. Градско веће Града 

Пожаревца је 03.12.2018. године донело Одлуку о покретању процеса израде Плана 

капиталних улагања. Именовани су чланови Комисије за израду плана капиталних улагања 

чији је задатак био да припреме нацрт, и доставе на разматрање Градском већу и Скупштини 

Града Пожаревца. Након усвајања Плана капиталних улагања, сваке године се врши његова 

ревизија и допуна. 

 

 



 

 

 

2. ПРОФИЛ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА 

Основне информације 
 
Tабела 1: Основни профил Града Пожаревца 

 

 2011.година 

 Пожаревац Браничевски 

округ 

Република 

Србија 

Величина области у kм2 481 3,865 88.361 

% обрадиве земље 97,8% 82,87% 65,90% 

Број становника 75.334 200.503 798.001 

Радно способно становништво у 2016. 48.716 89.273 3.398,227 

Број незапослених у новембру 2018. 3.252 9.787 90.494 

 
Извор: Републички Завод за статистику, Национална служба за запошљавање- Попис 2011. године 

 
 

2.1. ГЕОГРАФСКИ ПОДАЦИ 

Положај и величина 
 

Град Пожаревац, представља административни, културно-образовни, здравствени, 

саобраћајни и привредни центар Браничевског округа. Налази се у североисточном делу 

Србије на осамдесетак километара југоисточно од Београда, на 44. степену, 37. минуту и 12. 

секунди северне географске ширине и на 21. степену, 11. минуту и 23. секунди источне 

географске дужине, у седишту плодног Стига, између три реке: Дунава, Велике Мораве и 

Млаве. Град је саобраћајно добро повезан са остатком Србије, а географски положај даје му 

бројне погодности. Град је на само 80 km од Београда, а реком Дунав повезан је и 

међународним половним путем. Удаљеност од аутопута Београд-Ниш је само 15 km. 

Друмски саобраћај одвија се на магистралним, регионалним и локалним путевима. 

Најзначајнији путни правац представља магистрални пут М-24 (веза са Коридором 10 који се 

налази на око 15 километара од града), и М-25.1 (Пожаревац-Голубац-Кладово). Мрежу 

регионалних путева чине саобраћајнице Р-103 Костолац-Пожаревац-Жабари, Р-105 Речица-

Набрђе, Р-107б Дубравица-Мало Црниће, Р-108а од М-15.1 код Берања-Средњево и Р-214а 

Пожаревац-Љубичево-Смедерево. Од великог значаја је обилазница око Пожаревца која је 

изместила магистрални правац из грађевинског реона Града Пожаревца. Град Пожаревац се 

налази на веома значајној прузи Београд-Бор-Зајечар, која повезује Тимочку крајину и целу 

Источну Србију са мрежом железничких пруга Републике Србије. Од осталих железничких 

праваца треба поменути везу са пругом Велика Плана-Смедерево и пругу до ТЕ-КО 

„Костолац“, која је у изградњи. 

Посебан саобраћајни, привредни и економски значај за Град Пожаревац има река 

Дунав која дужином од 13 km, представља природну границу према Војводини, односно 

јужном Банату. Ваздушни саобраћај није развијен на територији града Пожаревца, а најближи 

аеродром је „Никола Тесла“ у Београду. За изузетне случајеве постоје и услови за слетање 

хеликоптера и мањих авиона, а у Костолцу се налази и мањи аеро-клуб. 



 

 

 
 

Мапа 1: Географски положај Браничевског округа и града Пожаревца Извор: Интернет 

 

 

Територија Града Пожаревца простире се на површини од 481 km
2
, у 25 сеоских и 2 градска 

насеља (Пожаревац и Градску општину Костолац). Град се територијално  додирује са градом 

Смедеревом (дужина границе 30 km), општинама Велико Градиште (17 km), Мало Црниће (17 

km), Жабари (4 km) и са општинама Ковин и Бела Црква на северу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2.2. СТАНОВНИШТВО, ЗАПОСЛЕНОСТ И ЗАРАДЕ 

 

Град Пожаревац простире се на површини од 481 km2, што представља 0,54% од 

укупне територије Републике Србије. Према попису становништва из 2011. године, у граду 

живи 75.334 становника, са густином насељености од 157 становника на km2. Од укупног 

броја становника, 14,52% чини пољопривредно/сеоско становништво на пољопривредним 

газдинствима. 

Кретање становништва на подручју Града Пожаревца карактеришу: низак наталитет, 

повећање стопе морталитета и миграциони процеси. 

Негативан природни прираштај, пад стопе фертилитета, миграциони процеси, 

демографско пражњење руралног подручја града Пожаревца, неповољна старосна структура 

активног становништва, јасно указују да сви аспекти радне снаге у наредном периоду могу 

представљати један од проблема и једно од значајних ограничења развоју града. 

 
Tабела 2: Величина и становништво - град Пожаревац/Браничевски округ/Србија (упоредни преглед 

 

 

 
Област 

 
 

Површин

а у km2 

Становништв

о 

 

 
Густина 

насељености 

 

 
Број 

насеља 

 

1991. 

 

2002. 

 

2014. 

Пораст 

или пад 

становништв

а 

2014 - 1991. 

Пожаревац 481 84.678 74.902 74.328 -10.350 154,5 27 

Браничевск

и округ 

 

3.865 

 

220.225 

 

200.503 

 

183.860 

 

-36.365 

 

47,6 

 

189 

Србија 88.361 7.856.370 7.498.001 7.234.099 -622.271 81,8 6.158 

 

Извор: Републички завод за статистику, ДевИнфо профил Града Пожаревца 2016 

 

 

Tабела 3: Становништво у градским и сеоским насељима 

  
Градска 

 
Сеоска 

 
Укупно 

 

Пожаревац 

 

44.183 
 

17.514 
 

61.697 

 

Костолац 

 

9.569 
 

4.068 
 

13.637 

Град Пожаревац 53.752 21.582 75.334 

Извор: Републички завод за статистику 

 

 

2.2.1 Структура запослености по региону/граду и по секторима 

Регистрована запосленост, према извештају Републичког завода за статистику РС за 

2016. годину,  је : 

 



 

Регион/Град  Укупно Запослени у 

правним 

лицима 

(привредна 

друштва,  

предузећа, 

установе, 

задруге и 

друге 

организације) 

Приватни 

предузетници 

(лица која  

самостално 

обављају 

делатност) и 

запослени код 

њих 

Регистровани 

индивидуални 

пољопривредници 

Браничевски 

округ 

42.176 27.706 7.448 7.023 

Град Пожаревац  22.019 18.159 2.986 874 

Пожаревац  15.929 12.378 2.722 829 

Костолац  6.690 5.781 264 45 

 

- Укупан број запослених на подручју Браничевског округа је 42.176 радног 

становништва. Од тог броја 22.019 лица су запослена у Граду Пожаревцу ,  што је 52,21 

% запослених у читавом округу.  

- Порценат запослених у правним лицима на територији града чини  65,54 %  ове 

категорије у  Браничевском округу.   

- Приватни предузетници, лица која самостално обављају делатност и запослени код њих 

у укупном броју запослених у Браничевском округу су заступљени са 40,09 % док 

12,0% регистровани индивидуални пољопривредниих произвођача.  

 

У доњој табели дата је структура запослених по секторима. 

 

 
Графикон 3 – Запосленост по секторима 

 

 

Анализом података који говоре о структури запослених према секторима делатности , 

види се да је у следећих 8 сектора делатности у Граду Пожаревцу (без Костолца) запослено 
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85,74% односно 13.767 запослених од укупног броја запослених : 

- 23,94%    Снабдевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација 

- 3,75% у саобраћају 

- 11,79% у области здравства и социјалне заштите 

- 14,09% у прерађивачкој индустрији 

- 4,98% у грађевинарству 

- 8,34% у образовању 

- 10,95% у трговини на мало и велико  

- 7,88% у државној управи (установама и предузећима ) и соц. Осигурању   

 

Ако посматрамо учешће у укупној запослености ових делатности на нивоу 

Браничевског округа и ново Републике Србије , можемо уочити следеће : 

- Запосленост у прерађивачкој индустрији у Граду Пожаревцу је 4,98% што је изнад 

просека Браничевског округа (који је 4,56%)  

- Запосленост у области снабдевања електричном енергијом, гасом, паром и 

климатизација  у Граду Пожаревцу је 23,94% што је изнад просека Браничевског округа  

који је 16,98%  

- Такође, град Пожаревац карактерише надпросечно учешће запослених у области 

здравства  у укупној запсолености. 

 

2.2.2. Незапосленост 

 

У анализама кретања и карактеристика незапослених лица користе се два различита 

показатеља и то: 

- Лица која траже запослење – то су сва евидентирана незапослена лица без обзира на 

њихову спремност за тражење посла  

- Активна  незапослена лица – активна лица и одмах спремна за рад 

У наредној табели дајемо преглед кретања броја незапослених лица и активних 

незапослених лица у периоду 2015-2017. Из табеле се може уочити да је број евидентираних 

незапослених лица која траже запослење у 2016. години био мањи у односу на претходну 

годину, те да је у 2017. години овај број износио 5.103.  Број активних незапослених лица од 

2015. до 2017. године бележи континуиран пад (4.679-4.049). Учешће привремено спречених 

за рад у посматраном периоду расте у односу на број лица која траже запослење. 

Сваки  шести  незапослени се током 2017. године  изјаснио  као привремено неспреман 

за рад. 

 

 

ГОДИНА ЛИЦА КОЈА 

ТРАЖЕ 

ЗАПОСЛЕЊЕ 

АКТИВНА 

НЕЗАПОСЛЕНА 

ЛИЦА 

НЕЗАПОСЛЕНА 

ЛИЦА ПРИВР. 

