Кратак приказ
Нацрта буџета
Града Пожаревца
за 2020. 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, 113/17 95/18,
31/19 и 72/19).
Министарство финансија РС је 9. јула 2019. године донело Упутство за припрему одлуке о буџету
локалне власти за 2020. годину и пројекцијама за 2021. и 2022. годину.
Упутство за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2020. годину и пројекцијама за 2021. и 2022.
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 доставили су предлоге 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

2019

2020

2021

2022

Стопа реалног раста БДП

3,5

4,0

4,0

4,0

Потрошачке цене (крај периода)

2,1

2,0

3,7

3,0

Извор: МФИН
Локална власт у 2020. 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
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исплаћених плата у септембру 2019. године, на бази постојећег, а не систематизованог броја запослених.
Укупно планиране масе средстава за плате увећавају се у:
- органима и службама локалне власти за 8 %;
- установама културе за 10%;
- установама социјалне заштите за 9%;
- предшколским установама за 9%;
-осталим јавним службама за 8%.
Средства за коришћење роба и услуга у 2020. 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 и подразумева рационално коришћење средстава субвенција.
Расходи који се односе на дотације распоређени су по областима и усклађени са програмском
структуром.
Имајући у виду одредбе Закона о буџетском систему, надлежни орган локалне власти донео је План за
увођење родно одговорног буџетирања број: 03-40-624/2019 од 29. марта 2019. године, којим су одређени
корисници буџетских средстава који су у својим финансијским плановима дефинисали 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 2020. години следећи буџетски корисници су приликом припреме финансијских планова
дефинисали циљеве и индикаторе унапређења равноправности између жена и мушкараца:
Градска управа Града Пожаревца:
Програм 3-Локални економски развој
Програм 9-Основно образовање васпитање
Програм 10-Средње образовање и васпитање
Програм 11-Социјална и дечја заштита
Програм 12-Здравствена заштита
Предшколска установа „Љубица Вребалов“:
Програм 8-Предшколско васпитање и образовање
Нацрт буџета Града Пожаревца за 2020. 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 2020. годину планирани су у износу од
3.238.738.921,00 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 2020. годину:
Врсте прихода и примања

Конто

Средства из буџета

Структура %

ТЕКУЋИ ПРИХОДИ

3.202.794.970

98,9%

ПОРЕЗИ

2.625.898.874

81,1%

ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ

1.613.113.276

49,8%

711111

Порез на зараде

1.435.743.276

44,3%

711121

Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према
стварно оствареном приходу, по решењу Пореске управе

350.000

0,0%

711122

Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према
паушално утврђеном приходу, по решењу Пореске управе

25.000.000

0,8%

711123

Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према
стварно оствареном приходу самоопорезивањем

43.000.000

1,3%

2.000.000

0,1%

700000
710000
711000

711147

Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари - по основу
самоопорезивања и по решењу Пореске управе
Порез на земљиште

711191

Порез на остале приходе

711193

Порез на приходе спортиста и спортских стручњака

711145

20.000

0,0%

105.000.000

3,2%

2.000.000

0,1%

ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ

464.000.000

14,3%

713121

Порез на имовину обвезника који не воде пословне књиге

210.000.000

6,5%

713122

Порез на имовину обвезника који воде пословне књиге

190.000.000

5,9%

713311

Порез на наслеђе и поклон по решењу Пореске управе
Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу
Пореске управе
Порез на пренос апсолутних права на моторним возилима,
пловилима и ваздухопловима, по решењу Пореске управе
ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ

11.000.000

0,3%

40.000.000

1,2%

13.000.000

0,4%

501.785.598

15,5%

44.500.000

1,4%

440.470.598

13,6%

3.000.000

0,1%

11.300.000

0,3%

850.000

0,0%

713000

713421
713423
714000
714513
714549
714552

714565
714566

Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних
возила, осим пољопривредних возила и машина
Накнада од емисије SO2, NO2, прашкасте материје и произведени
или одложени отпад
Боравишна такса
Накнада за коришћење простора на јавној површини у
пословне и друге сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других
публикација, производа старих и уметничких заната и домаће
радиности
Накнада за коришћење јавне површине за оглашавање за сопствене
потребе и за потребе других лица
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714567
714572

Накнада за коришћење јавне површине по основу заузећа
грађевинским материјалом и за извођење грађевинских радова и
изградњу
Комунална такса за држање средстава за игру („забавне игре“)

