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Кратак приказ Нацрта буџета Града Пожаревца 

за 2023. 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, 72/19, 149/20, 

118/21 и 118/21-др.закон).  

Пројекције основних макроекономских индикатора 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: 

 

 

 

 

 

 

 
                             Извор: Ревидирана Фискална стратегија за 2023. годину са пројекцијама за 2024. и 2025. годину 

        

Буџет Града Пожаревца у потпуности је ликвидан и све обавезе измирује у роковима. 

Град Пожаревац нема кредитне задужености као ни обавеза по основу датих гаранција. 

 

 

 

 2022. 2023. 2024. 2025. 

Стопа реалног раста БДП, % 2,5 2,5 3,5 4,0 

Потрошачке цене (годишњи просек), % 11,6 11,1 5,0 3,5 
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Из буџета Града Пожаревца финансирају се:  

                  директни буџетски корисници: 

 Градоначелник 

 Градско веће  

 Скупштина града 

 Градско правобранилаштво 

 Градска управа 

                  индиректни буџетски корисници: 

 Центар за културу Пожаревац 

 Народна библиотека „Илија М. Петровић“ 

 Народни музеј Пожаревац 

 Галерија „Милена П. Барили“ 

 Историјски архив Пожаревац 

 Спортски центар Пожаревац 

 Градски женски хор „Барили“ 

 Месне заједнице (37) 

 Туристичка организација Града Пожаревца 

 Предшколска установа „Љубица Вребалов“ Пожаревац 

        остали корисници јавних средстава: 

 Градска општина Костолац 

 Образовне институције (школе) 

 Социјалне институције (Центар за социјални рад) 

 Непрофитне организације (удружења грађана, невладине организације, спортске организације итд.) 

 

Нацрт буџета Града Пожаревца за 2023. годину односи се на Град Пожаревац и укључује трансфер Градској 

општини Костолац. 

 

Расходи и издаци финансирају се из:  

-текућих прихода и примања (приходи који се остварују у календарској години на коју се буџет односи) у износу од 

3.653.081.600,00 динара. 

-осталих прихода (сопствени приходи корисника (установе у култури) као и домаће и стране донације и трансфери од 

виших нивоа власти) у износу од 143.582.000,00 динара.  

-пренетих средства из ранијих година (пренета неутрошена средства по уговореним обавезама из претходне године и део 

вишка прихода буџета града који нису потрошени у претходној  буџетској години), а чији ће износ бити процењен до 

момента израде Одлуке о буџету за 2023. годину. 
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Процена расхода исказана је кроз приказ трошкова за текуће издатке директних и индиректних корисника, са 

посебно исказаним оперативним трошковима функционисања, накнадама, дотацијама, трансферима, расходима који се 

односе на активности проширених права из области социјалне заштите, субвенцијама, заједничким трошковима 

функционисања града. 

 

У процесу израде Нацрта буџета Града Пожаревца за 2023. годину расходи и издаци корисника буџетских 

средстава планирани су у складу са основним поставкама утврђеним у Упутству за припрему одлуке о буџету локалне 

власти за 2023. годину и пројекцијама за 2024. и 2025. годину. У наставку дајемо преглед појединих улагања из буџета 

Града Пожаревца у 2023. години: 

 

Намена 2023 

трошкови функционисања органа политичког и извршног система локалне самоуправе, трошкови 

функционисања скупштине, трошкови редовног рада политичких партија и заштите имовинских 

права и интереса Града 

150.873.130,00 

трошкови функционисања локалне самоуправе, инспекцијских послова, локалне пореске 

администрације, комуналне полиције и других служби у складу са надлежностима и пословима 

локалне самоуправе у циљу обезбеђења задовољења потреба и интереса локалног становништва: 

плате запослених, стални трошкови, коришћење роба и услуга, остале опште услуге, 

специјализоване услуге, текуће поправке и одржавање и остали расходи и издаци 

562.904.765,00 

услуге за електричну енергију-јавна расвета 140.000.000,00 

услуге за електричну енергију-црпне станице 1.200.000,00 

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 

1.083.115,00 

услуге чишћења-Јавна хигијена 74.000.000,00 

услуге одржавања националних паркова и природних површина 

Одржавање зеленила у Пожаревцу и Костолцу (са прилазним путевима) и одржавање 

"Спомен парка Чачалица" 

41.592.273,00 

остале опште услуге-скела у Брежану 7.000.000,00 
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заштита површинских вода од загађења-редовно чишћење и одржавање кишне 

канализације, сливника, сливничких решетки, таложнице и црпних станица на 

територији Пожаревца и Костолца 

10.000.000,00 

редовно одржавање и чишћење Брежанског канала од градског хиподрома до улива у 

Велику Мораву у смислу неометане евакуације површинских и отпадних вода 
25.000.000,00 

редовно одржавање и чишћење речног канала "Стара Млава" у циљу нормалног 

функционисања канала од црпне станице "Срећно" до Трњана 
31.644.562,00 

извођење санационих радова и чишћење регулационог корита реке "Стара Млава" 7. фаза, 

