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Скупштина ГрадСке општине коСтолац

1

На основу члана 6. став 2. и  43. став 1. Закона 
о буџетском систему („Службени гласник Републи-
ке Србије“, број 54/09,73/10,101/10,101/11,93/12,62/
13, 63/13 – испр.,108/13, 142/14, 68/2015 – др.закон, 
103/15 , 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20, 
118/21 и 118/21-др.закон), члана 32.став 1 тачка 2) 
Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник 
Републике Србије“, број 129/07 , 83/2014 – др.закон, 
101/16 – др.закон, 47/18 и 111/21-др.закон ), члана 
32.став 1. тачка 1) Статута Градске општине Косто-
лац („Службени гласник Града Пожаревца“,бр.15/18  
и 14/19) и Одлуке о утврђивању прихода који при-
падају Граду и Градској општини Костолац у 2022. 
години  („Службени гласник Града Пожаревца“, 
број 14/21) а по претходно датој сагласности Град-
ског Већа Града Пожаревца на предлог Одлуке о 
буџету Градске општине Костолац за 2022. годину, 
Скупштина Градске општине Костолац, на седници 
одржаној дана 23.12.2021.године, донела је: 

о д л у к у
о буџету Градске општине костолац

за 2022. годину

I 
општи део

Члан 1.
Овом Одлуком уређују се приходи и примања, 

расходи и издаци буџета Градске општине Косто-
лац за 2022. годину, њено извршење, начин финан-
сирања дефицита, управљање јавним дугом, ко-
ришћење донација, коришћење прихода од продаје 
добара и услуга буџетских корисника и права и оба-
везе корисника буџетских средстава .

Приходи и примања, расходи и издаци буџета Град-
ске општине Костолац за 2022.годину састоје се од:

а. раЧун приХода и приМаЊа економска 
класификација

износ у 
динарима

Укупни приходи и примања остварена по основу продаје нефинансијске 
имовине 7+8 386.982.758

Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине 4+5 386.982.758
Буџетски суфицит/дефицит (7+8) - (4+5)
Издаци за набавку финансијске имовине 62
укупан фискални суфицит/дефицит  
Б. раЧун ФинанСираЊа ((7+8) + (4+5)) - 62
Примања од задуживања 91
Примања од продаје финансијске имовине  92
Издаци за набавку финансијске имовине 62
Издаци за отплату главнице дуга 61
нето финансирање (91+92) - (61+62)

укупан фискални суфицит/дефицит плус нето финансирање
(((7+8) - (4+5)) 
-62)+((91+92) - 

(62+61))
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Члан 2.
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+8 386.982.758,00

1. порески приходи 71 0,00
2. непорески приходи 74 0,00

2.1. Приходи од продаје добара и услуга 742 0,00

2.2. Добровољни трансфери од физичких и правних лица 744 0,00

2.3. Мешовити и неодређени приходи 745 0,00
3. трансфери 73 386.982.758,00
3.1 Трансфери од других нивоа власти 733 386.982.758,00
4. Меморандумске ставке за рефундацију расхода 770  0,00
5. примања од продаје нефинансијске имовине 8 0,00

II укупни раСХоди и иЗдаци За наБаВку 
неФинанСиЈСке иМоВине 4+5 386.982.758,00

1. текући расходи 4 228.735.739,00
1.1. Расходи за запослене 41 47.067.926,00
1.2. Коришћење роба и услуга 42 136.910.863,00
1.3. Употреба основних средстава 43  0,00
1.4. Отплата камата 44 0,00 
1.5. Субвенције 45 0,00 
1.6 Донације, дотације и трансфери 46 0,00 
1.7. Социјална заштита из буџета 47 210.000,00
1.8. Остали расходи 48 41.746.950,00
1.9. Средства резерве 49 2.800.000,00
2. издаци за набавку нефинансијске имовине 5 158.247.019,00

2.1. Основна средства 51 158.247.019,00

III приМаЊа од продаЈе ФинанСиЈСке 
иМоВине и ЗадуЖиВаЊа 9 0,00

3.1. Примања од задуживања 91 0,00
3.2. Примања од продаје финансијске имовине  92 0,00

IV иЗдаци За отплату ГлаВнице и наБаВку 
ФинанСиЈСке иМоВине 6 0,00

4.1. Отплата главнице 61 0,00
4.2. Набавка финансијске имовине 62 0,00
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Члан 3.
Буџет Градске општине Костолац за 2022. годину 

састоји се од:
−  прихода и примања у износу од 386.982.758,00 

динара;
−  расхода и издатака у износу од 386.982.758,00 

динара.

Члан 4.
Приходи и примања буџета Градске општине 

Костолац и пренета средства из претходног периода 
по врстама, односно економским класификацијама, 
утврђени су у следећим износима:

конто ВрСте приХода и приМаЊа  укупна ЈаВна 
СредСтВа 

 пренета средства из претходне године                      -      
 текући приХоди 386.982.758 
 донациЈе и транСФери 386.982.758 
 транСФери од друГиХ ниВоа ВлаСти 386.982.758 

733157 Текући трансфер градова у корист нивоа општина 228.735.739 
733253 Капитални трансфери од градова у корист нивоа општина 158.247.019 

3+7+8+9 укупно пренета СредСтВа, текући приХоди и 
приМаЊа 386.982.758 

Члан 5.
Укупни расходи и издаци буџета за 2022. годину по основним наменама, утврђени су и распоређени у 

следећим износима: 

екон. 
клас. ВрСте раСХода и иЗдатака

укупна 
јавна 

средства
1 2 6

400 текући раСХоди         
228.735.739      

410 раСХоди За ЗапоСлене           
47.067.926      

411 Плате и додаци запослених           
39.113.478      

412 Социјални доприноси на терет послодавца             
6.580.781      

413 Накнаде у натури (превоз)                
202.000      

414 Социјална давања запосленима                
295.000      

415 Накнаде за запослене                
726.667      

416 Награде,бонуси и остали посебни расходи                
150.000      

420 коришћеЊе уСлуГа и роБа         
136.910.863      

421 Стални трошкови           
24.037.000      

422 Трошкови путовања                  
14.000      

423 Услуге по уговору           
43.909.000      

424 Специјализоване услуге           
50.720.833      
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425 Текуће поправке и одржавање (услуге и мат)             
7.613.120      

