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Поштоване грађанке и грађани,
пред вама је једноставна и приступачна форма Одлуке о буџету нашег Града за 2022. годину
сачињена у жељи да вам приближи и на разумљивији начин објасни у које сврхе се користе
јавни ресурси да би се задовољиле потребе грађана и реализовали пројекти од јавног значаја
и остварили стратешки и други циљеви који су садржани у развојним и планским
документима.

Одлука о буџету Града Пожаревца за 2022. годину је по својој форми веома обимна. Надам
се да ћемо на овај начин успети да вам поједноставимо овај компликовани правни документ,
који утврђује план прихода и примања и расхода и издатака за једну календарску годину.

У настојању да се грађани боље упознају са Одлуком о буџету Града Пожаревца за 2022.
годину кроз кратку форму исказано је ко се финансира из буџета, како настаје буџет и ко су
учесници у овом процесу, како се пуни градска каса, који су приходи и примања, расходи и
издаци и исказана је њихова структура.

Желим да истакнем да Град Пожаревац нема кредитне задужености и нема обавеза по
основу датих гаранција, труди се да очува стабилност јавних финансија. Буџетска
дисциплина, одговорност и транспарентност воде ка успешном управљању јавним
финансијама.

Очекујем да се у наредним годинама повећа учешће наших грађана у дефинисању
буџетских приоритета и планирању развоја нашег Града.

Саша Павловић
Градоначелник

2



САДРЖАЈ
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Шта је буџет града?
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Буџет је најважнији акт нашег града.

Буџет града је правни документ који утврђује план прихода и примања и расхода и

издатака града за буџетску, односно календарску годину.

Предвиђа колико ће се новца од грађана и привреде у току једне године прикупити и на

који начин ће се тај новац трошити.

Из градског буџета се током године плаћају све обавезе локалне самоуправе. Исто тако у

буџет се сливају приходи из којих се подмирују те обавезе. Средства планирана у буџету

представљају право на трошење које корисник буџетских средстава може потрошити

уколико се оствари довољан обим прихода. Сваки корисник је одговоран за трошење

додељених средстава буџетом у погледу сврсисходности и законитости.

Уколико планирани приходи и примања и/или планирани расходи и издаци не одговарају

потребама локалне самоуправе, буџет може да се мења током године.

Промена буџета се назива ребаланс буџета и доноси се по истој процедури као и буџет.

Постоји много жеља и проблема у Граду, као и у животу, међутим могућност реализације и

решавања свих је тешко изводљива, тако да креирање буџета подразумева утврђивање

приоритета и прављење компромиса, кроз планирање реално остваривих прихода и

примања.



Ко се финансира из буџета?
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Директни корисници буџетских 

средстава:

 Градоначелник

 Градско веће 

 Скупштина града

 Градско правобранилаштво

 Градска управа

Остали корисници јавних 

средстава:

 Градска општина Костолац

 Образовне институције (школе)

 Здравствена институција (Дом 

здравља)

 Социјалне институције (Центар за 

социјални рад)

 Непрофитне организације 

(удружења грађана, невладине 

организације, спортске 

организације итд.)

Индиректни корисници буџетских 

средстава:

 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)

 Туристички организација Града 

Пожаревца

 Предшколска установа „Љубица 

Вребалов“



Ко учествује у буџетском процесу?
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Достављањем Предлога 

финансијских планова 

у складу са 

законским

прописима и роковима:

Градоначелник

Градско веће

Скупштина града

Градска управа

Градско правобранилаштво

Достављањем 
Предлога финансијских 

планова у складу са 
законским прописима и 

роковима:

Предшколска установа

Месне заједнице

Установе културе

Туристичка 
организација 

Спортска установа

Достављањем Предлога 
финансијских планова у 

складу са законским 
прописима и роковима:

Градска општина Костолац

Основне школе 

Средње школе

Центар за социјални рад

Дом здравља

Достављањем својих 

предлога и сугестија 

кроз јавну расправу 

на Нацрт Одлуке о 

буџету Града : 

Грађани и њихова 

удружења
Јавна предузећа



На основу чега се доноси буџет?
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На основу 
чега се 

доноси буџет?

Закони и прописи:

Закон о финансирању локалне самоуправе

Закон о буџетском систему

Закон о локалној самоуправи 

Упутство Министарства финансија за припрему одлуке о буџету за 
2022. годину

Сви посебни прописи којима су утврђене надлежности ЈЛС

Стратешки документи:

Стратегија развоја

Акциони планови за поједине области

Потребе буџетских корисника

Започети пројекти из ранијих година

Остварење прошлогодишњег буџета



Како се пуни градска каса?