СПРЕЧЕНА ЗА 

РАД 

УЧЕШЋЕ 

ПРИВ.СПРЕЧЕНИХ 

У % 

2015. 5.182 4.679 503 9,7% 

2016. 4.855 4.356 499 10,3% 

2017. 5.103 4.049 634 12,4% 

 Табела 5 - Подаци о активности незапослених лица 

 

 Извор : НСЗ, филијала Пожаревац 

 

За потребе даље анализе искључиво ће се анализирати „ лица која траже запослење“ без 



 

осврта на њихову тренутну спремност или неспремност за рад. 

 

 

2.2.2.1.   Старосна и полна структура незапослених  

 

Незапослена лица старости до 30 година припадају категорији младих, теже 

запошљивих лица. 

У старосној структури незапослених лица најзаступљенија је групација од 20-24 година 

која у укупном броју незапослених учествује са 12,44%, док је учешће жена у укупном броју 

незапослених највеће у групацији од 25-29 година, тј. 63,07%. 

 

Категорија  Град Пожаревац 

 Укупно Жене 

15-19 221 96 

20-24 635 304 

25-29 612 386 

30-34 627 393 

35-39 560 354 

40-44 586 382 

45-49 489 318 

50-54 489 317 

55-59 462 263 

60-64 362 105 

Укупно 5.103 2.928 

Табела 6 - Старосна структура незапослених у 2017.години 

Извор: НСЗ , филијала Пожаревац 

 

 

Година Укупан број 

незапослених 

жене Старији од 

50 година 

Жене 

старије од 

50 година 

Учешће 

старијих од 

50 г.у ук.бр. 

Учешће 

жена  

2015 5.182 2.943 1.076 508 20.76% 47.21% 

2016 4.855 2.793 1.214 600 25.01%  49,42% 

2017 5.103 2.928 962 525 18.85% 54,57% 

Табела 7  - Учешће жена у старосној структури незапсолених 

Извор: НСЗ , филијала Пожаревац 

 

 

Година Укуп.незапослених Мушкарци Жене % 

Мушкара. 

% Жена 

2015 5.128 2.239 2.943 43.21% 56,79% 

2016 4.855 2.062 2.793 42.47% 46.53% 

2017 5.103 2.175 2.928 42.62% 57.38% 

Табела  8 - Структура незапослених према полу 

Извор: НСЗ , филијала Пожаревац 

 

У структури незапослених лица старијих од  50 година у последње три године 

евидентира се опадајући тренд и бележи распон од 43,66% у 2015. години, до 18,85% у 2017. 

години, што указује на позитиван ефекат реализације мера  активне политике запошљавања у 



 

претходном периоду. Када су питању жене старије од  50 година у односу на укупан број 

незапослених лица у посматраном периоду бележе осцилације у распону од 9,80% до 12,36,% . 

У 2017. години наведено учешће жена је 10,29%, што је такође мање у односу на 2016. годину. 

Међутим, за разлику по претходно наведеног, укупно учешће жена у односу на укупан 

број незапослених у 2017. години износи 57,38%, што указује да су остале старосне структуре 

жена, изузев жена старијих од 50 година у неповољнијем положају. Праћено у периоду од 

претходне три године, тренд је флуктуирајући у распону од 46,53% до 57,38%. Благи пад био 

је 2016. године са учешћем од 46,53%. 

 

 

Број 

незапослених 

2015 2016     2017 

M Ж  М       Ж М Ж 

Од 15-19 119 93 123 107 125 96 

20-24 306 297 358 356 331 304 

25-29 300 382 350 468 226 386 

Укупно према 

полу 

725 772 831 931 682 786 

Укупан број 

младих 

1.497 1.469 1.468 

Укупан број 

незапослених 

5.182 4.855 5.103 

Учешће младих 

у укупном броју 

незап. 

28.89% 30.26% 28,77% 

Табела 9: Учешће младих у структури незапослених 

Извор: НСЗ , филијала Пожаревац 

 

У посматраном периоду учешће младих у укупном броју незапослених се није значајно 

мењало и кретало се у распону од 28,77% до 30,26%. Учешће младих жена у укупном броју 

младих гледано по годинама бележи кретање од 51,57% до 63,38%. У 2017. години ово учешће 

износи 53,54%. 

 

 

2.3 ПРИВРЕДА 

 

Према Уредби о утврђивању јединствене листе развијености региона и јединица 

локалне самоуправе за 2015. годину, Град Пожаревац спада у прву групу, коју чине јединице  

локалне  самоуправе чији је степен развијености изнад републичког просека. Привредна 

структура је релативно добро развијена са окосницама у више привредних грана. 

На подручју Града Пожаревца, према званичним подацима Агенције за привредне 

регистре, из 2018. године, на територији Пожаревца послује 718 привредних друштава, 2.326 

предузетника и 274 удружења. 

Према подацима Републичког завода за статистику Србије, у 2017. години на подручју 

Града Пожаревца је било запослено укупно 21.748 лица. 

Доминантне привредне гране су: енергетика, рударство, пољопривреда, трговина и 

прехрамбена индустрија. На територији Пожаревца послују са једне стране велики привредни 

субјекти као што су огранак - „ТЕ-КО“ Костолац са издвојеним предузећима ПД „ПРИМ“, ПД 

„ГЕОРАД“, ПД „Костолац услуге“, ПД „Аутотранспорт“ (сектори енергетике и рударства, са 

предузећима која су у свом пословању оријентисана на сарадњу са огранком - ТЕ-КО 

Костолац), затим Концерн ,,БАМБИ'' а.д. Пожаревац, УНИОН МЗ, из прехрамбеног сектора, 



 

ARRIVA (саобраћајно транспортно предузеће). На другој страни је велики број малих и 

средњих предузећа, чији број расте од краја осамдесетих година прошлог века,  када је 

захваљујући изменама законских прописа, дошло до либерализације у поступку оснивања 

предузећа и предузетничких радњи, односно стварања повољнијих услова за њихово 

оснивање. 

Највећа експанзија регистрованих предузећа и радњи на свим нивоима, па и у 

Пожаревцу, била је у периоду деведесетих година. Са нестанком великих фабрика из сектора 

прехрамбене индустрије, као и општег пада стандарда и доступности новца и повољних 

кредита променила се и структура малих и средњих предузећа. На то указује мања 

заинтересованост предузетника према производним делатностима и већа оријентисаност ка 

трговини и одређеним видовима услужних делатности. Град Пожаревац и Градска општина 

Костолац су стожери привредног и укупног развоја. Пожаревац је полифункцијски 

национални урбани центар, док је Костолац један од рударско-енергетских центара у Србији, 

са знатним утицајем на економску развијеност Пожаревца. 

У привреди Пожаревца доминирају прехрамбена индустрија, пољопривреда, трговина 

и услужне делатности. Као што је већ напоменуто, Пожаревац је административни, трговачки, 

саобраћајни, услужни, здравствени и образовни центар Браничевског округа, тако да када 

говоримо о локалном тржишту рада и радним местима неопходно је истаћи и велики број 

запослених у сектору здравства, школства, саобраћаја, административним пословима и 

трговини. 

 

2.3.1. Локални подстицаји  привреди 

  

Ради стварања услова за оснивање нових предузећа, проширење услова/капацитета за 

нова предузећа, отварање нових радних места и стварање нових производа на својој 

територији, Град Пожаревац је у 2018. години донео Програм локалног економског развоја за 

период 2018. -2020. године, којим се поред мера привлачење инвеститора и  подстицање 

конкурентности,  као мера подршке привредним активностима на територији Града Пожаревца 

предвиђа  и мера подстицање запошљавања.  

У циљу привредног развоја Град Пожаревац је донео је Одлуку о погодностима 

инвеститорима за директне инвестиције на територији Града Пожаревца којом се утврђују 

погодности домаћим и страним инвеститорима за директне инвестиције на територији Града 

Пожаревца, а  приликом отварања производних капацитета и пословних капацитета од стране 

инвеститора . а у циљу његовог привредног развоја. Погодности се односе на умањење или 

ослобађање од обавеза плаћања доприноса и такса које својим актима уређује Скупштина 

Града Пожаревца и то: 1) доприноса за уређење грађевинског земљишта, 2) локалне 

комуналне таксе и 3) локалне административне таксе. Такође инвеститори имају право на 

погодности и за плаћање накнада у делу које припадају буџету Града Пожаревца и то накнаде 

за промену намене пољо привредног земљишта у грађевинско земљиште.   

 

 

 

 

 

2.4  ЛОКАЛНА САМОУПРАВА 

 

Институције од важности за План капиталних улагања 

 

Градом руководе следеће институције: Скупштина Града Пожаревца (68 одборника), 

Градоначелник (са пет помоћника и једним замеником) и Градско веће (12 чланова). Градска 



 

администрација има 226 запослених на неодређено време у Градској управи Града Пожаревца 

и 13 запослених у Управи Градске општини Костолац. Град се састоји од 36 месних заједница 

којима руководе демократски изабрани представници Савета месних заједница. 

 

- 5 јавних предузећа, 

- 13 јавних установа (12 у Пожаревцу и 1 у Костолцу), 

- 1.095 службеника на нивоу корисника јавних средстава 

 

Надзор над радом јавних предузећа и установа врши оснивач (Скупштина Града Пожаревца), 

на основу Статута Града Пожаревца као основног акта, именовањем чланова Управних и 

Надзорних одбора, као и њиховим подношењем извештаја о раду оснивачу. 