426 Материјал           
10.616.910      

470 СоциЈална поМоћ                
210.000      

472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета                
210.000      

480 оСтали раСХоди           
41.746.950      

481 Дотације невладиним организацијама;           
38.700.000      

482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали;             
2.046.950      

483 Новчане казне и пенали по решењу судова;             
1.000.000      

490 адМиниСтратиВни транСФери БуЏета             
2.800.000      

499 Административни трансфери из буџета - Средства резерве             
2.800.000      

49911 Стална резерва                
200.000      

49912 Текућа резерва             
2.600.000      

500 капитални иЗдаци         
158.247.019      

510 оСноВна СредСтВа         
158.247.019      

511 Зграде и грађевински објекти;         
138.865.699      

512 Машине и опрема;           
19.381.320      

 укупни ЈаВни раСХоди     
386.982.758      

Члан 6.
Расходи и издаци буџета по функционалној класификацији, утврђени су и распоређени у следећим изно-

сима:

Функциje Функционална класификација укупна јавна 
средства

1 2 6
000 СоциЈална Заштита               1.000.000      

020 Старост;               1.000.000      
100 опште ЈаВне уСлуГе           144.681.214      

110 Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални 
послови и спољни послови;             42.310.319      

130 Опште услуге;             92.570.895      
160 Опште јавне услуге некласификоване на другом месту;               9.800.000      

400 еконоМСки поСлоВи             71.798.500      
436 Остала енергија             71.738.500      
473 Туризам                    60.000      
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500 Заштита ЖиВотне Средине             62.252.443      
520 Управљање отпадним водама;             62.252.443      

600 поСлоВи СтаноВаЊа и ЗаЈеднице               2.106.000      
640 Улична расвета;               2.106.000      

800 рекреациЈа, Спорт, култура и Вере           105.144.601      
810 Услуге рекреације и спорта;             80.531.988      
820 Услуге културе;             19.665.613      
830 Услуге емитовања и штампања;               3.947.000      
840 Верске и остале услуге заједнице;               1.000.000      

 укупно           386.982.758      

Члан 7.
Средства буџета у износу од 386.982.758,00 динара, утврђена су и распоређена по програмској класифи-

кацији и то :
шифра програма назив укупна средства

1 2 3
1102 Програм 2. Комуналне делатности 73.844.500,00
1502 Програм 4. Развој туризма 60.000,00
0401 Програм 6. Заштита животне средине 62.252.443,00
0901 Програм 11. Социјална и дечија заштита 1.000.000,00
1201 Програм 13. Развој културе и информисања 24.612.613,00
1301 Програм 14. Развој спорта и омладине 80.531.988,00
0602 Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе 102.370.895,00
2101 Програм16. Политички систем локалне самоуправе 42.310.319,00

укупни 
проГраМСки 
ЈаВни раСХоди:

386.982.758,00

Члан 8.
Планирани капитални издаци буџетских корисника за 2022, 2023. и 2024. годину исказују се у следећем 

прегледу : 

капитални пројекти у периоду 2022-2024
назив 

корисника шифра програм назив износ

 2022. 2023. 2024.

упраВа 
ГрадСке 

општине 
коСтолац

1102

Програм 
2. - 

Комуналне 
делатности

Изградња прикључног топловода за повезивање 
топлификационе мреже и типских топловодних 
прикључака у селу Острово са вреловодом Костолац-
Пожаревац - друга фаза изградње топловода

50.600.000,00   

Изградња прикључног топловода за повезивање 
топлификационе мреже и типских топловодних 
прикључака у селу Острово са вреловодом Костолац-
Пожаревац - трећа фаза изградње топловода

20.000.000,00   

Надзор за извођење радова на изградњи прикључног 
топловода за повезивање топлификационе мреже и 
типских топловодних прикључака у селу Острово 
са вреловодом Костолац-Пожаревац - друга фаза 
изградње топловода

1.138.500,00   
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0401

Програм 6. 
- Заштита 
животне 
средине

Замена стубова уличне расвете у улици Вељка 
Дугошевића у Костолцу са новом лед расветом за 
освеетљење саобраћајнице и тротоара

2.106.000,00   

 Фекална канализација у улици Партизанско сокаче 489.496,00   

Фекална канализација у улици Војводе Путника 2.део 596.550,00   

Фекална канализација у улици Базенској 3.189.408,00   

Фекална канализација у улицама Хајдук Вељкова, 
Краља Петра 2. и 3.део са ЦС “Краља Петра 2.228.770,00   

 Фекална канализација у улицама Михајла Пупина, 
Миленка Стојковића, Милоша Обилића 1.део, 
Десанка Максимовић 1. и 2.део, Светосавска, Ђорђа 
Вајферта, Војводе Степе и ЦС “Канал 2”

22.145.853,00   

Фекална канализација у улици Вука Караџића 1.,2. и 
3.део и Сутјеској 5.708.100,00   

Фекална канализација у улицама:део Колубарске, 
Ивана Косанчића 1.,2., и 3.део и Станоја Главаша 19.250.403,00   

Фекална канализацијау делу Козарачке улице 1.972.770,00   

Фекална канализација у сокаку улице Партизанске 
преко пута стоваришта у Костолцу 1.032.097,00   

Надзор над извођењем радова на изградњи фекалне 
канализације у улицама: део Колубарске, Ивана 
Косанчића 1.,2.,3.део и Станоја Главаша

583.284,00   

Надзор над извођењем радова на изградњи фекалне 
канализације у делу Козарачке улице 72.912,00   

 Надзор над извођењем радова на изградњи фекалне 
канализације у сокаку улице Партизанске преко пута 
стоваришта у Костолцу

38.400,00   

 Надзор над извођењем радова на изградњи фекалне 
канализације 944.400,00   

0602

Програм 
15. - Опште 

услуге 
локалне 

самоуправе

 Идејно решење,главни пројекат и пројекат за 
извођење за реконструкцију и уређење зелене 
површине у градском парку и дуж старе пруге у 
Костолцу

408.000,00   

Прилагођавање постојеће документације Идејног 
пројекта за уређење стадиона и површина испред 
стадиона на катастарској парцели 1601 К.О.Костолац-
Град

624.000,00   

Израда фасаде дела објекта МЗ Петка 860.958,00   

Израда урбанистичког пројекта за реконструкцију 
градског парка и уређење зелених површина дуж 
трасе старе пруге