Текући приходи 

и примања

3.260.204.459
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Пренета средства 

из ранијих година

1.669.214.953

Остали извори

200.140.688

Укупан буџет 

Града

5.129.560.100

Планирани приходи и примања, расходи и издаци у буџету нашег Града за 2022. годину су у

равнотежи. Расходи и издаци финансирају се из: текућих прихода и примања (приходи који се

остварују у календарској години на коју се буџет односи), 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) и осталих прихода (сопствени приходи корисника (установе у

култури) као и домаће и стране донације и трансфери од виших нивоа власти).

Планирани финансијски резултат је буџетски дефицит.

Дефицит је исказан због начина његовог утврђивања, који подразумева упоређивање укупних расхода и

издатака (из свих извора средстава буџета) само са приходима и примањима од продаје нефинансијске имовине

у текућој години, без пренетих неутрошених средстава.

У финансирању расхода и издатака текуће године учествују и пренета неутрошена средства.

Као резултат тога (дакле, употребе и коришћења средстава која нису остварена у овој буџетској години) расходи

и издаци су за толико већи од укупног износа текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине,

због чега се јавља буџетски дефицит.
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У Одлуци о буџету Града Пожаревца за 2022. годину исказан је буџетски

дефицит у износу од 1.249.256.856,00 динара, односно укупан фискални дефицит

у износу од 1.669.214.953,00 динара.

Укупан фискални дефицит буџета Града Пожаревца у потпуности је покривен

пренетим неутрошеним средствима, која се налазе на рачуну буџета Града на

дан 31.12.2021. године.

Комплетан износ дефицита је у инвестиционом улагању. Међутим, инвестициона

улагања планирана су у већем износу од дефицита, јер се делом финансирају и

из текућих прихода и примања.

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.



Шта су приходи и примања буџета?

Порески приходи

•Врста јавних прихода који се прикупљају обавезним плаћањима
пореских обвезника без обавезе извршења специјалне услуге
заузврат

Донације, помоћи и 
трансфери

• Донације се добијају од домаћих и међународних донатора и организација
за различите пројекте. Трансфери подразумевају пренос средстава од
нивоа Републике Србије општинском нивоу власти. Могу бити наменски
(за тачно утврђене намене) или ненаменски (није им унапред утврђена
намена те се могу у складу са законом користити за било које сврхе)

Непорески приходи
• Врста јавних прихода који се наплаћују за коришћење јавних добара

(накнаде), пружање јавних услуга (таксе) или због коришћења уговорних
или законских одредби (казне и пенали)

Примања од продаје 
нефинансијске 

имовине

• Ова примања се остварују продајом непокретности и покретних ствари у
власништву града.

Примања од 
задуживања и  продаје 
финансијске имовине

• Примања од задуживања представљају приливе по основу примања од
задуживања код пословних банака у земљи у корист нивоа градова.
Примања од продаје финансијске имовине представљају приливе по
основу продаје домаћих акција и осталог капитала у корист нивоа градова

Пренета средства из 
ранијих година

• Представљају пренета неутрошена средства по уговореним обавезама из
претходне године и део вишка прихода буџета града који нису потрошени у
претходној буџетској години
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Укупни 
приходи и 
примања  

5.129.560.100 
динара

Приходи од  
пореза 

2.581.065.285 
динара

Примања од  
продаје 

финансијске 
имовине 

200.000 динара

Донације, 
помоћи и 

трансфери 
155.498.811

динара

Други приходи 
645.810.531 

динара

Мемoрандумске 
ставке за 

рефундацију 
расхода  577.000 

динара

Примања од 
продаје 

нефинансијске 
имовине  

77.193.520 
динара

Пренета 
средства из 

ранијих година
1.669.214.953 

динара



На шта се троше јавна средства?

Буџет мора бити у равнотежи, што значи да расходи морају одговарати приходима.
Укупни планирани расходи и издаци у 2022. години из буџета износе:

 РАСХОДИ представљају све трошкове града за плате буџетских корисника, набавку
роба и услуга, субвенције, дотације и трансфере, социјалну помоћ и остале трошкове
које град/општина обезбеђује без директне и непосредне накнаде.

 ИЗДАЦИ представљају трошкове изградње или инвестиционог одржавања већ
постојећих објеката, набавку земљишта, машина и опрeме неопходне за рад буџетских
корисника.

 РАСХОДИ И ИЗДАЦИ морају се исказивати на законом прописан начин, односно
морају се исказивати: по програмима који показују колико се троши за извршавање
основних надлежности и стратешких циљева града; по основној намени која показује за
коју врсту трошка се средства издвајају; по функцији која показује функционалну
намену за одређену област и по корисницима буџета што показује организацију рада
града.
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Шта су расходи и издаци буџета?