 
 Постојеће јавне институције у Пожаревцу: 

 1. Институције чији је оснивач град Пожаревац: 

 

 

 

 

ЈКП „Комуналне 

службе“ Пожаревац 

Главне активности: 

 Изношење и депоновање смећа 

 Одржавање хигијене на јавним површинама 

 Одржавање јавних зелених површина 

 Пијачне услуге 

 Гробљанске услуге 

 Прихватилиште за псе и мачке луталице 

 Рециклажни центар 

Оснивач: Скупштина Града Пожаревца 

Правни облик: Јавно предузеће 

Број запослених: 175 

Принципи финансирања: буџет, пројекти, фондови, сопствени приходи - приходи од 

наплате услуга 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЈКП „Водовод 

и 

канализација“ 

Пожаревац 

Главне активности: Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде, 

пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода 

Споредне делатности: извођење грађевинских радова нискоградње у које спада 

изградња објеката и мреже водовода и канализације, израда прикључака, пружање 

услуга пројектовања из наведене области 

Градско подручје Пожаревца се снабдева водом са три изворишта: Кључ, Ловац, и 

Меминац са просечним годишњим капацитетом од 300 l/s. На јавни систем 

водоснабдевања, прикључени су Пожаревац, Костолац, Ћириковац, Кленовник, Село 

Костолац, Дрмно, приградска насеља Забела и Љубичево. Укупна дужина водоводне 

мреже у Пожаревцу и Костолцу износи 269 km са 17.778 прикључака.  ЈКП „Водовод 

и канализација“ годишње произведе преко 4 милиона кубних метара воде. 

Делатност пожаревачког канализационог система је прихватање, препумпавање и 

одвођење атмосферских и употребљених вода, надзор, управљање и одржавање 

електромашинских постројења и еколошки мониторинг заштите канализационог 

система и реципијента. Дужина канализационе мреже је 179 km, са 9.231 

канализационих прикључака 

Оснивач: Скупштина Града Пожаревца 

Правни облик: Јавно предузеће 

Број запослених: 165 

Принципи финансирања: буџет, пројекти, хонорари, сопствени приходи-приходи 

од наплате услуга 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ЈП 

„Топлификација“ 

Пожаревац 

Главне активности: Управљање и одржавање топловодног система и дистрибуција 

топлоте, пројектовање и извођење радова на термотехничким и енергетским 

постројењима, обављање техничко-стручног надзора и инжењерских послова 

Топлификациони систем састоји се од изграђене примарне и секундарне мреже од 

око 174 кm, 124 зонских топлопредајних станица и 265 индивидуалнe топлопредајнe 

станицe, на подручју града Пожаревца. Тренутно инсталисана снага на мрежи је 94 

MW. 

Оснивач: Скупштина Града Пожаревца 

Правни облик: Јавно предузеће 

Број запослених: 83 

Основне надлежности: Пренос, снабдевање паром и топлом водом физичких и 

правних лица 

Принципи финансирања: сопствени приходи - приходи од наплате услуга, буџет, 

пројекти, хонорари 

 

 

 

 

 

ЈКП „Паркинг 

сервис“ Пожаревац 

Главне активности: Одржавање јавних простора за паркирање, наплата накнаде за 

коришћење паркинг простора 

Оснивач: Скупштина Града Пожаревца 

Правни облик: Јавно предузеће 

Број запослених: 40 

Основне надлежности: Одржавање јавних простора за паркирање, наплата накнаде 

за коришћење паркинг простора, изградња нових простора за паркирање, изградња 

нових гаража за паркирање, одношење и чување непрописно паркираних возила 

Принципи финансирања: сопствени приходи- приходи од наплате услуга, пројекти  

 

 

 

 

 

ЈП 

„Љубичево“ 

Пожаревац 

Главне активности: ратарство и 

Ергела Оснивачи: Скупштина Града 

Пожаревца Правни облик: Јавно 

предузеће 

Број запослених: 17 

Основне надлежности: Своју делатност обавља у два сегманта: ратарство и Ергела. 

Ратарство је производна јединица која се бави производњом хране за потребе Ергеле. 

Ергела свој рад заснива на узгоју енглеског пунокрвног галопера (приплодни и 

спортски део). 

Принципи финансирања: буџет, сопствени приходи 

 

Туристичка 

организација 

Града Пожаревца 

Главне активности: Развој, очување и заштита туристичких вредности на 

територији градова Пожаревца и Костолца и територији Града Пожаревца и други 

послови од значаја за развој информативно-пропагандне и промотивне делатности у 

туризму Пожаревца утврђене законом 

Оснивач: Скупштина Града Пожаревца 

Правни облик: Установа 



 

 Број запослених: 7 
Основне надлежности: Прати и анализира кретања на домаћем и иностраним 

тржиштима и организује истраживања туристичког тржишта од интереса за 

информативно-пропагандну делатност Пожаревца; организује туристичке 

информативно-пропагандне и промотивне делатности, културне, спортске и друге 

манифестације од интереса за унапређење туризма Пожаревца, са посебним 

акцентом на организовање Љубичевских коњичких игара као спортско-туристичке 

манифестације од ширег интереса; обезбеђује пропагандно-информативна средства; 

програмира и организује туристичко-информативне пунктове, припрема оперативни 

програм развоја туризма Пожаревца; учествовање и презентовање туристичких 

потенцијала Пожаревца на сајмовима туризма, врши и друге послове утврђене 

Статутом и Законом 

Принципи финансирања: буџет, пројекти, хонорари, сопствена средства 

 

 

 

 

 

 

 

Народни музеј 

Пожаревац 

Главне активности: Заштита покретних културних добара на територији 

Браничевског округа: рекогносцирање терена, археолошка ископавања и 

истраживања, компјутерска обрада података за Централни музејски информативни 

систем, откуп предмета, издавачка делатност (књиге, стручни часопис Виминацијум, 

брошуре, каталози); издавање пропагандног материјала (сувенира, разгледница); 

ликовне изложбе 

Оснивач: Скупштина Града Пожаревца 

Правни облик: Установа 

Број запослених: 19 

Основне надлежности: Заштита и чување покретних културних добара на 

територији Браничевског округа 

Принципи финансирања: буџет, пројекти, хонорари 

 

 

 

 

 

Предшколска 

установа 

„Љубица 

Вребалов“ 

Пожаревац 

Главне активности: Предшколско васпитање и образовање 

Оснивач: Скупштина Града Пожаревца 

Правни облик: Установа 

Број запослених чије зараде се финансирају из буџета Града Пожаревца: 255. 

Основне надлежности: рад по васпитно-образовном програму са предшколском 

децом, саветодавни рад и помоћ васпитачима у откривању деце са сметњама у 

развоју, анимирање и организовање социјалног рада и превентивне службе, 

активности на унапређењу сарадње породица-вртић, анимирање рада и обогаћивање 

еколошких садржаја у васпитно-образовним делатностима 

Принципи финансирања: буџет Града Пожаревца, наплата услуга и буџет Републике 

Србије 



 

 

 

 

 

 

Јавна установа 

културно-спортски 

центар 

„Пожаревац“ 

Главне активности: Обаваљање културних, спортских делатности и физичке културе. 

Основна делатност установе јесте пружање услуга грађанима, предузећима и 

установама у култури, бављењу спортско-рекреативним активностима, пружање 

услуга такмичарском спорту за организовање спортских и других приредби, 

организовање културно-забавних манифестација и управљање спортским теренима. 

Оснивач: Скупштина Града Пожаревца 

Правни облик: Установа 

Број запослених: 13 

Основне надлежности: Обухвата постављање позоришних и оперских и плесних 

програма – представа; припрема извођења музичких програма; делатност  спортских 

објеката и остале спортске делатности. 

Принципи финансирања: буџет, наплата услуга, пројекти  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Народна библиотека 

„Илија М. 

Петровић“ 

Пожаревац 

Главне активности: 

- Документационе и информационе активности библиотека свих врста, 

читаоница, слушаоница и посебних просторија за гледање филмова и видео- 

материјала, који пружају услуге корисницима као што су студенти, научници, 

службеници. 

-Заштита и одржавање непокретних, културних добара, културно; 

историјских локација, зграда и сличних туристичких споменика 

-Издавачка делатност; 

-Обрада података, хостинг и сл; 

-Књиговезачке и сродне услуге. 

Оснивач: Скупштина Града Пожаревца 

Правни облик: Установа 

Број запослених: 18 

Основне надлежности: Библиотека уређује услове и начин пружања библиотечко – 

информационих услуга корисницима, омогућава приступ библиотечко- 

информационој грађи; помоћ корисницима при избору и коришћењу библиотечко- 

информационе грађе, информационих инструмената и извора; води документацију и 

статистике о библиотечко инфорационој грађи и корисницима, израђује билтене, 

каталоге, библиографије и друге информационе изворе; омогућава позајмице 

библиотечко-информационе грађе и протока информација; израђује,  набавља, врши 

стручну обраду, чување и заштиту библиотечко-информационе грађе; учествује у 

изради заједничких каталога и база података; врши културно-образовне програме и 

издавачку делатност. Води завичајну збирку, као основну обавезу сваке јавне 

библиотеке, те у том циљу истражује, сакупља, обрађује, чува и даје на коришћење 

библиотечко-информациону грађу о историји, друштвеном и културном развитку 

подручја на коме делује. Бави се дигитализацијом Завичајне збирке и Збирке 

некњижне грађе, како би оне биле доступне што ширем кругу корисника у округу, 

земљи и свету; дигитализацијом се такође штите постојећи фондови Библиотеке и 

ради се на заштити културног блага Србије. 

Принципи финансирања: буџет, наплата услуга, пројекти 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Историјски 

архив 

Пожаревац 

Главне активности: 

-делатност библиотеке и архива; 

-издавање књига, часописа и друге издавачке делатности; 

-штампање и штампарске услуге. 

Историјски архив обавља делатност заштите регистратурског материјала и 

архивске грађе, послове заштите и коришћења регистратурског материјала и 

архивске грађе. 

Основна делатност Историјског архива Пожаревац састоји се у претходној 

заштити регистратурског материјала и потпуној заштити архивске грађе у 

регистратурама Браничевског управног округа, у настајању, евидентирању, 

утврђивању и одабирању архивске грађе и излучивању безвредног 

регистратурског материјала у регистратурама, у преузимању архивске грађе, 

техничкој заштити, смештају и чувању у архивским депоима, сређивању, 

валоризацији, обради архивске грађе као културног добра, у излучивању 

безвредног регистратурског материјала у овој установи, спровођењу 

техичких и других мера за трајно чување, одржавање и обезбеђивање од свих 

облика оштећења и уништења, у излагању, публиковању и објављивању 

архивске грађе, давању архивске грађе на коришћење а у циљу заштите 

архивске грађе као културног добра од посебног друштвеног значаја. 