а у циљу заштите земљишта од деградације у зони угрожених насеља Трњана 
47.948.880,00 

интервенције на водотоцима II категорије на подручју Града Пожаревца за 2023. годину у 

циљу заштите земљишта од деградације 
10.086.288,00 

систематско уклањање амброзије на територији Града Пожаревца у 2023. години 7.831.444,00 

испитивање загађености земљишта на територији Града Пожаревца 576.000,00 

услуге јавног здравства-инспекција и анализа: 

систематска контрола алергогеног полена у ваздуху 
990.000,00 

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 

1.740.000,00 

услуге очувања животне средине-мерење загађујућих материја у ваздуху у Пожаревцу 3.960.000,00 

услуге очувања животне средине-мерење и анализа нивоа буке у Пожаревцу и Костолцу 500.000,00 

услуге очувања животне средине-стрелци противградне заштите 1.100.000,00 

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

предмета, ствари и опреме 
1.200.000,00 

уклањање мање монтажних објеката на површинама јавне намене 1.000.000,00 

остале специјализоване услуге-систематска дератизација  11.930.381,00 

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                   10.631.324,00 
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остале специјализоване услуге-дезинсекција 7.083.330,00 

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“ 1.500.000,00 

остале специјализоване услуге-Управљање јавним и некатегорисаним путевима на 

територији Града Пожаревца 
9.770.635,00 

уређење, чишћење дивљих депонија и неуређених одлагалишта на којима се 

неконтролисано одлажу све врсте отпада у градским и сеоским насељима 
5.000.000,00 

текуће поправке и одржавање осталих објеката-Одржавање пружних прелаза 3.383.400,00 

текуће поправке и одржавање осталих објеката-Одржавање фонтана у Пожаревцу и Костолцу 1.131.290,00 

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

објеката на путевима 
4.513.660,00 

текуће поправке и одржавање осталих објеката-Одржавање коловоза и тротоара и враћање у 

првобитно стање после интервенција других јавних предузећа 
4.412.035,00 

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

Пожаревцу и Костолцу 
4.000.000,00 

текуће поправке и одржавање осталих објеката 

Одржавање јавне и канделаберске расвете у Пожаревцу и Костолцу са селима 
29.752.931,00 

текуће поправке и одржавање осталих објеката- 

Одржавање улица, локалних путева и тротоара 
200.782.715,00 

текуће поправке и одржавање осталих објеката 

Зимско одржавање улица 
47.166.965,00 

текуће поправке и одржавање осталих објеката-Одржавање семафора 5.643.000,00 

текуће поправке и одржавање осталих објеката-Одржавање хоризонталне и вертикалне 

сигнализације 
19.200.000,00 

одржавање остале светлосне сигнализације (показивачи брзине) 1.539.000,00 

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 3.500.000,00 
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накнаде из буџета за децу и породицу- вантелесна оплодња 7.500.000,00 

ученичке награде-Награде за остварене резултате на такмичењима, награде за ученике 

генерације и подстицај талентима  
4.200.000,00 

накнаде из буџета за децу и породицу-накнада дела трошкова боравка деце у предшколској 

установи чији је оснивач друго правно или физичко лице 
16.000.000,00 

поклони-пакети за "ђаке прваке" 1.000.000,00 

студентске стипендије 8.500.000,00 

накнада трошкова камата по студентским кредитима узетих код пословних банака  500.000,00 

исхрана и смештај ученика-смештај ученика са сметњама у развоју 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 

услуга личног пратиоца детета и ученика 40.000.000,00 

специјализоване услуге-"Сервис помоћи у кући за стара лица и особе са инвалидитетом" 13.486.788,00 

накнаде из буџета за становање и живот 

субвенционисана цена комуналних услуга 
17.000.000,00 

дотације спортским омладинским организацијама 

годишњи програми спортских организација, удружења и савеза 
127.000.000,00 

дотације спортским омладинским организацијама 

посебни програми у области спорта (предшколски, школски и рекреативни спорт) 
3.200.000,00 

дотације верским заједницама 8.500.000,00 

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 
6.500.000,00 
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дотације осталим удружењима грађана-Подршка социо-хуманитарним организацијама-Акциони 

план за старе 
2.000.000,00 

дотације осталим удружењима грађана-Програм социјалне заштите-“Народна кухиња“ 17.074.400,00 

дотације осталим удружењима грађана-Програм социјалне заштите-Подршка реализацији 

Програма Црвеног крста-јавно овлашћење: Мотивација грађана и организовање акција 

добровољног давања крви 

1.449.200,00 

дотације осталим удружењима грађана-Конкурс за суфинансирање програма/пројеката НВО 

и удружења-Еколошки програми  
800.000,00 

дотације осталим удружењима грађана-Конкурс за суфинансирање програма/пројеката НВО 

и удружења-Програми националних мањина 
1.700.000,00 

дотације осталим удружењима грађана-Програми националних мањина-Акциони план за 

унапређење положаја Рома 
5.000.000,00 

дотације осталим удружењима грађана-Конкурс за суфинансирање програма/пројеката НВО 