Расходи за 
запослене

•Расходи за запослене представљају све трошкове за 
запослене, како у управи тако и код буџетских корисника

Коришћење роба и 
услуга 

•Коришћење роба и услуга обухватају сталне трошкове
(енергетске услуге, комуналне услуге, трошкове осигурања и
др.), путне трошкове, услуге по уговору, специјализоване
услуге, трошкове материјала и текуће поправке и одржавање

Дотације и 
трансфери

•Дотације и трансфери су трошкови које локална
самоуправа има за исплату институцијама које су у примарној
надлежности централног нивоа као што су школе, центар за
социјални рад, дом здравља

Остали расходи
•Остали расходи обухватају дотације невладиним

организацијама, порезе, таксе, новчане казне

Субвенције
•Субвенције сe одобравају пољопривредним произвођачима

кроз подстицај пољопривреди и за инвестиционо улагање
јавним нефинансијским предузећима

Социјална заштита
•Социјална заштита обухвата све трошкове исплате

социјалне помоћи за различите категорије грађана

Буџетска резерва
•Буџетска резерва представља новац који се користи за

непланиране или недовољно планиране сврхе, као и у случају
ванредних околности

Капитални издаци
•Капитални издаци су трошкови за изградњу нових, или

инвестиционо одржавање постојећих објеката, набавку
опреме, машина земљишта и слично
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Структура планираних расхода и издатака 

буџета за 2022. годину
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Расходи буџета по програмима
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СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО 

ПЛАНИРАЊЕ 17.044.520,00 0,33%

КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ 576.318.995,00 11,24%

ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ 97.269.600,00 1,90%

РАЗВОЈ ТУРИЗМА 64.815.281,00 1,26%

ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ 58.729.483,00 1,14%

ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 701.479.798,00 13,68%

ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА 

ИНФРАСТРУКТУРА 632.616.966,00 12,33%

ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ 472.103.548,00 9,20%

ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ 161.012.947,00 3,14%

СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ 104.818.576,00 2,04%

СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА 230.478.295,00 4,49%

ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 50.763.067,00 0,99%

РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊЕ 347.466.388,00 6,77%

РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ 263.285.941,00 5,13%

ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 1.222.806.386,00 23,84%

ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 121.450.309,00 2,37%

ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ 

ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ 7.100.000,00 0,14%

УКУПНИ РАСХОДИ ПО ПРОГРАМИМА 5.129.560.100,00 100,00%



Расходи буџета расподељени по директним и 

индиректним буџетским корисницима
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Назив буџетског корисника
Планирана средства 

у 2022. години

%  буџета по 

кориснику

Градоначелник
31.697.320,00 0,62

Градско веће
17.650.810,00 0,34

Скупштина
72.102.179,00 1,41

Градско правобранилаштво
14.865.200,00 0,29

Градска управа
4.183.091.662,00 81,55

Месне заједнице
15.213.888,00 0,30

Установе у култури
222.450.010,00 4,34

Установа у области спорта
53.570.202,00 1,04

Туристичка организација 

Града Пожаревца 64.815.281,00 1,26

Предшколска установа
454.103.548,00 8,85

У К У П Н О:
5.129.560.100,00 100,00
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Најважнија инвестициона улагања Града 

Пожаревца 
Најважнија инвестициона улагања у 2022. години приказана су по областима у

наредном прегледу:

СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И 

ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ Израда Плана генералне регулације
9.544.520,00

КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ 

Изградња топлификационе мреже на територији града, изградња

топлопредајних станица, изградња и реконструкција водоводне и

фекалне мреже, набавка опреме за мониторинг-спречавање

инфилтрације пијаће воде у канализациони систем као и смањивање

оптерећења издашности здраве пијаће воде кроз остварену уштеду,

израда пијезометара, истражних бушотина и истражно

експлоатационих бунара

263.983.430,00

ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ
Измештање 35 kV разводног постројења на локацији Концерна Бамби

35.000.000,00

ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Изградња фекалне и кишне канализације, изградња система

сакупљања отпадних вода на територији града, набавка возила за

пражњење септичких јама, набавка опреме за мерење квалитета

ваздуха, заштита површинских вода од загађења-Брежанског канала-

изградња друге-А и Б фазе Јужног слива кишне канализације,

изградња Прве фазе Северног колектора кишне канализације у

Пожаревцу, опремање возилима са приколицом за превоз отпада на

регионалну депонију, опремање новоизграђеног Рециклажног

центра/Трансфер станице линијом за предтретман комуналног отпада,

набавка аутосмећара и мини смећара

536.479.648,00

ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И 

САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА

Асфалтирање улица у индустријској зони града, пројекти

рехабилитације, обнављање, замена и ојачавање коловозне

конструкције, реализација пројекта уређења зона школа у селима

439.056.004,00

ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ 
Набавка конвектомата-пећнице и универзалне кухињске машине за