115.000

0,0%

450.000

0,0%

714593

Накнада за постављање водовода, канализације, електричних
водова, електронске комуникационе мреже и сл. на општинском
путу и улици, која припада управљачима тих путева и улица

600.000

0,0%

714598

Накнада за ванредни превоз на општинском путу и улици која
припада управљачима тих путева и улица

500.000

0,0%

ДРУГИ ПОРЕЗИ

47.000.000

1,5%

716111

Комунална такса за истицање фирме на пословном простору

47.000.000

1,5%

730000

ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ

113.160.139

3,5%

ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ

113.160.139

3,5%

733141
733147

Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа градова
Текући трансфери од општина у корист нивоа градова

111.620.139
1.540.000

3,4%
0,0%

740000

ДРУГИ ПРИХОДИ

463.158.957

14,3%

741000

ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ

280.000.000

8,6%

741141

Приходи буџета града од камата на средства консолидованог
рачуна трезора укључена у депозит банака

20.000.000

0,6%

741511

Накнада за коришћење ресурса и резерви минералних сировина

200.000.000

6,2%

741538

Допринос за уређивање грађевинског земљишта

60.000.000

1,9%

742000

ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА
Накнада по основу конверзије права коришћења у право својине у
корист Републике
Приходи од продаје добара и услуга од стране тржишних
организација у корист нивоа 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

124.910.000

3,9%

300.000

0,0%

6.500.000

0,2%

35.000.000

1,1%

4.000.000

0,1%

100.000

0,0%

62.000.000

1,9%

5.000.000

0,2%

12.000.000

0,4%

10.000

0,0%

26.550.000

0,8%

25.000.000

0,8%

700.000

0,0%

650.000

0,0%

200.000

0,0%

716000

733000

742126
742141
742142
742143
742144
742146
742241

Градске административне таксе

742242

Такса за озакоњење објеката у корист нивоа градова

742341

Приходи које својом делатношћу остваре органи и организације
градова

743000
743324
743341
743342
743924

НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ
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
Увећање пореског дуга у поступку принудне наплате, који је правна
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последица принудне наплате изворних прихода јединица локалне
самоуправе
745000

МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ

31.698.957

1,0%

745141

Остали приходи у корист нивоа градова

12.000.000

0,4%

Део добити јавног предузећа према одлуци управног одбора јавног
предузећа у корист нивоа градова

19.698.957

0,6%

577.000

0,0%

745143
770000

МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА
Меморандумске ставке за рефундацију расхода буџета из претходне
године
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

577.000

0,0%

35.193.951

1,1%

810000

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА

33.993.951

1,0%

812141

Примања од продаје покретних ствари у корист нивоа градова

33.993.951

1,0%

820000

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА

1.200.000

0,0%

823141

Примања од продаје робе за даљу продају у корист нивоа градова
ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ
ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
Примања од отплате кредита датих домаћинствима у земљи у
корист нивоа градова
ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И
ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

1.200.000

0,0%

750.000

0,0%

750.000

0,0%

750.000

0,0%

772113
800000

900000
920000
921641
7+8+9

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

100,0%

686.473.957
2.403.160.874
113.160.139
35.193.951
750.000
Укупно
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3.238.738.921

3.238.738.921

Трансфери
4%

Уступљени приходи
74%

Примања од продаје
нефинансијске
имовине
1%
Примања од
задуживања и продаје
финансијске имовине
0%

Изворни приходи
21%

Изворни приходи
Уступљени приходи
Трансфери
Примања од продаје нефинансијске имовине

2. ПРОЦЕНА РАСХОДА ЗА ТЕКУЋЕ ИЗДАТКЕ И ОПЕРАТИВНЕ ТРОШКОВЕ
ФУНКЦИОНИСАЊА

У процесу израде Нацрта буџета Града Пожаревца за 2020. 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 2020. годину и пројекцијама за 2021. и 2022. годину у укупном
износу од 2.578.268.323,00 динара:
Градоначелник Града
Пожаревца

трошкови функционисања органа политичког система
локалне самоуправе

39.289.232,00

Градско веће Града
Пожаревца

трошкови функционисања извршног органа локалне
самоуправе

19.571.992,00

Скупштина Града Пожаревца

трошкови функционисања локалне скупштине

73.859.527,00

Дотације политичким
партијама

трошкови изборне кампање

1.743.109,00

трошкови редовног рада политичких партија

2.614.664,00
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Градско правобранилаштво
Града Пожаревца