и удружења - Програми бриге о деци и  младима 
2.500.000,00 

дотације осталим удружењима грађана-Конкурс за суфинансирање програма/пројеката НВО 

и удружења - Програми одрживог развоја  
2.000.000,00 

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

у култури 
6.500.000,00 

дотације НВО и удружењима-Конкурс за финансирање програма/пројеката културно-

уметничких друштава 
4.000.000,00 

дотације осталим непрофитним организацијама-Конкурс за суфинансирање програма/пројеката 

НВО и удружења-Подршка социо-хуманитарним организацијама-борачко инвалидска 

заштита 

700.000,00 

дотације осталим непрофитним институцијама-Локални акциони план за особе са 

инвалидитетом града Пожаревца 
3.000.000,00 

дотације осталим удружењима грађана-Подршка социо-хуманитарним организацијама-

Акциони план за младе 
4.000.000,00 

текуће субвенције приватним предузећима-Програм локалног економског развоја Града 

Пожаревца 
21.220.000,00 

услуге информисања јавности-Конкурс за суфинансирање пројеката за остваривање јавног 

интереса у области јавног информисања  
10.000.000,00 
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Саветовалиште за брак и породицу са центром за медијацију 1.823.400,00 

субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама 40.720.095,00 

"Мере активне политике запошљавања" 10.000.000,00 

oстале накнаде штете-накнада за ујед паса луталица 3.500.000,00 

функционисање основних школа на територији Града Пожаревца 102.049.997,00 

функционисање средњих школа на територији Града Пожаревца 85.069.483,00 

трошкови функционисања установе из области социјалне заштите и повећање 

доступности права и механизама социјалне заштите у локалној заједници 
47.659.000,00 

једнократне помоћи Центра за социјални рад 17.900.000,00 

функционисање градске општине Костолац 249.211.362,00 

подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници и мере подршке 

руралном развоју 
41.000.000,00 

трошкови обезбеђивања услова за остварење права грађана и задовољавања потреба и 

интереса локалног становништва деловањем месних заједница 
14.973.252,00 

трошкови функционисања предшколске установе повећањем обухвата деце предшколским 

васпитањем и образовањем као и унапређење доступности предшколског васпитања за 

децу из осетљивих група 

477.176.251,00 

трошкови функционисања Туристичке организације у циљу управљања развојем туризма 

и промоције туристичке понуде 
74.545.299,00 

трошкови функционисања спортске организације и стварање услова за пружање услуга 

рекреације и развој спорта  
64.963.704,00 

трошкови функционисања локалних установа културе у циљу јачања културне 

продукције и уметничког стваралаштва, унапређење система очувања и представљања 

културно-историјског наслеђа 

213.853.820,00 
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Град Пожаревац укључује у буџет Града и буџетске ставке у циљу распоређивања средстава из прихода који се 

остварују по посебним прописима и то: 

- накнада од емисије SO2, NO2, прашкасте материје и произведени или одложени отпад, 

- посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине,  

- накнада за коришћење ресурса и резерви минералних сировина, 

- приходи од новчаних казни за прекршаје, предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима и  

- средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта односно пољопривредног објекта у државној својини. 

Сходно томе, потребно је израдити програме коришћења наведених средстава  и то: 

 

Програм коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине Града Пожаревца 

(накнада од емисије SO2, NO2, прашкасте материје и произведени или одложени отпад и посебна 

накнада за заштиту и унапређење животне средине) 

174.700.000,00 

Програм мера за унапређење услова живота на територији Града Пожаревца  

(накнаде за коришћење ресурса и резерви минералних сировина) 
215.000.000,00 

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) 

45.000.000,00 

Програм заштите уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији Града 

Пожаревца (средства остварена од давања од закуп пољопривредног земљишта односно 

пољопривредног објекта у државној својини) 

9.135.230,00 

 

 

Поред приказаних наменских средстава и исказаних трошкова функционисања нашег Града до израде Предлога 

Одлуке о буџету за 2023. годину накнадно ће се извршити процена пренетих неутрошених средства из 2022. године по 

окончаним пројектима и након усаглашавања преузетих обавеза. 

 

Градско веће Града Пожаревца у складу са законом спровешће 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. У односу на расположива средства и приоритете развоја Града, утврдиће се План 

јавних инвестиција, који ће бити укључен у предлог Одлуке о буџету Града Пожаревца за 2023. годину. 
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Примедбе и сугестије грађана, представника удружења грађана, стручне и остале јавности у вези 

предложеног Нацрта буџета Града Пожаревца за 2023. годину, могу се доставити најкасније до 13. 

децембра 2022. године, на један од следећих начина: 

 Поштом или лично на адресу: Градска управа Града Пожаревца, улица Дринска бр. 2, 12000 

Пожаревац 

 Електронским путем на е-mail: uprava@pozarevac.rs 

 

 

 

 
 

ГРАД ПОЖАРЕВАЦ 

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ 

mailto:uprava@pozarevac.rs