432.000,00   

Израда ограде око стадиона ФК Рудар 1.320.000,00   

Набавка дечјег игралишта (тартан, 9 справа) 5.640.000,00   

 Набавка дечјег игралишта (тартан, 7 справа) 3.240.000,00   
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Набавка дечјег игралишта (тартан, 5 справа) 2.640.000,00   

Набавка дечјег игралишта (тартан, 8 справа) 2.880.000,00   

Израда 3Д слова “СРЕЋНО” са транспортом и 
монтажом 923.040,00   

уСтаноВа 
центар За 
културу 

коСтолац

1301

Програм 
14. - Развој 

спорта и 
омладине

Набавка гараже 837.654,00   

Набавка спортске подлоге за тениски терен 2.286.144,00   

Набавка видео надзора 322.640,00   

Набавка опреме за систем грејања 757.000,00   

Вентилација за спортску халу 607.200,00   

Вентилација за гимнастичку салу 603.600,00   

Вентилација за малу салу и предшколски простор 1.767.840,00   

укупно: 158.247.019,00   

II. поСеБан део

Члан 11.
Укупни расходи и издаци у износу од 

386.982.758,00 динара, финансирани из свих изво-
ра финансирања распоређују се по корисницима и 
програмима и исказују у колони 8:

Члан 9.
Средства текуће буџетске резерве планирају се 

у буџету Градске општине Костолац у износу од 
2.600.000,00 динара.

Члан 10.
Средства сталне буџетске резерве планирају се 

у буџету Градске општине Костолац у износу од 
200.000,00 динара и користе се у складу са чланом 
70. Закона о буџетском систему.
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опис укупна јавна 
средства

1 2 3 4 5 6 7 8
1 1     Скупштина  

  2101    политички систем локалне самоуправе  

  2101-
0001    Функционисање Скупштине  

   110   Извршни и законодавни органи, финансијски и 
фискални послови и спољни послови  

    1 411 Плате,додаци и накнаде запослених 2.112.653
    2 412 Социјални доприноси на терет послодавца 351.757
    3 413 Накнаде у натури 20.200
    4 415 Накнаде трошкова за запослене 47.000
    5 423 Услуге по уговору 17.390.000
      извори финансирања за функцију 110:  
     01 Општи приходи и примања буџета 19.921.610
      Функција 110: 19.921.610
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      извори финансирања за програмску активност 
2101-0001:  

     01 Општи приходи и примања буџета 19.921.610
      Свега за програмску активност 2101-0001: 19.921.610
        
      извори финансирања за програм 16:  
     01 Општи приходи и примања буџета 19.921.610
      Свега за програм 16: 19.921.610
        
      извори финансирања за Главу 1:  
     01 Општи приходи и примања буџета 19.921.610
      Свега за Главу 1: 19.921.610
        
      извори финансирања за раздео 1 :  
     01 Општи приходи и примања буџета 19.921.610
      Свега за раздео 1: 19.921.610

2 1     предСедник ГрадСке општине 
коСтолац  

  2101    политички систем локалне самоуправе  

  2101-
0002    Функционисање извршних органа  

   110   Извршни и законодавни органи, финансијски и 
фискални послови и спољни послови  

    6 411 Плате и додаци запослених 5.993.604
    7 412 Социјални доприноси на терет послодавца 997.935
    8 413 Накнаде у натури 50.500
    9 423 Услуге по уговору 3.200.000
    10 426 Материјал 200.000
      извори финансирања за функцију 110:  
     01 Општи приходи и примања буџета 10.442.039
      Функција 110: 10.442.039
        

      извори финансирања за програмску активност 
2101-0002:  

     01 Општи приходи и примања буџета 10.442.039
      Свега за програмску активност 2101-0002: 10.442.039
        
      извори финансирања за програм 16:  
     01 Општи приходи и примања буџета 10.442.039
      Свега за програм 16: 10.442.039
        
      извори финансирања за Главу 1:  
     01 Општи приходи и примања буџета 10.442.039
      Свега за Главу 1: 10.442.039
        
      извори финансирања за раздео 2 :  
     01 Општи приходи и примања буџета 10.442.039
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      Свега за раздео 2: 10.442.039
3 1     Веће ГрадСке општине коСтолац  

  2101    политички систем локалне самоуправе  

  2101-
0002    Функционисање извршних органа  

   110   Извршни и законодавни органи, финансијски и 
фискални послови и спољни послови  

    11 411 Плате и додаци запослених 5.671.299
    12 412 Социјални доприноси на терет послодавца 944.271
    13 413 Накнаде у натури 10.100
    14 415 Накнаде трошкова за запослене 47.000
    15 423 Услуге по уговору 4.974.000
    16 426 Материјал 300.000
      извори финансирања за функцију 110:  
     01 Општи приходи и примања буџета 11.946.670
      Функција 110: 11.946.670
        

      извори финансирања за програмску активност 
2101-0002:  

     01 Општи приходи и примања буџета 11.946.670
      Свега за програмску активност 2101-0002: 11.946.670
        
      извори финансирања за програм 16:  
     01 Општи приходи и примања буџета 11.946.670
      Свега за програм 16: 11.946.670
        
      извори финансирања за Главу 1:  
     01 Општи приходи и примања буџета 11.946.670
      Свега за Главу 1: 11.946.670
        
      извори финансирања за раздео 3 :  
     01 Општи приходи и примања буџета 11.946.670
      Свега за раздео 3: 11.946.670

4 1     упраВа ГрадСке општине коСтолац  
  1102    комуналне делатности  
  1102-0001    управљање/одржавање јавним осветљењем  
   640   Улична расвета  
    17 511 Зграде и грађевински објекти 2.106.000
        
      извори финансирања за функцију 640:  

     13 Нераспоређени вишак прихода и примања из 
ранијих година - буџет 2.106.000

      Функција 640: 2.106.000
        

      извори финансирања за програмску активност 
1102-0001:  
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     13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - 
буџет 2.106.000

      Свега за програмску активност 1102-0001: 2.106.000
        
  1102-0007    производња и дистрибуција топлотне енергије  
   436   Остала енергија  
    18 511 Зграде и грађевински објекти 71.738.500
        
      извори финансирања за функцију 436:  
     01 Општи приходи и примања буџета 20.000.000
     13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 51.738.500
      Функција 436: 71.738.500
        

      извори финансирања за програмску активност 
1102-0007:  