Оснивач: Скупштина Града Пожаревца 

Правни облик: Установа 

Број запослених: 11 

Основне надлежности: Архив прикупља архивску грађу преузимањем од ствралаца 

и других ималаца: куповином, примањем на поклон, стављањем у депозит, 

прикупљањем сећања, исписивањем, микрофилмовањем и другим облицима 

репродуковања докумената који се налазе у другим институцијама или појединаца у 

земљи или иностранству. 

Принципи финансирања: буџет, наплата услуга, пројекти 

 

 

 

 

 

 

 

Фондација 

Миленин Дом - 

галерија 

''Милене 

Павловић 

Барили'' 

Главне активности: Прикупља, обрађује, чува, публикује и приказује јавности 

уметничко стваралаштво Милене Павловић Барили, користи и штити ауторска права 

која произилазе из укупног Милениног уметничког стваралаштва, као и ауторска 

права њене мајке Данице и оца Бруна Барилија, помаже таленте у ликовном 

стваралаштву у границама својих могућности и интересовања; штити и чува 

непокретну и покретну имовину Фондације, као највећу културну вредност Града 

Пожаревца, чува успомену на дародавца, његове претке и потоме, као и велике 

добротворе Фондације..... 

Оснивач: Скупштина Града Пожаревца 

Правни облик: Установа 

Број запослених: 5 

Основне надлежности: Да штити и сачува непокретну и покретну имовину 

Фондације за вечита времена као највећу културну вредност Града Пожаревца 

Принципи финансирања: буџет, наплата услуга, пројекти 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Установа градски 

женски хор „Барили“ 

Главне активности: Уметничко и књижевно стваралаштво и сценска делатност. 

Оснивач: Скупштина Града Пожаревца 

Правни облик: Установа 

Број запослених: / 

Основне надлежности: Кроз разне облике деловања, а посебно кроз концертну 

активност представља јавности у земљи и иностранству најистакнутија дела светске 

музичке литературе, као и најзначајнија остварења домаћих аутора; омогућава 

свестрано и висококвалитетно уметничко представљање свог репертоара; сарађује са 

угледним музичким ствараоцима из земље и иностранства; подстиче музичко и 

остало културно сваралаштво, посебно младих; својим активностима утиче на развој 

музичке културе на територији Града Пожаревца и шире. 

Принципи финансирања: буџет, наплата услуга, пројекти 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Центар за 

културу 

Пожаревац 

Главне активности: Извођачка уметност, уметничко стваралаштво, делатност 

приказивања кинематографских дела, издавање звучних записа, оранизовање 

састанака и сајмова, делатност новинских и рекламних агенција, медијско 

представљање и сл. 

Оснивач: Скупштина Града Пожаревца 

Правни облик: Установа 

Број запослених: 25 

Основне надлежности: Обавља културне делатности којима се обезбеђује 

остваривања права грађана, односно задовољавање потреба грађана, као и 

остваривање другог законом утврђеног интереса у области културе. Једина су 

оспособљена установа за сопствену продукцију програма. Установа пружа широки 

спректар услуга, почевши од позоришних представа и концерата, јавних скупова, 

конгреса, научних симпозијума, пригодних академија, преко организовања изложби 

до организације школица, радионица, трибина, издаваштва идругих садржаја из 

различитих области дифузије културе. Поред редовног програма у опису активности 

има и посебну област коју чини аматерско културно-уметничко стваралаштво 

(позориште, филклор, музички и омладински програми, сликарство, књижевни 

живот и сарадња са школском омладином, невладиним организацијама и сродним 

установама у окружењу) 

Принципи финансирања: буџет, наплата услуга, пројекти 

 

 

 

 

 

 

Апотекарска 

установа 

„Пожаревац“ 

Главне активности: Апотекарска установа “Пожаревац” обавља фармацеутску, 

здравствену делатност. 

Оснивач: Скупштина Града Пожаревца 

Правни облик: Установа 

Број запослених: 126 

Основне надлежности: Превенција болести односно здравствено васпитање, 

саветовање за очување и унапређење здравља правилном употребом лекова и 

медицинских средстава, промет на мало лекова и медицинских средстава… 

Промоција здравља, односно здравствено васпитање и саветовање за очување и 

унапређење здравља правилном употребом лекова и одређених врста медицинских 

средстава; промет на мало лекова и одређених врста медицинских средстава, а на 

основу планова за набавку лекова и медицинских средстава за редовне и ванредне 

потребе; праћење савремених стручних и научних достигнућа у области 

фармакотерапије    и    пружање    грађанима,    здравственим    радницима,   другим 

здравственим   установама,   приватној   пракси,   као   и   другим   заинтересованим 



 

 субјектима, информација о лековима и одређеним врстама медицинских 

средстава; саветовање пацијената о правилној употреби лекова и одрешених 

медицинских средстава; израда магистралних лекова; други послови у складу са 

законом. 

Принципи финансирања: наплата услуга 

 

 

 

 

 

 

Дом здравља 

„Пожаревац“ 

Главне  активности: Обавља здравствену делатност на примарном нивоу, на 

подручју Града Пожаревца 

Оснивач: Скупштина Града Пожаревца 

Правни облик: Установа 

Број запослених: 451 

Основне надлежности: Превентивна здравствена заштита за све категорије 

становника, унапређење и заштита здравља, спречавање и рано откривање 

болести, лечење, рехабилитација болесних и повређених, патронажне посете, 

здравствену негу и рехабилитацију у кући, хитна медицинска помоћ и 

санитетски превоз… 

Принципи финансирања: буџет, наплата услуга, пројекти 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Центар за 

социјални рад 

„Пожаревац“ 

Главне активности: Социјална заштита 
Оснивач: Скупштина Града Пожаревца, Министарство рада, запошљавања и 

социјалне политике 

Правни облик: Установа 

Број запослених чије зараде се финансирају из буџета Града Пожаревца: 23 

Основне надлежности: Установа социјалне заштите од посебног интереса у 

обезбеђивању социјалне сигурности и социјалног рада 

Основна функција система социјалне заштите је задовољавање социјалних 

потреба грађана, а центар за социјални рад има централно место у том систему. 

Услуге социјалне заштите о чијем се обезбеђивању стара Град Пожаревац су: 

Дневне услуге у заједници (дневни боравак и помоћ и нега у кући); 

Саветодавно- терапијске и саветодавно-едукативне услуге (социо-

рехабилитациони клуб за децу и младе са проблемима у понашању, клуб за 

одрасла и старија лица, услуге саветовалишта, услуга медијације); Услуге 

смештаја (привремени смештај у прихватилиште и прихватну станицу); 

Програми унапређења социјалне заштите (право на једнократну помоћ, 

право на накнаду трошкова сахране, право на коришћење Народне кухиње) 

Принципи финансирања: буџет, пројекти 

 

 

 

Установа 

културно- 

спортски центар 

''Костолац'' 

Главне активности: културно стваралаштво 
Правни облик: Установа 

Број запослених чије зараде се финансирају из буџета Града Пожаревца: 1 

Основне надлежности: музејска делатност, туризам и спорт 

Принципи финансирања: буџет, пројекти 

 2. Остале организације: 

Име оганизације: 

Црвени крст 

Пожаревац 

Главне активности: Социјална 

заштита Правни облик: 

Хуманитарна организација Број 

запослених: 12 

Основне надлежности: Хуманитарна, независна, непрофитна и добровољна 

 организација основана за територију града Пожаревца и саставни је део 
Црвеног крста Србије 

Принципи финансирања: буџет, пројекти, донатори, сопствени 

приходи  



 

2.5 СТРАТЕШКИ ДОКУМЕНТИ ГРАДА 

 

Град има усвојене стратешке документе и планове који се реализују и завршавају у 

наредним годинама: 

 

• Стратегија одрживог развоја Града Пожаревца 2017-2022 као кључни 

стратешки документ развоја Града Пожаревца у свим областима у периоду од 2017 до 

2022. године. 

 

• Просторни план Града Пожаревца 2012-2022 - План је усвојен 2012. године са 

периодом важења до 2022. године. Овим планом обухваћено је комплетно подручје Града 

Пожаревца. Просторним планом града детаљније је разрађена намена простора на 

територији Града Пожаревца, дефинисаних у Просторном плану Републике Србије. 

Такође су утврђени критеријуми организације, уређења и коришћења простора у погледу: 

намене и коришћења земљишта, развоја становништва и мреже насеља, размештаја 

објеката и привреде и друштвених делатности, изградње индустријских и стамбених 

целина, употреба воде, рационалног искоришћавања рудних богатстава, рационалне 

изградње мреже инфраструктуре, заштите и коришћења културних добара, уређење 

подручја са посебном наменом, заштите и коришћења културних добара. Такође, 

Просторним планом Града Пожаревца посебно је предвиђена изградња гасовода на 

територији Града Пожаревца. Осим овог постоји и Просторни план подручја посебне 

намене Костолачког угљеног басена и археолошког налазишта Виминацијум. 

 

• Генерални план водоснабдевања општине Пожаревац 2008-2030 – Овај план 

усвојен је 14.03.2008. године. Планом су препознате потребе Града Пожаревца у области 

водоснабдевања на дужи период, дефинисан је начин дугорочног решавања 

водоснабдевања Града Пожаревца, утврђене су и исказане финансијске величине 

потребних средстава за реализацију плана, како по годинама тако и по појединим 

активностима. Дата су конкретна решења водоснабдевања за градско подручје Града 

Пожаревца. 

 

• Генерални урбанистички план Пожаревца (усвојен 2014. године и важи до 

доношења новог) Основни циљеви ГУП-а су: равномернији територијални развој између 

уже зоне карактеристичне по високој концентрацији капиталних улагања и шире зоне 

која је релативно неразвијена, смањење диспропорције у структури привредног развоја, 

постизање ефикасности (економске, функционалне и просторне), раст конкурентности 

комплекса рударства и енергетике и укупног подручја, усклађивањем развоја 

социоекономске основе са развојем уравнотежене и интегрисане просторне структуре 

подршком балансираном развоју територије, неутралисање развојних конфликата и 

негативних екстерних ефеката, заштита квалитета средине и квалитета живљења, 

обезбеђење сигурности од природних и створених деструктивних утицаја. 