трошкови функционисања и заштите имовинских
права и интереса Града

Градска управа Града
Пожаревца

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
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

13.372.710,00

542.794.569,00

85.000.000,00

услуге водовода и канализације:
-Пожаревац-Градска чесма на Старом корзоу, Јавна чесма на кружном току на Булевару,
Градска фонтана у Табачкој чаршији
-Костолац-Јавна чесма "Вељко Дугошевић", Градска фонтана у парку
-Стари Костолац-Јавна чесма у Кобаловој улици

1.000.000,00

услуге чишћења-Јавна хигијена

58.413.843,00

услуге одржавања националних паркова и природних површина
Одржавање зеленила у Пожаревцу и Костолцу (са прилазним путевима) и одржавање
"Спомен парка Чачалица"

37.672.834,00

остале опште услуге-Скела у Брежану

6.057.984,00

испитивање загађености земљишта на територији Града Пожаревца

1.000.000,00

услуге јавног здравства-инспекција и анализа:
систематска контрола алергогеног полена у ваздуху

960.000,00

услуге јавног здравства-инспекција и анализа:
сагледавање здравствене исправности воде за пиће из индивидуалних бунара и
испитивање воде за пиће из јавних водних објеката на територији Града Пожаревца

1.500.000,00

услуге очувања животне средине-мерење загађујућих материја у ваздуху у Пожаревцу

3.500.000,00

услуге очувања животне средине-мерење и анализа нивоа буке у Пожаревцу и Костолцу

500.000,00

услуге очувања животне средине-стрелци противградне заштите

1.000.000,00

остале специјализоване услуге-рушење бесправно зиданих и постављених објеката,
уклањање предмета, ствари и опреме

3.000.000,00

остале специјализоване услуге-систематска дератизација

14.400.000,00

остале специјализоване услуге-испитивање намирница животињског порекла на зеленим
пијацама у Пожаревцу и Костолцу

1.920.000,00

остале специјализоване услуге-услуге прихватилишта за псе и мачке

8.176.190,00
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остале специјализоване услуге-дезинсекција

8.500.000,00

остале специјализоване услуге-извођење мониторинга за ларве и одрасле комарце

1.100.000,00

накнаде из буџета за децу и породицу-"Социо-рехабилитациони клуб за младе“

1.490.305,00

остале специјализоване услуге-Управљање јавним и некатегорисаним путевима на
територији Града Пожаревца

9.020.880,00

текуће поправке и одржавање осталих објеката-Одржавање пружних прелаза

2.297.856,00

текуће поправке и одржавање осталих објеката-Одржавање фонтана у Пожаревцу и
Костолцу

1.044.480,00

текуће поправке и одржавање осталих објеката-Одржавање мостова и других
грађевинских објеката на путевима

4.080.000,00

текуће поправке и одржавање осталих објеката-Одржавање коловоза и тротоара и
враћање у првобитно стање после интервенција других јавних предузећа

4.073.472,00

текуће поправке и одржавање осталих објеката-Одржавање и замена оштећених
мобилијара у Пожаревцу и Костолцу

1.530.000,00

текуће поправке и одржавање осталих објеката
Одржавање јавне и канделаберске расвете у Пожаревцу и Костолцу са селима

27.469.824,00

текуће поправке и одржавање осталих објекатаОдржавање улица, локалних путева и тротоара

63.917.016,00

текуће поправке и одржавање осталих објеката
Зимско одржавање улица

44.331.436,00

текуће поправке и одржавање осталих објеката-Одржавање семафора

3.876.000,00

текуће поправке и одржавање осталих објеката-Одржавање хоризонталне и вертикалне
сигнализације

10.995.695,00

накнаде из буџета за децу и породицу-накнада породици за прворођено дете и накнада
породици у којој се роде близанци, тројке или четворке

16.000.000,00

поклон пакети за новорођене бебе

5.500.000,00

накнаде из буџета за децу и породицу- вантелесна оплодња
ученичке награде-Награде за остварене резултате на такмичењима и подстицај
талентима

2.500.000,00

накнаде из буџета за децу и породицу
накнада дела трошкова боравка деце у предшколској установи чији је оснивач друго
правно или физичко лице