     01 Општи приходи и примања буџета 20.000.000
     13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 51.738.500
      Свега за програмску активност 1102-0007: 71.738.500
        
      извори финансирања за програм 2:  
     01 Општи приходи и примања буџета 20.000.000

     13 Нераспоређени вишак прихода и примања из 
ранијих година - буџет 53.844.500

      Свега за програм 2: 73.844.500
  0401    Заштита животне средине  

  0401-
0004    управљање отпадним водама  

   520   Управљање отпадним водама  
    19 424 Специјализоване услуге 3.000.000
    20 482 Порези,обавезне таксе,казне и пенали 1.000.000
    21 511 Зграде и грађевински објекти 58.252.443
        
      извори финансирања за функцију 520:  
     01 Општи приходи и примања буџета 4.000.000

     13 Нераспоређени вишак прихода и примања из 
ранијих година  - буџет 58.252.443

      Функција 520: 62.252.443
        

      извори финансирања за програмску активност 
0401-0004:  

     01 Општи приходи и примања буџета 4.000.000

     13 Нераспоређени вишак прихода и примања из 
ранијих година - буџет 58.252.443

      Свега за програмску активност 0401-0004: 62.252.443
        
        
      извори финансирања за програм 6:  
     01 Општи приходи и примања буџета 4.000.000
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     13 Нераспоређени вишак прихода и примања из 
ранијих година - буџет 58.252.443

      Свега за програм 6: 62.252.443
  0901    Социјална и дечија заштита  

  0901-
4001    Социјална заштита старих лица  

   020   Старост  
    22 481 Дотације невладиним организацијама 1.000.000
        
      извори финансирања за функцију 020:  
     01 Општи приходи и примања буџета 1.000.000
      Функција 020: 1.000.000
        
      извори финансирања за пројекат 0901-4001:  
     01 Општи приходи и примања буџета 1.000.000
      Свега за пројекат 0901-4001: 1.000.000
        
      извори финансирања за програм 11:  
     01 Општи приходи и примања буџета 1.000.000
      Свега за програм 11: 1.000.000
  1201    развој културе и информисања  

  1201-
0002    Јачање културне продукције и уметничког 

стваралаштва  

   820   Услуге културе  
    23 481 Дотације невладиним организацијама 6.700.000
        
      извори финансирања за функцију 820:  
     01 Општи приходи и примања буџета 6.700.000
      Функција 820: 6.700.000
        

      извори финансирања за програмску активност 
1201-0002:  

     01 Општи приходи и примања буџета 6.700.000
      Свега за програмску активност 1201-0002: 6.700.000
        

  1201-
0003    унапређење система очувања и представљања 

културно-историјског наслеђа  

   840   Верске и остале услуге заједнице  
    24 481 Дотације невладиним организацијама 1.000.000
        
      извори финансирања за функцију 840:  
     01 Општи приходи и примања буџета 1.000.000
      Функција 840: 1.000.000
        

      извори финансирања за програмску активност 
1201-0003:  

     01 Општи приходи и примања буџета 1.000.000
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      Свега за програмску активност 1201-0003: 1.000.000
        

  1201-
0004    остваривање и унапређивање јавног интереса у 

области јавног информисања  

   830   Услуге емитовања и штампања  
    25 423 Услуге по уговору 3.947.000
        
      извори финансирања за функцију 830:  
     01 Општи приходи и примања буџета 3.947.000
      Функција 830: 3.947.000
        

      извори финансирања за програмску активност 
1201-0004:  

     01 Општи приходи и примања буџета 3.947.000
      Свега за програмску активност 1201-0004: 3.947.000
        
      извори финансирања за програм 13:  
     01 Општи приходи и примања буџета 11.647.000
      Свега за програм 13: 11.647.000
  1301    развој спорта и омладине  

  1301-
0001    подршка локалним спортским 

организацијама,удружењима и савезима  

   810   Услуге рекреације и спорта  
    26 481 Дотације невладиним организацијама 30.000.000
        
      извори финансирања за функцију 810:  
     01 Општи приходи и примања буџета 30.000.000
      Функција 810: 30.000.000
        

      извори финансирања за програмску активност 
1301-0001:  

     01 Општи приходи и примања буџета 30.000.000
      Свега за програмску активност 1301-0001: 30.000.000
        
        
      извори финансирања за програм 14:  
     01 Општи приходи и примања буџета 30.000.000
      Свега за програм 14: 30.000.000
  0602    опште услуге локалне самоуправе  

  0602-
0001    Функционисање локалне самоуправе и градских 

општина  

   130   Опште услуге   
    27 411 Плате,додаци и накнаде запослених 23.774.145
    28 412 Социјални доприноси на терет послодавца 4.026.782
    29 413 Накнаде у натури 101.000
    30 414 Социјална давања запосленима 295.000
    31 415 Накнаде трошкова за запослене 598.667
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    32 416 Награде запосленима и остали посебни расходи 150.000
    33 421 Стални трошкови 6.978.000
    34 422 Трошкови путовања 14.000
    35 423 Услуге по уговору 8.072.400
    36 424 Специјализоване услуге 19.025.833
    37 425 Текуће поправке и одржавање 4.170.120
    38 426 Материјал 4.240.000
    39 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 210.000
    40 482 Порези,обавезне таксе,казне и пенали 946.950
    41 483 Новчане казне и пенали по решењу судова 1.000.000
    42 511 Зграде и грађевински објекти 3.644.958
    43 512 Машине и опрема 15.323.040
        
      извори финансирања за функцију 130:  
     01 Општи приходи и примања буџета 77.522.062

     13 Нераспоређени вишак прихода и примања из 
ранијих година - буџет 15.048.833

      Функција 130: 92.570.895
        

      извори финансирања за програмску активност 
0602-0001:  

     01 Општи приходи и примања буџета 77.522.062

     13 Нераспоређени вишак прихода и примања из 
ранијих година - буџет 15.048.833

      Свега за програмску активност 0602-0001: 92.570.895

  0602-
0009    текућа буџетска резерва  

   160   Опште јавне услуге некласификоване на другом 
месту  

    44 499 Средства резерве 2.600.000
        
      извори финансирања за функцију 160:  
     01 Општи приходи и примања буџета 2.600.000
      Функција 160: 2.600.000
        

      извори финансирања за програмску активност 
0602-0009:  