Обезбеђивање прилагођавања општих и посебних услова за уређење простора града, 

неопходним променама, новим друштвеним потребама и могућностима које се могу 

одредити како сада тако и у непосредној будућности али и дужем периоду развоја. 

Пожаревац је по ППРС- у означен као центар националног значаја, што у конкретном 

случају предвиђа развој града путем примене концепта ''микроразвојних нуклеуса – 

насеља са развијеном јавно-социјалном инфраструктуром и делатностима из сектора 

услуга у којима су смештени индустријски погони прилагођени савременим 

технологијама, еколошким стандардима и аутохтоним сировинама. То је детаљније 

решено кроз Генерални урбанистички план. Такође важно је напоменути да ГУП 

обухвата цело грађевинско подруче града Пожаревца. 

 

• План генералне регулације „Пожаревац 2“ усвојен у децембру 2018. године, 

који регулише простор индустријске зоне. 



 

 

• Планови детаљне регулације за град Пожаревац - Доносе се за делове насеља, 

у складу са генералним планом, односно планом генералне регулације. План детаљне 

регулације може да се донесе и за цело насеље, у ком случају се не доноси план 

генералне регулације. Ближе се разрађују, нарочито, границе јавног грађевинског 

земљишта са елементима за обележавање на катастарској подлози; парцелација; 

регулационе линије улица и јавних површина и грађевинске линије; нивелационе коте 

улица и јавних површина (нивелациони план). За територију града Пожаревца донети су 

следећи ПДР: 

− ПДР локалног пута Пожаревац – Костолац 

− ПДР „Северни блок индустријске зоне“ у Пожаревцу 

− ПДР „Блок Браничевске улице“ 

− ПДР „Здравствени центар“ 

− ПДР „Блока Синђелићеве и Југ Богданове улице“ 

− ПДР „Кључ“ у Пожаревцу 

− ПДР „Блок Поречка“ 

− ПДР ''Тулба – Табана'' 

− ПДР „Северни блок индустријске зоне - II фаза“ 

 

• План генералне регулације Костолца (усвојен 2015.године и важи до усвајања 

новог) Основни циљеви ПГР Костолца су: сагледавање могућности развоја простора 

Костолца и његово оптимално искоришћење, обезбеђивање услова за унапређење 

постојећих функционалних структура и образовање нових са циљем унапређења 

квалитета живота, нивоа развијености и привређивања града, унапређење и побољшање 

инфраструктуре насеља, обезбеђивање услова за планско усмеравање градње и 

образовање одговарајућег односа између изграђене структуре, зеленила и слободних 

површина, све у циљу стварања квалитетног урбаног простора. Костолац је кроз нацрт 

РПП-а препознат као значајан локални центар, са наглашеним условима за изградњу и 

развој индустрије, али и са значајним туристичким потенцијалима. 

ОСНОВНА НАМЕНА ПРОСТОРА: Костолац је, као насеље постављено дуж Дунава и на 

ободу Панонске низије, смештен у подручју интензивне пољопривреде. Уз град, на 

Дунаву, постављени су и лука (пристаниште) и спортски аеродром. 

КОНЦЕПЦИЈА РАЗВОЈА: Костолац је означен као привредно-туристички центар. 

Захваљујући свом положају излази на саобраћајни коридор I реда који чини дунавска 

магистрала и спада у Подунавску развојну зону која представља окосницу будућег 

развоја. Концепцијом је предвиђено стварање планираних развојних веза ка Смедереву у 

циљу „умрежавања“ подручја као основе усаглашеног и планског развоја. 

 

• Средњорочни планови јавних предузећа 2017-2021 који дефинишу главне фазе 

и циљеве развоја јавних предузећа и ширења инфраструктуре у Пожаревцу у 

периоду од 2017 – 2021. 

 

• Дугорочни планови јавних предузећа 2017- 2027 који дефинишу главне фазе и 

циљеве развоја јавних предузећа и ширења инфраструктуре у Пожаревцу у 

периоду од 2017 – 2021. 

 

2.6 БУЏЕТ 

 

Предлог Одлуке о буџету Града Пожаревца за 2019. годину, сагласно одредбама 

члана 28. Закона о буџетском систему садржи општи, посебан део и образложење. 

 
 

І ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОПШТЕГ ДЕЛА 

  



 

Предлог Одлуке о буџету Града Пожаревца  за 2019. годину, у оквиру општег 

дела, садржи  рачун прихода и примања, расхода и издатака, нето набавку нефинансијске 

имовине (разлика продаје и набавке нефинансијске имовине), буџетски дефицит, укупни 

фискални дефицит, рачун финансирања, извор финансирања дефицита, преглед 

капиталних издатака буџетских корисника за текућу и наредне две буџетске године, 

средства сталне и текуће  буџетске резерве. 

Планирана средства у предлогу Одлуке о буџету Града Пожаревца за 2019. годину, 

заснивају се на приходима и примањима у складу са одредбама Закона о финансирању 

локалне самоуправе ("Службени гласник РС", број 62/06, 47/11, 93/12, 99/13-усклађени 

дин. изн., 125/14-усклађени дин. изн., 95/15-усклађени дин. изн., 83/16, 91/16- усклађени 

дин. изн., 104/16 – др.закон, 96/17 - усклађени дин. изн. и 89/18 - усклађени дин. изн), 

која се остварују по основу изворних и уступљених прихода, трансфера опредељених 

Законом о буџету Републике Србије за 2019. годину („Службени гласник Републике 

Србије“, бр. 95/18) и других прихода и примања утврђених Законом.  

  Укупни приходи и примања остварени по основу продаје нефинансијске имовине 

у предлогу ове одлуке утврђени су у износу од 3.342.382.293,00,00 динара, док су 

расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине утврђени у износу од 

4.905.413.795,00 динара. Буџетски дефицит утврђен је у износу од 1.563.031.502,00 

динара. Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика) 

износе 967.148.890,00 динара. 

 Потребна средства за финансирање буџетског дефицита и за набавку финансијске 

имовине (у циљу спровођења јавних политика) у укупном износу од 2.530.180.392,00 

динара, обезбедиће се из примања по основу продаје финансијске имовине у износу од 

500.000,00 динара и из процењеног суфицита (неутрошених средстава) из претходних 

година у износу од 2.529.680.392,00 динара. 

 У складу са одредбама члана 28. Закона о буџетском систему, дат је преглед 

капиталних издатака буџетских корисника за текућу и наредне две буџетске године. 

Планирани капитални издаци у 2019. години износе 2.943.154.737,00 динара, а у 2020. 

години 18.000.000,00 динара. 

Планирана средства на име резерви износе 88.500.000,00 динара (текућа резерва 

80.000.000,00 динара и стална резерва 8.500.000,00 динара) и у складу су са дозвољеним 

издвајањем прописаним одредбама члана 69. и 70. Закона о буџетском систему, а иста се 

односе на недовољно планиране или непланиране расходе код буџетских корисника који 

нису могли бити сагледани у тренутку доношења Одлуке.  

        

   Образложење прихода и примања 

 

 Пројекција прихода и примања у 2019. години сачињена је на бази: 

 Остварених прихода и примања буџета Града Пожаревца у периоду јануар – 

октобар 2018. године и очекиваног остварења истих до краја 2018. године; 

 Пројекције кретања најважнијих макроекономских показатеља: номиналног раста 

БДП и осталих параметара као што су процена кретања запослености, просечне 

зараде, очекиване инвестиционе активности, промене у степену наплате пореза на 

имовину у 2019. години, итд.; 

 Процењених даљих ефеката мера фискалне консолидације у 2019. години, 

индиректно, кроз утицај на макроекономски оквир и директно, кроз утицај на 

кретање појединих категорија прихода; 

 Апропријације прихода и примања, расхода и издатака из извора финансирања 04 

– Сопствени приходи буџетских корисника, 07 – Трансфери од других нивоа 

власти, 08 – Добровољни трансфери од физичких и правних лица, 16 – 

Родитељски динар за ваннаставне активности, планирани су у складу са реално 

очекиваним приливом средстава по тим основама; 

 Ненаменски трансфер Граду Пожаревцу за 2019. годину планиран је у складу са 

Законом о буџету Републике Србије за 2019. годину („Службени гласник 



 

Републике Србије“, бр. 85/18), и остао је опредељен у истом износу као и за 2018. 

годину; 

 У оквиру планираног износа прихода од локалних комуналних такси 

укључен је и план прихода од накнада за коришћење јавних површина, које су 

прописане Законом о накнадама за коришћење јавних добара („Сл. гласник РС“, 

бр.95/18), који се примењује од 01. јануара 2019. године. Наиме, за коришћење 

јавних површина на територији Града Пожаревца, за које се до краја ове године 

плаћају локалне комуналне таксе, од 01. јануара 2019. године се плаћају накнаде 

за коришћење јавних површина у складу са посебном одлуком Скупштине Града 

Пожаревца. 

  

Исказано по изворима, приходи из буџета Града за 2019. годину планирани су у 

износу од 3.207.897.939,00 динара, сопствени приходи буџетских корисника износе 

28.834.759,00 динара, трансфери од других нивоа власти износе 24.532.664,00 динара, 

добровољни трансфери од физичких и правних лица износе 80.166.931,00 динара, 

процењен нераспоређен вишак прихода из ранијих година износи 2.520.676.310,00 

динара, неутрошена средства донација из ранијих година износе 9.004.082,00 динара и 

родитељски динар за ваннаставне активности износи 1.450.000,00 динара. 

Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине износе 

3.342.382.293,00 динара и њихова структура за 2019. годину приказана је у следећој 

табели: 

Р.бр. ОПИС 

Шифра 

економске 

класифик

ације 

Износ-укупна 

јавна средства 

% учешћа 

у укупним  

приходима  

 

1 2 3 4 5 

I 
УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ 

НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 
7+8 

3.342.382.293,0

0 
100,00% 

1. Порески приходи 71 
2.569.812.402,0

0 
76,89% 

1.1. 
Порез на доходак, добит и капиталне добитке (осим 

самодоприноса) 
711 

1.285.610.000,0

0 
38,46% 

1.2. Самодопринос 711180 0,00 0,00% 

1.3. Порез на имовину 713 427.000.000,00 12,78% 

1.4. Остали порески приходи   857.202.402,00 25,65% 

2. Непорески приходи  74 603.715.088,00 18,06% 

2.1. Приходи од имовине 741 212.230.744,00 6,35% 

2.2. Приходи од продаје добара и услуга 742 193.924.759,00 5,80% 

2.3. Новчане казне и одузета имовинска корист 743 20.800.000,00 0,62% 

2.4. Мешовити и неодређени приходи 745 96.592.654,00 2,89% 

2.5. Остали непорески приходи   80.166.931,00 2,40% 

3. Донације 731+732 0,00 0,00% 

4. Трансфери 733 137.677.803,00 4,12% 

5. Меморандумске ставке за рефундацију расхода 770 577.000,00 0,02% 

6. Примања од продаје нефинансијске имовине 8 30.600.000,00 0,92% 

  

 Планирани порески приходи износе 2.569.812.402,00 динара или 76,89%, док 



 

непорески приходи износе 603.715.088,00 динара или 18,06% укупних прихода буџета 

Града Пожаревца.   Остатак чине трансфери у износу од 137.677.803,00 динара или 

4,12%, меморандумске ставке за рефундацију расхода у износу од 577.000,00 динара или 

0,02% и примања од продаје нефинансијске имовине  у износу од 30.600.000,00 динара, 

што чини 0,92% укупних прихода и примања од продаје нефинансијске имовине. 

 

 

 

 

Образложење расхода и издатака 

 

 

Приликом планирања расхода и издатака за сваког буџетског корисника, пошло се 

од важеће организационе и функционалне структуре, као и надлежности корисника. 

 Ограничењима расхода обухваћени су расходи и издаци корисника који се 

финансирају из буџетских прихода. Расходи и издаци приказани по бруто принципу 

обухватају поред расхода и издатака који се финансирају из општих прихода буџета и оне 

расходе и издатке које корисници буџетских средстава остваре продајом добара и услуга 

у складу са Законом о буџетском систему и других извора финансирања. 

 

Р.бр. ОПИС 

Шифра 

економске 

класификације 

Износ-укупна јавна 

средства 

1 2 3 4 

II 
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ 

НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 
4+5 4.905.413.795,00 

1. Текући расходи 4 (без 46) 2.414.237.286,00 

1.1. Расходи за запослене 41 665.169.144,00 

1.2. Коришћење роба и услуга 42 1.198.212.510,00 

1.3. Употреба основних средстава 43 0,00 

1.4. Отплата камата 44 0,00 

1.5. Субвенције 45 161.546.118,00 

1.6. Социјална заштита из буџета 47 99.884.795,00 

1.7. Остали расходи 48+49 289.424.719,00 

2. Трансфери 46 674.055.862,00 

2.1.  Трансфери осталим нивоима власти 463 565.384.596,00 

2.2. 
Трансфери организацијама за 

обавезно социјално осигурање 
464 40.081.923,00 

2.3. Остале дотације и трансфери 465 68.589.343,00 

3. Издаци за набавку нефинансијске имовине 5 1.817.120.647,00 

 

 

 Предлогом Одлуке о буџету Града Пожаревца за 2019. годину утврђени су укупни 

расходи и издаци по основним наменама у следећим износима: 

 



 

 

Конт

о 
Врсте расхода и издатака 

Средства 

из буџета 

Средства 

из осталих 

извора 

Укупна 

јавна 

средства 

Структу

ра         

% 

1 2 3 4 5 6 

400 ТЕКУЋИ РАСХОДИ 

        

2.660.921.7

54       

         

427.371.394       

        

3.088.293.1

48       52,6% 

410 РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 

            

639.243.471       

           

25.925.673       

           

665.169.144       11,3% 

411 

Плате, додаци и накнаде запослених 

(зараде) 

               

514.526.013       

              

21.082.998       

              

535.609.011       9,1% 

412 Социјални доприноси на терет послодавца 

                 

88.268.221       

                

3.615.235       

                

91.883.456       1,6% 

413 Накнаде у натури  

                   

6.626.000       

                   

537.440       

                  

7.163.440       0,1% 

414 Социјална давања запосленима 

                   

8.174.613       

                   

580.000       

                  

8.754.613       0,1% 

415 Накнаде трошкова за запослене 

                 

14.628.000       

                   

110.000       

                

14.738.000       0,3% 

416 

Награде запосленима и остали посебни 

расходи 

                   

7.020.624       

                               

-       

                  

7.020.624       0,1% 

420 КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА 

        

1.077.759.8

26       

         

120.452.684       

        

1.198.212.5

10       20,4% 

421 Стални трошкови 

               

322.555.675       

                

2.854.794       

              

325.410.469       5,5% 

422 Трошкови путовања 

                   

9.760.960       

                

2.267.000       

                

12.027.960       0,2% 

423 Услуге по уговору 

               

214.413.720       

              

13.169.448       

              

227.583.168       3,9% 

424 Специјализоване услуге 

               

237.289.456       

              

77.431.687       

              

314.721.143       5,4% 

425 Текуће поправке и одржавање  

               

185.029.279       

              

19.553.237       

              

204.582.516       3,5% 

426 Материјал 

               

108.710.736       

                

5.176.518       

              

113.887.254       1,9% 

450 СУБВЕНЦИЈЕ 

              

76.426.853       

           

85.119.265       

           

161.546.118       2,8% 

451 

Субвенције јавним нефинансијским 

предузећима и организацијама                                                                 

                 

56.426.853       

              

85.119.265       

              

141.546.118       2,4% 

454 Субвенције приватним предузећима 

                 

20.000.000       

                               

-       
             

20.000.000       0,3% 

460 ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 

            

483.827.801       

         

190.228.061       

           

674.055.862       11,5% 

463 Трансфери осталим нивоима власти 

               

397.852.817       

            

167.531.779       

              

565.384.596       9,6% 

464 

Дотације организацијама обавезног 

социјалног осигурања 

                 

19.711.923       

              

20.370.000       

                

40.081.923       0,7% 

465 Остале дотације и трансфери  

                 

66.263.061       

                

2.326.282       

                

68.589.343       1,2% 

470 СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ 

              

99.881.000       

                      

3.795       

             

99.884.795       1,7% 

472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 

                 

99.881.000       

                       

3.795       

                

99.884.795       1,7% 

480 ОСТАЛИ РАСХОДИ 

            

195.282.803       

              

5.641.916       

           

200.924.719       3,4% 

481 Дотације невладиним организацијама 

               

169.385.803       

                

1.143.834       

              

170.529.637       2,9% 

482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 

                 

11.553.000       

                

1.350.000       

                

12.903.000       0,2% 

483 Новчане казне и пенали по решењу судова                                                     0,2% 



 

Конт

о 
Врсте расхода и издатака 

Средства 

из буџета 

Средства 

из осталих 

извора 

Укупна 

јавна 

средства 

Структу

ра         

% 

1 2 3 4 5 6 

10.334.000       200.000       10.534.000       

484 

Накнада штете за повреде или штету 

насталу услед елементарних непогода или 

других природних узрока 

                        

10.000       

                

2.948.082       

                  

2.958.082       0,1% 

485 

Накнада штете за повреде или штету нанету 

од стране државних органа 

                   

4.000.000       

                               

-       

                  

4.000.000       0,1% 

490 

АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ 

БУЏЕТА 

              

88.500.000       

                               

-       

             

88.500.000       1,5% 

499 Средства резерве 

                 

88.500.000       

                               

-       

                

88.500.000       1,5% 

500 

ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ 

ИМОВИНА 

            

256.126.545       

      

1.560.994.1

02       

        

1.817.120.6

47       30,9% 

510 ОСНОВНА СРЕДСТВА 

            

255.526.545       

      

1.557.451.7

34       

        

1.812.978.2

79       30,9% 

511 Зграде и грађевински објекти 

               

249.213.045       

         

1.416.375.4

36       

           

1.665.588.4

81       28,4% 

512 Машине и опрема 

                   

3.813.500       

            

112.693.430       

              

116.506.930       2,0% 

514 Култивисана имовина 

                                 

-       

              

17.770.517       

                

17.770.517       0,3% 

515 Нематеријална имовина 

                   

2.500.000       

              

10.612.351       

                

13.112.351       0,2% 

520 ЗАЛИХЕ 

                    

600.000       

              

2.442.368       

                

3.042.368       0,1% 

523 Залихе робе за даљу продају 

                      

600.000       

                

2.442.368       

                  

3.042.368       0,1% 

540 ПРИРОДНА ИМОВИНА 

                                 

-       

              

1.100.000       

                

1.100.000       0,0% 

541 Земљиште 

                                 

-       

                

1.100.000       

                  

1.100.000       0,0% 

620 НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 

            

290.849.640       

         

676.299.250       

           

967.148.890       16,5% 

621 Набавка домаће финансијске имовине 

               

290.849.640       

            

676.299.250       
           

967.148.890       16,5% 

УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ  

        

3.207.897.9

39       

      

2.664.664.7

46       

        

5.872.562.6

85       100,0% 

 

У структури укупних расхода и издатака највеће учешће имају текући расходи, а у 

оквиру њих, расходи за коришћење роба и услуга (стални трошкови, трошкови путовања, 

услуге по уговору, специјализоване услуге, текуће поправке и одржавање и материјал), 

потом расходи за запослене (плате, социјални доприноси на терет послодавца, превоз 

запослених, социјална давања, јубиларне награде и др.), те донације и трансфери 

( текући и капитални трансфери осталим нивоима власти, текуће дотације 

организацијама обавезног социјалног осигурања, остале дотације и трансфери). 