3.200.000,00
22.000.000,00

поклони-пакети за "ђаке прваке"

1.000.000,00

студентске стипендије

7.000.000,00

накнада трошкова камата по студентским кредитима узетих код пословних банака
исхрана и смештај ученика-смештај ученика са сметњама у развоју
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500.000,00
5.700.000,00

превоз ученика-превоз ученика у основном образовању

42.800.000,00

превоз ученика-превоз ученика у средњем образовању

7.500.000,00

превоз ученика-превоз ученика са сметњама у развоју и њихових пратилаца

3.200.000,00

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
остале правне услуге
бесплатна правна помоћ

17.000.000,00
8.350.480,00
9.333.000,00
500.000,00

дотације спортским омладинским организацијама
годишњи програми спортских организација, удружења и савеза

92.000.000,00

дотације спортским омладинским организацијама
посебни програми у области спорта (предшколски, школски и рекреативни спорт)

2.000.000,00

дотације верским заједницама

5.100.000,00

дотације осталим удружењима грађана-Конкурс за суфинансирање програма/пројеката
НВО и удружења-Подршка социо-хуманитарним организацијама (социјална заштита,
хуманитарни програми и брига о старима)

6.800.000,00

дотације осталим удружењима грађана-Конкурс за суфинансирање програма/пројеката
НВО и удружења-Подршка социо-хуманитарним организацијама (здравствена
заштита)

2.000.000,00

дотације осталим удружењима грађана-Конкурс за суфинансирање програма/пројеката
НВО и удружења-Заштита лица са инвалидитетом

6.000.000,00

дотације осталим удружењима грађана-Подршка социо-хуманитарним организацијамаАкциони план за старе
дотације осталим удружењима грађана-Програм социјалне заштите-“Народна кухиња“

2.000.000,00
15.894.150,00

дотације осталим удружењима грађана-Конкурс за суфинансирање програма/пројеката
НВО и удружења-Еколошки програми

300.000,00

дотације осталим удружењима грађана-Конкурс за суфинансирање програма/пројеката
НВО и удружења-Програми националних мањина

1.400.000,00

дотације осталим удружењима грађана-Програми националних мањина-Акциони план за
унапређење положаја Рома 2016-2020

3.500.000,00

дотације осталим удружењима грађана-Конкурс за суфинансирање програма/пројеката
НВО и удружења-Програми бриге о деци и младима

1.600.000,00

дотације осталим удружењима грађана-Конкурс за суфинансирање програма/пројеката
НВО и удружења-Програми одрживог развоја

1.500.000,00

дотације НВО и удружењима-Конкурс за финансирање и суфинансирање
програма/пројеката у култури

5.500.000,00
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дотације НВО и удружењима-Конкурс за финансирање програма/пројеката културноуметничких друштава

3.000.000,00

дотације осталим непрофитним организацијама-Конкурс за суфинансирање
програма/пројеката НВО и удружења-Подршка социо-хуманитарним организацијамаборачко инвалидска заштита

700.000,00

дотације осталим непрофитним институцијама-Локални акциони план за особе са
инвалидитетом града Пожаревца за период 2015-2020 године

2.450.000,00

дотације осталим удружењима грађана-Подршка социо-хуманитарним организацијамаАкциони план за младе 2016-2021

3.500.000,00

услуге информисања јавности-Конкурс за суфинансирање пројеката за остваривање јавног
интереса у области јавног информисања

6.000.000,00

текуће субвенције приватним предузећима-Програм локалног економског развоја Града
Пожаревца

25.000.000,00

субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама

38.528.302,00

"Мере активне политике запошљавања"

10.000.000,00

новчане казне и пенали по решењу судова

10.000.000,00

"Румунско-српска заједничка иницијатива у борби против канцера у пограничном
региону-унапређено дијагностификовање и лечење малигних тумора"

18.000.000,00

oстале накнаде штете-накнада за ујед паса луталица

3.500.000,00

Основно образовање и
васпитање

функционисање основних школа на територији Града
Пожаревца

86.620.021,00

Средње образовање и
васпитање

функционисање средњих школа на територији Града
Пожаревца

75.201.599,00

Центар за социјални рад
Пожаревац, огранак
Костолац и Дневни центар за
децу ометену у развоју

трошкови функционисања установе из области
социјалне заштите и повећање доступности права и
механизама социјалне заштите у локалној заједници