     01 Општи приходи и примања буџета 2.600.000
      Свега за програмску активност 0602-0009: 2.600.000

  0602-
0010    Стална буџетска резерва  

   160   Опште јавне услуге некласификоване на другом 
месту  

    45 499 Средства резерве 200.000
        
      извори финансирања за функцију 160:  
     01 Општи приходи и примања буџета 200.000
      Функција 160: 200.000



23. децембар 2021.          СЛУЖБЕНИ  ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА         Страна 15 – Број 15

        

      извори финансирања за програмску активност 
0602-0010:  

     01 Општи приходи и примања буџета 200.000
      Свега за програмску активност 0602-0010: 200.000
        

  0602-
4001    реализација програма “ROMACTED”  

   160   Опште јавне услуге некласификоване на другом 
месту  

    46 424 Специјализоване услуге 300.000
    47 426 Материјал 700.000
        
      извори финансирања за функцију 160:  
     01 Општи приходи и примања буџета 1.000.000
      Функција 160: 1.000.000
        
      извори финансирања за пројекат 0602-4001:  
     01 Општи приходи и примања буџета 1.000.000
      Свега за пројекат 0602-4001: 1.000.000
        
      извори финансирања за програм 15:  
     01 Општи приходи и примања буџета 81.322.062

     13 Нераспоређени вишак прихода и примања из 
ранијих година - буџет 15.048.833

      Свега за програм 15: 96.370.895
        
      извори финансирања за Главу 1:  
     01 Општи приходи и примања буџета 147.969.062

     13 Нераспоређени вишак прихода и примања из 
ранијих година - буџет 127.145.776

      Свега за Главу 1: 275.114.838
4 2     МеСне ЗаЈеднице  
  0602    опште услуге локалне самоуправе  

  0602-
0002    Функционисање месних заједница  

   160   Опште јавне услуге некласификоване на другом 
месту  

    48 421 Стални трошкови 1.399.000
    49 423 Услуге по уговору 1.336.000
    50 424 Специјализоване услуге 1.285.000
    51 425 Текуће поправке и одржавање 843.000
    52 426 Материјал 1.137.000
        
      извори финансирања за функцију 160:  
     01 Општи приходи и примања буџета 6.000.000
      Функција 160: 6.000.000
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      извори финансирања за програмску активност 
0602-0002:  

     01 Општи приходи и примања буџета 6.000.000
      Свега за програмску активност 0602-0002: 6.000.000
        
      извори финансирања за програм 15:  
     01 Општи приходи и примања буџета 6.000.000
      Свега за програм 15: 6.000.000
        
      извори финансирања за Главу 2:  
     01 Општи приходи и примања буџета 6.000.000
      Свега за Главу 2: 6.000.000

4 3     центар За културу  коСтолац  
  1502    развој туризма  

  1502-
4001    туристичка промоција  

   473   Туризам  
    53 423 Услуге по уговору 60.000
      извори финансирања за функцију 473:  
     01 Општи приходи и примања буџета 60.000
      Функција 473: 60.000
        
      извори финансирања за пројекат 1502-4001:  
     01 Општи приходи и примања буџета 60.000
      Свега за пројекат 1502-4001: 60.000
        
      извори финансирања за програм 4:  
     01 Општи приходи и примања буџета 60.000
      Свега за програм 4: 60.000

  1201    развој културе  и информисања  

  1201-
0001    Функционисање локалних установа културе  

   820   Услуге културе  
    54 411 Плате,додаци и накнаде запослених 1.561.777
    55 412 Социјални доприноси на терет послодавца 260.036
    56 413 Накнаде у натури 20.200
    57 415 Накнаде трошкова за запослене 34.000
    58 421 Стални трошкови 150.000
    59 423 Услуге по уговору 2.859.600
    60 426 Материјал 1.000.000
    61 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 100.000
       5.985.613
      извори финансирања за функцију 820:  
     01 Општи приходи и примања буџета 5.856.013

     13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - 
буџет 129.600

      Функција 820: 5.985.613
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      извори финансирања за програмску активност 
1201-0001:  

     01 Општи приходи и примања буџета 5.856.013

     13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - 
буџет 129.600

      Свега за програмску активност 1201-0001: 5.985.613

  1201-
4001    позоришни програм  

   820   Услуге културе  
    62 423 Услуге по уговору 90.000
    63 424 Специјализоване услуге 1.000.000
        
      извори финансирања за функцију 820:  
     01 Општи приходи и примања буџета 1.090.000
      Функција 820: 1.090.000
        
      извори финансирања за пројекат 1201-4001:  
     01 Општи приходи и примања буџета 1.090.000
      Свега за пројекат 1201-4001: 1.090.000

  1201-
4002    дечији програм  

   820   Услуге културе  
    64 423 Услуге по уговору 120.000
    65 424 Специјализоване услуге 340.000
    66 426 Материјал 90.000
        
      извори финансирања за функцију 820:  
     01 Општи приходи и примања буџета 550.000
      Функција 820: 550.000
        
      извори финансирања за пројекат 1201-4002:  
     01 Општи приходи и примања буџета 550.000
      Свега за пројекат 1201-4002: 550.000

  1201-
4003    Музички програм  

   820   Услуге културе  
    67 423 Услуге по уговору 90.000
    68 424 Специјализоване услуге 600.000
        
      извори финансирања за функцију 820:  
     01 Општи приходи и примања буџета 690.000
      Функција 820: 690.000
        
      извори финансирања за пројекат 1201-4003:  
     01 Општи приходи и примања буџета 690.000
      Свега за пројекат 1201-4003: 690.000
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  1201-
4004    књижевно-трибински програм  

   820   Услуге културе  
    69 423 Услуге по уговору 40.000
    70 424 Специјализоване услуге 100.000
        
      извори финансирања за функцију 820:  
     01 Општи приходи и примања буџета 140.000
      Функција 820: 140.000
        
      извори финансирања за пројекат 1201-4004:  
     01 Општи приходи и примања буџета 140.000
      Свега за пројекат 1201-4004: 140.000

  1201-
4005    аматерске смотре  

   820   Услуге културе  
    71 424 Специјализоване услуге 150.000
        
      извори финансирања за функцију 820:  
     01 Општи приходи и примања буџета 150.000
      Функција 820: 150.000
        
      извори финансирања за пројекат 1201-4005:  
     01 Општи приходи и примања буџета 150.000
      Свега за пројекат 1201-4005: 150.000