 Издаци за нефинансијску имовину такође значајно учествују у структури укупних 

расхода и издатака (изградња зграда и објеката, капитално одржавање, набавка опреме и 

остала основна средства). 

 

 

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



 

Р.бр. ОПИС 

Шифра 

економске 

класификације 

Износ-укупна 

јавна средства 

1 2 3 4 

I 

УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД 

ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ 

ИМОВИНЕ 

7+8 3.342.382.293,00 

1. Порески приходи 71 2.569.812.402,00 

1.1. 
Порез на доходак, добит и капиталне 

добитке (осим самодоприноса) 
711 1.285.610.000,00 

1.2. Самодопринос 711180 0,00 

1.3. Порез на имовину 713 427.000.000,00 

1.4. Остали порески приходи   857.202.402,00 

2. Непорески приходи  74 603.715.088,00 

2.1. Приходи од имовине 741 212.230.744,00 

2.2. Приходи од продаје добара и услуга 742 193.924.759,00 

2.3. Новчане казне и одузета имовинска корист 743 20.800.000,00 

2.4. Мешовити и неодређени приходи 745 96.592.654,00 

2.5. Остали непорески приходи   80.166.931,00 

3. Донације 731+732 0,00 

4. Трансфери 733 137.677.803,00 

5. 
Меморандумске ставке за рефундацију 

расхода 
770 577.000,00 

6. 
Примања од продаје нефинансијске 

имовине 
8 30.600.000,00 

II 

УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА 

НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ 

ИМОВИНЕ 

4+5 4.905.413.795,00 

1. Текући расходи 4 (без 46) 2.414.237.286,00 

1.1. Расходи за запослене 41 665.169.144,00 

1.2. Коришћење роба и услуга 42 1.198.212.510,00 

1.3. Употреба основних средстава 43 0,00 

1.4. Отплата камата 44 0,00 

1.5. Субвенције 45 161.546.118,00 

1.6. Социјална заштита из буџета 47 99.884.795,00 

1.7. Остали расходи 48+49 289.424.719,00 

2. Трансфери 46 674.055.862,00 

2.1.  Трансфери осталим нивоима власти 463 565.384.596,00 

2.2. 
Трансфери организацијама за 

обавезно социјално осигурање 
464 40.081.923,00 

2.3. Остале дотације и трансфери 465 68.589.343,00 

3. 
Издаци за набавку нефинансијске 

имовине 
5 1.817.120.647,00 

III 

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ 

ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И 

ЗАДУЖИВАЊА 

9 500.000,00 



 

Р.бр. ОПИС 

Шифра 

економске 

класификације 

Износ-укупна 

јавна средства 

1. Задуживање 91 0,00 

1.1. Задуживање код домаћих кредитора 911 0,00 

2. 
Примања по основу отплате кредита и 

продаје финансијске имовине 
92 500.000,00 

IV 
ОТПЛАТА ДУГА И НАБАВКА 

ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 
6 967.148.890,00 

1. Отплата дуга 61 0,00 

1.1. Отплата дуга домаћим кредиторима 611 0,00 

2. Набавка финансијске имовине 62 967.148.890,00 

2.1. Набавка домаће финансијске имовине 621 967.148.890,00 

V 
НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА 

ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА 
3 2.529.680.392,00 

 

 

 

2.7 ПРИКАЗ КАПИТАЛНИХ ПРОЈЕКАТА 

*Критеријуми за оцењивање пројеката су у складу са Уредбом о садржини, начину 

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

капиталних пројеката 

 

 

 

Р. 

бр. 

О б л а
с

т
 Назив капиталног пројекта Време 

извршењ

а 

Извор 

финансира

ња 

Вредност 

инвестиције 

РСД 

Број 

бодов

а 



 

1 

К
о
м

у
н

а
л

н
а
 д

ел
а
т
н

о
ст

 

                      

Радови на ојачавању 

коловозне конструкције – 

асфалтирање улица на 

територији насеља Пожаревац 

2019-

2022 

Буџет Града 

Пожаревца 

1,200,000,000.

00 
121 

2 

Радови на ојачавању 

коловозне конструкције – 

асфалтирање улица на 

територији Градске општине 

Костолац 

2019-

2022 

Буџет Града 

Пожаревца 

280,000,000.0

0 
121 

3 

Радови на ојачавању 

коловозне конструкције – 

асфалтирање улица на 

територији сеоских месних 

заједница 

2019-

2022 

Град 

Пожаревац 

280,000,000.0

0 
121 

4 

Набавка опреме, механизације 

и возила за потребе 

функционисања предузећа 

2019-

2022 

Град 

Пожаревац 

200,000,000.0

0 
108 

5 
Реконструкција Градског Парка 

у Пожаревцу 

2019-

2020 

Град 

Пожаревац 

120,000,000.0

0 
126 

6 

Изградња новог објекта за 

смештај деце у ПУ "Љубица 

Вребалов" 

2020-

2022 

Град 

Пожаревац 
60,000,000.00 172 

7 

Изградња инфрастуктурних 

објеката друге половине Новог 

Гробља у Пожаревцу са 

уградњом мобилијара и 

озелењавањем 

2019-

2022 

JП 

"Комуналне 

службе" 

62,600,000.00 104 

8 

Изградња крематоријума за 

спаљивање животиња и 

животињских остатака 

омогућила би безбедно 

уклањање жиотињских 

остатака 

2020 

JП 

"Комуналне 

службе" 

6,000,000.00 139 

9 

Изградња крематоријума за 

спаљивање покојника 

омогућила би избор начина 

сахрањивања посмртих 

остатка у складу са 

религиозним и етичким 

уверењима појединаца 

2020 

JП 

"Комуналне 

службе" 

12,000,000.00 140 



 

10 
Изградња сточног и гробља за 

кућне љубимце 
2021 

JП 

"Комуналне 

службе" 

6,000,000.00 92 

11 

Изградња топлификационе 

мреже на локацији ИТПС Илије 

Гојковића 

2019 - 

2020 

Град 

Пожаревац 
21,441,153.00 152 

12 

Изградња дистрибутивне 

топлификационе  мрежа  на 

локацији ТПС 3/76 "Цане 

Бабовић 1 " 

2019 - 

2020 

Град 

Пожаревац 
65,238,000.00 152 

13 

Изградња дистрибутивне 

топлификационе мреже на 

локацији ТПС  7/76 

"Црногорска" 

2019 - 

2020 

Град 

Пожаревац 
43,254,000.00 152 

14 

Изградња топлификационе 

мреже на локацији ИТПС 

Пећка 3. фаза 

2019 - 

2020 

Град 

Пожаревац 
44,880,000.00 152 

15 

Изградња топлификационе 

мреже на локацији ИТПС 

Пећка 4-1 фаза 

2019 - 

2020 

Град 

Пожаревац 
15,558,000.00 152 

16 

Замена водомера у 

дитрибутивној мрежи на 

територији Града Пожаревца 

2019-

2022 

Град 

Пожаревац 

100,000,000.0

0 
152 

17 

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 

2019 
Град 

Пожаревац 
12,000,000.00 111 

18 

Набавка опреме и возила за 

потребе функционисања 

јавних предузећа 

2019-

2022 

Град 

Пожаревац 

100,000,000.0

0 
83 

19 

Израда пројекта изведеног 

стања фекалне канализације 

града Пожаревца. Пројекат 

подразумева верификацију 

мреже, геодетско снимање 

положаја и дубине мреже са 

припадајућим шахтовима, 

2019 
Град 

Пожаревац 
39,000,000.00 134 



 

израду дигиталног катастра 

мреже фекалне канализације 

припремљену за унос у ГИС. 

20 

Детекција и смањење губитака 

воде у дистрибутивној мрежи 

у Пожаревцу -  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 У Пожаревцу 

2019 
Град 

Пожаревац 
19,800,000.00 123 

21 

Изградња топлификационе 

мреже на локацији ИТПС 

Пећак 4-2 фаза 

2019 - 

2020 

Град 

Пожаревац 
7,469,000.00 152 

22 

Опремање ТПС  „Сувоборска 

12” и изградњља прикључка за 

ТПС 

2019 - 

2020 

Град 

Пожаревац 
8,400,000.00 152 

23 

Опремање ТПС  „Првуловић”- 

Ужичка 31-33 и изградња 

прикључка за ТПС 

2019 - 

2020 

Град 

Пожаревац 
8,400,000.00 152 

24 

Ширење топлификационе 

мреже у насељу Ћириковац-

десна страна од пута 

Пожаревац-Костолац 

2020 - 

2021 

Град 

Пожаревац 
83,852,400.00 152 

25 

Изградња дистрибутивне 

топлификационе мреже на 

локацији TPS Моравска 22 

2020 - 

2021 

Град 

Пожаревац 
41,722,000.00 152 

26 

Изградња TPS 5/65 i 10/65 

Влајка Павловића бб и 

прикључног топловода за ТПС 

у улици влајка Павловића 

2020 - 

2021 

Град 

Пожаревац 
9,468,000.00 152 



 