52.705.329,00

Трансфер Градској општини
Костолац

функционисање градске општине

Дом здравља Пожаревац

трошкови унапређења доступности, квалитета и
ефикасности примарне здравствене заштите
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148.144.327,00

12.368.532,00

Буџетски фонд за
пољопривреду и рурални
развој

подршка за спровођење пољопривредне политике у
локалној заједници и мере подршке руралном развоју

28.000.000,00

Месне заједнице

трошкови обезбеђивања услова за остварење права
грађана и задовољавања потреба и интереса локалног
становништва деловањем месних заједница

15.000.000,00

Предшколска установа
"Љубица Вребалов"

трошкови функционисања предшколске установе
повећањем обухвата деце предшколским васпитањем и
образовањем као и унапређење доступности
предшколског васпитања за децу из осетљивих група

Туристичка организација
Града Пожаревца

трошкови функционисања Туристичке организације у
циљу управљања развојем туризма и промоције
туристичке понуде

80.000.000,00

Јавна установа "Спортски
центар Пожаревац"

трошкови функционисања спортске организације и
стварање услова за пружање услуга рекреације и развој
спорта

40.000.000,00

Култура са свим пројектима
у култури

трошкови функционисања локалних установа културе у
циљу јачања културне продукције и уметничког
стваралаштва, унапређење система очувања и
представљања културно-историјског наслеђа

160.000.000,00

Укупно расходи и издаци:

2.578.268.323,00
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360.798.965,00

3. ИНВЕСТИЦИОНИ ПОТЕНЦИЈАЛ
Град Пожаревац има инвестициони потенцијал кроз посебне буџетске ставке у циљу планирања
наменског трошења средстава из прихода који се остварују по посебним прописима:
- накнаде од емисије SO2, NO2, прашкасте материје и произведени или одложени отпад,
- накнаде за коришћење ресурса и резерви минералних сировина и
- прихода од новчаних казни за прекршаје, предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима
за које је потребно у висини расположивих средстава израдити следеће посебне програме коришћења:
Програм коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине Града
Пожаревца
(накнада од емисије SO2, NO2, прашкасте материје и произведени или одложени отпад)

440.470.598,00

Програм мера за унапређење услова живота на територији Града Пожаревца
(накнаде за коришћење ресурса и резерви минералних сировина)

200.000.000,00

Програм коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на
путевима на територији Града Пожаревца
(приходи од новчаних казни за прекршаје, предвиђене прописима о безбедности саобраћаја
на путевима )

20.000.000,00

Град Пожаревац има додатни инвестициони потенцијал из нераспоређеног вишка прихода и
преосталих средстава по окончаним пројектима из 2019. године у износу од 200.000.000,00 динара.
Укупан инвестициони потенцијал износи 860.470.598,00 динара узимајући у обзир нераспоређени
вишак прихода и преосталих средстава по окончаним пројектима из 2019. године у износу од 200.000.000,00
динара и расположива средства у износу од 660.470.598,00 динара за које ће се израдити наведени програми
наменског коришћења.
Капитални пројекти планирају се и укључују у буџет у складу са одредбама Уредбе о садржини, начину
припреме и оцене, као и праћењу спровођења и извештавању о реализацији капиталних пројеката („Службени
гласник РС”, бр. 63/17) и Правилника о садржини, роковима и поступку достављања инвестиционе
документације за капиталне пројекте („Службени гласник РС”, бр. 18/18).
Градско веће Града Пожаревца ће у складу са законом спровести посебну 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 2020. годину.
У периоду од израде Нацрта, а након окончања јавне расправе, до израде коначног Предлога Одлуке о
буџету Града Пожаревца за 2020. годину поред примедби и сугестија на План јавних инвестиција сагледаће се
сугестије и примедбе и на Нацрт Одлуке о буџету за 2020. годину а извршиће се и усаглашавање преузетих
обавеза из претходног периода као и коначно усаглашавање прихода и расхода.

Примедбе и сугестије грађана, представника удружења грађана, стручне и остале јавности у вези
предложеног Нацрта буџета Града Пожаревца за 2020. годину, могу се доставити најкасније до 3.
децембра 2019. године на један од следећих начина:
 Поштом или лично на адресу: Градска управа Града Пожаревца, улица Дринска бр. 2, 12000
Пожаревац
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 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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