  1201-
4006    костолачко лето  

   820   Услуге културе  
    72 423 Услуге по уговору 230.000
    73 424 Специјализоване услуге 3.200.000
    74 426 Материјал 20.000
        
      извори финансирања за функцију 820:  
     01 Општи приходи и примања буџета 3.450.000
      Функција 820: 3.450.000
        
      извори финансирања за пројекат 1201-4006:  
     01 Општи приходи и примања буџета 3.450.000
      Свега за пројекат 1201-4006: 3.450.000

  1201-
4007    ликовна колонија  

   820   Услуге културе  
    75 424 Специјализоване услуге 300.000
        
      извори финансирања за функцију 820:  
     01 Општи приходи и примања буџета 300.000
      Функција 820: 300.000
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      извори финансирања за пројекат 1201-4007:  
     01 Општи приходи и примања буџета 300.000
      Свега за пројекат 1201-4007: 300.000

  1201-
4008    корок Фест  

   820   Услуге културе  
    76 423 Услуге по уговору 10.000
    77 424 Специјализоване услуге 600.000
        
      извори финансирања за функцију 820:  
     01 Општи приходи и примања буџета 610.000
      Функција 820: 610.000
        
      извори финансирања за пројекат 1201-4008:  
     01 Општи приходи и примања буџета 610.000
      Свега за пројекат 1201-4008: 610.000
        
      извори финансирања за програм 13:  
     01 Општи приходи и примања буџета 12.836.013

     13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - 
буџет 129.600

      Свега за програм 13: 12.965.613
  1301    развој спорта и омладине  

  1301-
0004    Функционисање локалних спортских установа  

   810   Услуге рекреације и спорта  
    78 421 Стални трошкови 15.510.000
    79 423 Услуге по уговору 1.400.000
    80 424 Специјализоване услуге 19.820.000
    81 425 Текуће поправке и одржавање 2.600.000
    82 426 Материјал 2.929.910
    83 511 Зграде и грађевински објекти 3.123.798
    84 512 Машине  и опрема 4.058.280
        
      извори финансирања за функцију 810:  
     01 Општи приходи и примања буџета 46.463.348

     13 Нераспоређени вишак прихода и примања из 
ранијих година 2.978.640

      Функција 810: 49.441.988
        

      извори финансирања за програмску активност 
1301-0004:  

     01 Општи приходи и примања буџета 46.463.348

     13 Нераспоређени вишак прихода и примања из 
ранијих година 2.978.640

      Свега за програмску активност 1301-0004: 49.441.988
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  1301-
4001    промоција спорта  

   810   Услуге рекреације и спорта  
    85 423 Услуге по уговору 90.000
    86 424 Специјализоване услуге 1.000.000
        
      извори финансирања за функцију 810:  
     01 Општи приходи и примања буџета 1.090.000
      Функција 810: 1.090.000
        
      извори финансирања за пројекат 1301-4001:  
     01 Општи приходи и примања буџета 1.090.000
      Свега за пројекат 1301-4001: 1.090.000
        
      извори финансирања за програм 14:  
     01 Општи приходи и примања буџета 47.553.348

     13 Нераспоређени вишак прихода и примања из 
ранијих година 2.978.640

      Свега за програм 14: 50.531.988
        
      извори финансирања за Главу 3:  
     01 Општи приходи и примања буџета 60.449.361

     13 Нераспоређени вишак прихода и примања из 
ранијих година 3.108.240

      Свега за Главу 3: 63.557.601
        
      извори финансирања за раздео 4 :  
     01 Општи приходи и примања буџета 214.418.423

     13 Нераспоређени вишак прихода и примања из 
ранијих година 130.254.016

      Свега за раздео 4: 344.672.439
        
      извори финансирања за разделе 1,2,3 и 4:  
     01 Општи приходи и примања буџета 256.728.742

     13 Нераспоређени вишак прихода и примања из 
ранијих година 130.254.016

      Свега за разделе 1,2,3,4: 386.982.758

III иЗВршаВаЊе БуЏета

Члан 12.
Овом одлуком обезбеђују се средства за плате за 

14 запослених на неодређено време, 7 запослених 
на одређено време, као и за 8 изабраних лица и 1 
именовано лице.

Члан 13.
У 2022. години, укупна средства потребна за 

исплату плата запослених које се финансирају из 

буџета локалне власти, утврђују се тако што се маса 
средстава за исплату дванаест месечних плата пла-
нира полазећи од нивоа плата исплаћених за август 
2021.године, као и увећања плата прописаних зако-
ном којим се уређује буџетски систем и то:
- за 7%,почев од плате за јануар 2022.године.

Члан 14.
У периоду од 1. јануара 2021. године до 31. де-

цембра 2023. године корисницима јавних средстава 
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дозвољено је да без посебних дозвола и сагласности 
у текућој календарској години приме у радни однос 
на неодређено време и радни однос на одређено 
време у својству приправника до 70% укупног броја 
лица којима је престао радни однос на неодређено 
време по било ком основу у претходној календар-
ској години (умањен за број новозапослених на не-
одређено време и одређено време у својству при-
правника у тој календарској години), док о пријему 
новозапослених на неодређено време и одређено 
време у својству приправника изнад тог процента 
одлучује тело Владе, на предлог надлежног органа, 
уз претходно прибављено мишљење Министарства.

Запошљавање из става 1. овог члана може се ре-
ализовати уколико корисник јавних средстава има 
обезбеђена средства за плате, односно зараде, са 
припадајућим порезом и доприносима за новозапо-
слене, као и под условима и у складу са процедура-
ма предвиђеним посебним прописима.

Почев од 1. јануара 2021. године укупан број 
запослених на одређено време (изузев у својству 
приправника), лица ангажованих по уговору о делу, 
уговору о привременим и повременим пословима, 
преко омладинске и студентске задруге, као и по-
средством агенције за привремено запошљавање и 
лица ангажованих по другим основама, код кори-
сника јавних средстава, не може бити већи од 10% 
укупног броја запослених на неодређено време, 
осим изузетно, уз сагласност тела Владе, на пред-
лог надлежног органа, уз претходно прибављено 
мишљење Министарства.