27 

Изградња дистрибутивне 

топлификационе  мреже на 

локацији  TPS 5/65 i 10/65 

Влајка Павловића бб 

2020 - 

2021 

Град 

Пожаревац 
34,822,000.00 152 

28 
Изградња преносне мреже у 

Ратарској улици 

2020 - 

2021 

Град 

Пожаревац 
43,107,000.00 152 

29 
Изградња TPS Ратарска 45а и 

прикључног топловода за ТПС 

2020 - 

2021 

Град 

Пожаревац 
8,701,000.00 152 

30 

Изградња дистрибутивне 

топлификационе  мреже  на 

локацији TPS Ратарска 45а 

2020 - 

2021 

Град 

Пожаревац 
60,537,000.00 152 

31 
Изградња TPS Ратарска 146 и 

прикључног топловода за ТПС 

2020 - 

2021 

Град 

Пожаревац 
7,765,000.00 152 

32 

Изградња дистрибутивне 

топлификационе мреже на 

локацији  TPS Ратарска 146 

2020 - 

2021 

Град 

Пожаревац 
63,133,000.00 152 

33 

Изградња TPS Ратарска 209 

и прикључног топловода за 

ТПС 

2020 - 

2021 

Град 

Пожаревац 
7,261,000.00 152 

34 

Изградња дистрибутивне 

мреже на локацији TPS 

Ратарска 209 

2020 - 

2021 

Град 

Пожаревац 
50,736,000.00 152 

35 

Изградња TPS 9/59 

Партизанска 69а и прикључка 

за ТПС из Дунавске улице 

2020 - 

2021 

Град 

Пожаревац 
13,893,000.00 152 

36 

Изградња дистрибутивне 

топлификационе мрежа на 

локацији TPS 9/59 Партизанска 

69а 

2020 - 

2021 

Град 

Пожаревац 
34,257,000.00 152 

37 

Изградња  дистрибутивне 

топлификационе мреже на 

локацији ТПС 9/60+11/60-

Немање Томића 18 

2020 - 

2021 

Град 

Пожаревац 
52,670,000.00 152 

38 
Препумпна станица  за 

подизање притиска 

2020 - 

2021 

Град 

Пожаревац 

510,192,000.0

0 
127 

39 
Доградња  ТПС 04/52 

Пољопривредна школа 2 

2020 - 

2021 

Град 

Пожаревац 
5,040,000.00 152 

40 Изградња  дистрибутивне 2020 - Град 26,034,000.00 152 



 

топлификационе мреже на 

локацији  03/52  

Пољопривредна школа 2 

2021 Пожаревац 

41 

Изградња TPS 07-52 и 08-52 

"Милоша Поцерца" и 

прикључка за ТПС 

2020 - 

2021 

Град 

Пожаревац 
11,865,000.00 152 

42 

Изградња  дистрибутивне 

топлификационе мреже на 

локацији ТПС 07-52 и 08-52 

"Милоша Поцерца" 

2020 - 

2021 

Град 

Пожаревац 
56,183,000.00 152 

43 

Изградња дистрибутивне 

топлификационе мреже на 

локацији ТПС 6/76 Цане 

Бабовић 39 

2021 - 

2022 

Град 

Пожаревац 
33,641,000.00 152 

44 

Изградња дистрибутивне 

топлификационе мреже на 

локацији ТПС 9/85  Шеста 

личка 85 

2021 - 

2022 

Град 

Пожаревац 
44,110,000.00 152 

45 

Изградња топлификационе 

мреже  за ITPS 6/78 - 

Индустријска I фаза 

2021 - 

2022 

Град 

Пожаревац 
10,245,000.00 152 

46 

Изградња топлификационе 

мреже   за ITPS 6/71 i 3/71 - 

Индустријска II фаза 

2021 - 

2022 

Град 

Пожаревац 
24,652,000.00 152 

47 

Изградња топлификационе 

мреже   за ITPS 4/71, 5/71 i 

7/71 - Идустријска III фаза 

2021 - 

2022 

Град 

Пожаревац 
38,334,000.00 152 

48 

Изградња преносне мреже  

и TPS 6/84, 9/84 Седам 

секретара СКОЈ-а бб 

2021 - 

2022 

Град 

Пожаревац 
40,455,000.00 152 

49 

Изградња дистрибутивне 

топлификационе  мрежа TPS 

6/84 и 9/84 Седам секретара 

СКОЈ-а бб 

2021 - 

2022 

Град 

Пожаревац 
60,454,000.00 152 

50 

Изградња инфрастуктурних 

објеката друге половине Новог 

Гробља у Пожаревцу са 

уградњом мобилијара и 

озелењавањем 

2019-

2022 

JП 

"Комуналне 

службе" 

62,600,000.00 126 



 

51 

Изградња TPS 7/84+8/84 и 

10/84 Седам секретара СКОЈ-а 

- 2. фаза 

2021 - 

2022 

Град 

Пожаревац 
5,796,000.00 152 

52 

Изградња дистрибутивне 

топлификационе  мреже  на 

локацији TPS 7/84+8/84+10/84 

Седам секретара СКОЈ-а 2. 

фаза 

2021 - 

2022 

Град 

Пожаревац 
58,143,000.00 152 

53 
Изградња TPS 8/85 

Пролетерска 

2021 - 

2022 

Град 

Пожаревац 
9,457,000.00 152 

54 

Изградња дистрибутивне 

топлификационе  мреже  на 

локацији TPS 8/85 Пролетерска 

2021 - 

2022 

Град 

Пожаревац 
24,087,000.00 152 

55 
Изградња TPS  15/85 Ивана 

Мажуранића 

2021 - 

2022 

Град 

Пожаревац 
10,497,000.00 152 

56 

Изградња дистрибутивне 

топлификационе  мреже  на 

локацији TPS 15/85  Ивана 

Мажуранића 

2021 - 

2022 

Град 

Пожаревац 
28,243,000.00 152 

57 

Изградња дистрибутивне 

топлификационе  мреже  на 

локацији TPS 08/59 Пионирски 

трг 13 у ул. Вука Караџића и 

Јадранска 

2021 - 

2022 

Град 

Пожаревац 
32,743,000.00 152 

58 

Изградња трансфер станице 

са селекцијом отпада у 

Пожаревцу 

2019 
Град 

Пожаревац 

199,000,000.0

0 
187 

59 

Замена азбестно-цементних 

водоводних цеви, 

реконструкција водоводне 

мреже на територији Града 

Пожаревца 

2019-

2022 

Град 

Пожаревац 

Град 

Пожаревац 

220,000,000.0

0 
185 
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Реконструкција постојеће 

фекалне црпне станице  у 

насељу „Канал“, са повећањем 

капацитета и заменом хидро-

машинске и електро-

управљачке опреме. 

2019 
Град 

Пожаревац 
12,500,000.00 173 

61 
Реконструкција постојеће 

фекалне црпне станице  у 

Партизанској улици у 

2019 
Град 

Пожаревац 
13,500,000.00 156 



 

Костолцу, са повећањем 

капацитета и заменом хидро-

машинске и електро-

управљачке опреме. 

62 
Санација и ремонт 

водоизворишта у Брадарцу 
2020 

Град 

Пожаревац 
35,400,000.00 172 

63 Санација депоније Костолац 2020 
Град 

Пожаревац 
68,856,442.68 169 

64 

Заштита површинских вода од 

загађења - Брежанског канала. 

Изградња Северног колектора 

кишне канализације. 

2019-

2022 

Град 

Пожаревац 

400,000,000.0

0 
164 

65 

Заштита површинских вода од 

загађења - проширење 

система сакупљања отпадних 

вода на Територији града 

Пожареца и Костолца (више 

мањих локација) 

2019-

2022 

Град 

Пожаревац 

120,000,000.0

0 
164 

66 

Заштита површинских вода од 

загађења - проширење 

система сакупљања отпадних 

вода у насељу Пољана 

2020-

2022 

Град 

Пожаревац 

150,000,000.0

0 
164 

67 

Заштита површинских вода од 

загађења - проширење 

система сакупљања отпадних 

вода у насељу Пругово 

2020-

2022 

Град 

Пожаревац 
90,000,000.00 164 

68 

Заштита површинских вода од 

загађења - проширење 

система сакупљања 

атмосферских отпадних вода у 

улици Далматинска – 

изградња атмосферске 

канализације 

2019 
Град 

Пожаревац 
20,406,000.00 164 

69 

Изградња система сакупљања 

отпадних вода у улици Цара 

Душана - секундарна мрежа 

2019 
Град 

Пожаревац 
12,555,000.00 109 

70 

Изградња система сакупљања 

отпадних вода у улици Цане 

Бабовић други део (заштита 

водоизворишта) 

2019 
Град 

Пожаревац 
10,575,000.00 109 

71 Изградња резервоара пијаће 2020- Град 177,000,000.0 192 



 

воде "Тулба" 2х2000 м3 2022 Пожаревац 0 

72 

Извођење санационих радова 

ичишћење регулационог 

корита реке Стара Млава у 

циљу заштите земљишта од 

деградације 

2019-

2021 

Град 

Пожаревац 

120,000,000.0

0 
169 

73 

Израда пројекта ,,Замена, 

ревитализација и формирање 

нових дрвореда у Граду 

Пожаревцу'' 

2019 
Град 

Пожаревац 
6.000.00,00 86 

74 

Изградња постројења за 

прераду воде "Кључ" у 

Пожаревцу 

2020-

2022 

Град 

Пожаревац, 

Република 

Србија, 

Европска 

Унија 

826,000,000.0

0 
189 

75 

Изградња постројења за 

прераду воде "Ловац" у 

Костолцу 

2020-

2021 

Град 

Пожаревац, 

Република 

Србија, 

Европска 

Унија 

295,000,000.0

0 
189 

76 

Изградња постројења за 

прераду отпадних вода у 

Пожаревцу 

2020-

2022 

Град 

Пожаревац, 

Република 

Србија, 

Европска 

Унија 

1,239,000,000.

00 
177 

77 

К
У

Л
Т

У
Р
А

 

Санација фасаде зграде 

начелства - II и III фаза 

2019-

2020 

Град 

Пожаревац, 

Министарст

во Привреде 

130,000,000.0

0 
115 

78 
Климатизација зграде 

Начелства 

2020-

2021 

Град 

Пожаревац, 

Репубика 

Србија 

90,000,000.00 115 

79 
Санација Фасада у Табачкој 

чаршији 

2019-

2022 

Град 

Пожаревац 
80,000,000.00 115 



 

 

 

 

 

 

 
 

80 
Формирање пешачке зоне у 

Табачкој чаршији 

2020-

2021 

Град 

Пожаревац 

120,000,000.0

0 
142 