обраду хране за кухињу у објекту "Невен" који спрема храну за децу из

више вртића, набавка креветића и намештаја за децу

7.419.856,00

ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ

Санација делова објекта ОШ "Десанка Максимовић" у Пожаревцу -

Радови на одводњавању атмосферских и површинских вода - друга

фаза, радови на громобранској и електроинсталацији и разводним

орманима, реконструкција електричне инсталације и

телекомуникационих инсталација

8.881.446,00
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СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ Замена столарије на фискултурној сали школе и тоалетима, 

адаптација кабинета и опремање кабинета у школама

17.038.180,00

ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

"Румунско-српска заједничка иницијатива у борби против 

канцера у пограничном региону-унапређено 

дијагностификовање и лечење малигних тумора", набавка два 

санитетска возила за Службу хитне медицинске помоћи  (за 

Пожаревац и Костолац)

44.163.062,00

РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И 

ИНФОРМИСАЊЕ

Радови на санацији, ревитализацији и рестаурацији Музеја 

културне историје Пожаревац, санација, адаптација и 

ревитализација фасаде зграде "Начелство" II фаза, ЈП 

"Љубичево" - Реновирање и адаптација кафића-сувенирница 

"Код Књаза" и изградња "Летњиковца", ливење скулптуре у 

бронзи Миливоја Живановића    

57.726.176,00

РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ
Изградња атлетског стадиона на к.п. бр. 2237/1 КО Пожаревац 

у ул. Илије Гојковића у Пожаревцу и пројекат "Радови на 

спортској хали у Пожаревцу" 

106.715.739,00

ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ 

САМОУПРАВЕ

Набавка дечјег игралишта у Костолцу, Изградња прикључног 

топловода за повезивање топлификационе мреже и типских 

топловодних прикључака у селу Острово са вреловодом 

Костолац-Пожаревац-друга фаза изградње топловода, 

набавка спортске подлоге за тениски терен-Центар за 

културу Костолац, замена стубова уличне расвете у улици 

Вељка Дугошевића у Костолцу са новом ЛЕД расветом за 

осветљење саобраћајнице и тротоара, изградња пословног 

објекта МЗ "Чачалица", инвестиционо одржавање домова 

култура у месним заједницама, израда пројектне 

документације за изградњу затвореног базена у Пожаревцу 

(ИДР, ПГД и ПЗИ) са Идејним пројектом за уређење 

комплекса Спортски центар       

310.143.592,00

ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И 

ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ 

ЕНЕРГИЈЕ
Суфинансирање активности на инвестиционом одржавању и 

унапређењу енергетских својстава стамбених објеката

7.100.000,00



Најбитниjи пројекти у 2022. години

• Реконструкција и санација фудбалских терена на кп.бр. 6779 КО Пожаревац

• Радови на ојачавању коловозне конструкције у улици Ратарска у МЗ "Бурјан" - Прва фаза –

• Радови на санацији, ревитализацији и рестаурацији Музеја културне историје Пожаревац

• Израда урбанистичког пројекта ''блока Ђура Јакшић''

• Израда Плана детаљне регулације ’’Индустријска зона’’

• Изградња атлетског стадиона на к.п. бр. 2237/1 КО Пожаревац у ул. Илије Гојковића у Пожаревцу

• Израда Идејног пројекта затвореног базена у Пожаревцу

• Дистрибутивна мрежа и прикључни топловод на локацији топлопредајне станице 9/60+11/60 Немање

Томића 18

• Изградња пословног објекта МЗ "Чачалица“

• Опремање новоизграђеног Рециклажног центра/Трансфер станице линијом за предтретман комуналног

отпада, набавка аутосмећара и мини смећара

• Измештање 35 kV разводног постројења на локацији Концерна Бамби

• Асфалтирање улица у индустријској зони града

• Извођење санационих радова и чишћење регулационог корита реке "Стара Млава" 7 фаза, а у циљу

заштите земљишта од деградације у зони угрожених насеља

• "Румунско-српска заједничка иницијатива у борби против канцера у пограничном региону-унапређено

дијагностификовање и лечење малигних тумора", набавка два санитетска возила за Службу хитне

медицинске помоћи (за Пожаревац и Костолац)

• Изградња топлификационе мреже на територији града, изградња топлопредајних станица, изградња и

реконструкција водоводне и фекалне мреже
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