У ограничење из става 3. овог члана не убрајају 
се лица у радном односу на одређено време ради 
замене одсутног запосленог до његовог повратка, 
лица радно ангажована посредством Националне 
службе за запошљавање у циљу спровођења мера 
активне политике запошљавања у складу са про-
писима који уређују област запошљавања (јавни 
радови и додатно образовање и обуке), лица анга-
жована ради реализације пројеката који се финан-
сирају средствима Европске уније или средствима 
донација, уколико се накнаде за њихов рад, са при-
падајућим порезима и доприносима, финансирају 
из ових извора, као и лица ангажована од стране ко-
рисника програма обуке, акредитованих реализато-
ра обуке који су уписани у Сталну листу предавача 
и других реализатора обука коју води Национална 
академија за јавну управу.

Изузетно од става 3. овог члана, корисник јавних 
средстава који има мање од 50 запослених на неод-
ређено време може да има највише до седам запос-
лених, односно ангажованих лица у смислу става 3. 
овог члана.

Актом Владе ближе ће се уредити поступак за 
прибављање сагласности из ст. 1. и 3.овог члана.

Одредбе става 1. овог члана не односе се на из-
абрана, постављена и именована лица,као и на ди-
ректоре јавних предузећа, установа чији је оснивач 

Град Пожаревац, као и на особе са инвалидитетом 
у складу са прописима који уређују област профе-
сионалне рехабилитације и запошљавања особа са 
инвалидитетом.

Члан 15.
У складу са чланом 2. тачка 31), чланом 54. и 

чланом 56. став 4. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 
101/11,93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 108/13, 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) у буџетској 
2022. години, неће се вршити обрачун и исплата 
поклона у новцу,божићних, годишњих и других 
врста награда и бонуса, као и других примања из 
члана 120. став 1. тачка 4) Закона о раду („Служ-
бени гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 
75/14, 13/17 – УС, 113/17 и 95/18 – аутентично ту-
мачење),предвиђених посебним и појединачним 
колективним уговорима и другим актима, за ди-
ректне и индиректне кориснике буџетских средста-
ва локалне власти,осим јубиларних награда за запо-
слене и новчаних честитки за децу запослених. У 
2022. години не могу се исплаћивати запосленима  
код корисника буџетских средстава локалне власти 
награде и бонуси који према међународним крите-
ријумима представљају нестандардне, односно не-
транспарентне облике награда и бонуса.

Члан 16.
Накнаде за рад председника и чланова комисија 

и других сталних и привремених тела  код корисни-
ка јавних средстава не могу се повећавати у 2022.
години.

Задужују се надлежни органи и корисници јав-
них средстава да преиспитају потребу постојања 
и висину накнада из става 1. овог члана, ради 
смањења издатака по овом основу, и у том циљу 
иницирају измене општих и других аката којима је 
уређено плаћање ових накнада.

Комисије и друга радна тела могу бити формира-
на искључиво у складу са посебним законом, однос-
но другим прописом , а чији задатак не може бити 
обављање текућих послова из делокруга рада кори-
сника буџетских средстава.

Члан 17.
За извршење ове Одлуке одговоран је Председ-

ник Градске општине Костолац. 
Наредбодавац за извршење буџета је Председ-

ник Градске општине Костолац.

Члан 18.
Наредбодавац директних и индиректних кори-

сника буџетских средстава је функционер (руково-
дилац), односно лице које је одговорно за закониту, 
наменску, економичну и ефикасну употребу буџет-
ских апропријација као и за управљање средствима, 
преузимање обавеза,издавање налога за плаћања која 
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се извршавају из средстава органа, као и за издавање 
захтева за плаћање са рачуна извршења буџета.

Члан 19.
За законито и наменско коришћење средстава 

распоређених овом одлуком, поред функционера, 
односно руководиоца директних и индиректних ко-
рисника буџетских средстава, одговоран је начел-
ник Управе градске општине Костолац.

За законито и наменско коришћење пренетих 
средстава у оквиру одобрених апропријација буџе-
та Градске општине Костолац из области културе и 
спорта,месне заједнице и остале кориснике буџет-
ских средстава одговоран је наредбодавац корисни-
ка, односно овлашћено лице корисника.

Члан 20.
Веће је одговорно, у смислу Закона о буџет-

ском систему, за спровођење фискалне политике 
и управљање јавном имовином, приходима и при-
мањима и расходима и издацима. 

Члан 21.
Управа Градске општине Костолац обавезна је да 

редовно прати извршење буџета и најмање 2 пута 
годишње информише Председника и Веће Градске 
општине Костолац, а обавезно у року од 15 дана по ис-
теку шестомесечног, односно деветомесечног периода. 

У року од 15 дана по подношењу извештаја из 
става 1 овог члана, Веће Градске општине Костолац 
усваја и доставља Извештаје Скупштини Градске 
општине Костолац. 

Извештаји садрже и одступања између усвојеног 
буџета и извршења као и образложење већих одсту-
пања. 

Градска општина Костолац је дужна да Градона-
челнику и Градском Већу Града Пожаревца достави 
тромесечни извештај о извршењу буџета Градске 
општине Костолац  и да месечно доставља извештај 
о платама и броју запослених код свих корисника 
средстава буџета Градске општине Костолац. 

Члан 22.
Средства текуће буџетске резерве користе се за 

непланиране сврхе за које нису утврђене апроприја-
ције или за сврхе за које се у току године покаже да 
апропријације нису биле довољне.

Веће градске општине Костолац на предлог 
Управе Градске општине Костолац доноси решење 
о употреби средстава текуће буџетске резерве.

Одобрена средства по овом основу представљају 
повећање апропријације директних корисника за од-
ређене намене и исказују се на одговарајућој економ-
ској класификацији за које су средства усмерена.

Члан 23.
Средства сталне буџетске резерве користе се у 

складу са чланом 70. Закона о буџетском систему.
Веће градске општине Костолац на предлог 

Управе Градске општине Костолац доноси решење 
о употреби средстава сталне буџетске резерве.

Члан 24.
Приходи и примања буџета Градске општине 

Костолац прикупљају се и наплаћују у складу са 
законом и другим прописима, независно од износа 
утврђених овом одлуком за поједине врсте прихода 
и примања.

Члан 25.
Новчана средства буџета Градске општине 

Костолац, директних и индиректних корисника 
средстава буџета, као и других корисника јавних 
средстава који су укључени у консолидовани рачун 
трезора Града Пожаревца, воде се и депонују на 
консолидованом рачуну трезора.

Члан 26.
Распоред и коришћење средстава врши се по фи-

нансијским плановима и програмима у оквиру раз-
дела чији су носиоци директни корисници буџет-
ских средстава  и то: 

раздео 1 – Скупштина Градске општине 
костолац 

За коришћење средстава из одобрених апро-
пријација у оквиру овог раздела захтеве подноси 
председник Градске општине Костолац или његов 
заменик уз пратећу оригиналну документацију 
претходно припремљену и контролисану од стра-
не одговорног лица задуженог у Управи Градске 
општине Костолац.

раздео 2 – председник Градске општине 
костолац

За коришћење свих средстава из одобрених 
апропријација у оквиру овог раздела захтеве подно-
си председник Градске општине Костолац или ње-
гов заменик, уз пратећу оригиналну документацију 
претходно припремљену и контролисану од стра-
не одговорног лица задуженог у Управи Градске 
општине Костолац.

раздео 3 - Веће Градске општине костолац
За коришћење свих средстава из одобрених 

апропријација у оквиру овог раздела захтеве подно-
си председник Градске општине Костолац или ње-
гов заменик, уз пратећу оригиналну документацију 
претходно припремљену и контролисану од стра-
не одговорног лица задуженог у Управи Градске 
општине Костолац.

раздео 4 - управа Градске општине костолац
За коришћење средстава из одобрених апроприја-

ција у оквиру овог раздела захтеве подноси председ-
ник Градске општине Костолац или његов заменик, 
уз пратећу оригиналну документацију претходно 
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припремљену и контролисану од стране одговорног 
лица задуженог у Управи Градске општине Костолац.

За коришћење средстава из одобрених апроприја-
ција у оквиру овог раздела, везаних за Месне зајед-
нице, културу и спорт, захтеве подносе руководиоци 
корисника или њихови заменици уз пратећу књиго-
водствену документацију (копије истих), претходно 
припремљену и контролисану од стране одговорног 
лица у Управи Градске општине Костолац.

Руководиоци корисника или њихови заменици, 
из претходног става, су непосредно одговорни пред-
седнику Градске општине Костолац за коришћење 
средстава из одобрених апропријација. 

Члан 27.
Корисник средстава буџета може преузимати 

обавезе на терет буџетских средстава, само до из-
носа апропријације која им је за ту намену утврђена 
овом Одлуком. 

Изузетно корисници из става 1. Овог члана, у 
складу са чланом 54. Закона о буџетском систему, 
могу преузети обавезе по уговору који се односи на 
капиталне издатке и захтева плаћање у више година, 
на основу предлога Управе Градске општине Косто-
лац уз сагласност Већа Градске општине Костолац, 
а највише до износа исказаних у плану капиталних 
издатака из члана 8. ове Одлуке. 

Плаћања која произлазе из обавеза преузетих 
по уговорима, који због природе расхода, захтевају 
плаћање у више година корисници из става 1 овог 
члана морају као обавезу укључити у финансијски 
план у години у којој обавеза доспева у износу оба-
везе за ту годину. 

Обавезе преузете у складу са одобреним апро-
пријацијама , а неизвршене у току године, прено-
се се и имају статус преузетих обавеза и у наредној 
буџетској години извршавају се на терет одобрених 
апропријација за ту буџетску годину. 

Члан 28.
Изузетно, у случају да се буџету Градске општи-

не Костолац определе актом другог нивоа власти 
наменска трансферна средства укључујући и сред-
ства за надокнаду штета услед елементарних не-
погода или наменска трансферна средства, као и у 
случају уговарања донације, чији износи нису мог-
ли били познати у поступку доношења Одлуке о 
буџету, Управа Градске општине Костолац отвориће 
на основу тог акта, одговарајуће апропријације за 
извршавање расхода по том основу.

Члан 29.
Преузете обавезе и све финансијске обавезе 

морају бити извршене искључиво на принципу 
готовинске основе са консолидованог рачуна тре-
зора, осим ако је законом, односно актом Владе 
предвиђен другачији метод.

Члан 30.

Приликом преузимања обавеза, директни и ин-
директни корисници буџетских средстава дужни су 
да се придржавају смерница о роковима и условима 
плаћања, које одређује Одељење за буџет и финан-
сије Градске управе Града Пожаревца.

Корисници буџетских средства преузимају оба-
везе на основу писаног уговора или другог правног 
акта уколико Законом није друкчије прописано. 

Корисници буџетских средства су дужни да оба-
весте трезор Града: 

1.)  О намери преузимања обавезе ; 
2.)  Након потписивања уговора или другог прав-

ног акта којим се преузима обавеза, о преу-
зимању обавезе и предвиђеним условима и 
роковима плаћања; 

3.)  О свакој промени која се тиче износа, рокова 
и услова плаћања из тачке 2.) овог става и 

4.)  Поднесу захтев за плаћање у року који ће про-
писати надлежни орган Града. 

Преузете обавезе чији је износ већи од износа 
средстава предвиђених овом одлуком,односно фи-
нансијским планом или које су настале у супрот-
ности са Законом о буџетском систему или другим 
прописом, не могу се извршавати на терет консоли-
дованог рачуна трезора Града Пожаревца.

Плаћање са консолидованог рачуна трезора за 
реализацију обавеза других корисника јавних сред-
става који су укључени у систем консолидованог ра-
чуна трезора неће се вршити уколико ови корисни-
ци нису добили сагласност на финансијски план на 
начин прописан законом односно актом скупштине 
локалне власти, такође и уколико нису поштоване 
процедуре утврђене овим чланом.

Члан 31.
Уговори о набавци добара, финансијске имови-

не, пружању услуга или извођењу грађевинских ра-
дова, које закључују корисници буџетских средста-
ва, морају бити закључени у складу са прописима 
који регулишу јавне набавке.

Члан 32.
Обавезе према корисницима буџетских средста-

ва извршавају се сразмерно оствареним приходима 
и примањима буџета.

Ако се у току године приходи и примања смање, 
расходи и  издаци буџета извршаваће се по приори-
тетима и то: обавезе утврђене законским прописима 
- на постојећем нивоу и минимални стални трошко-
ви неопходни за несметано функционисање кори-
сника буџетских средстава.

Корисник буџетских средстава, који одређени 
расход и издатак извршава из средстава буџета и из 
др прихода, обавезан је да измирење тог расхода и 
издатака прво врши из прихода из тих других извора. 

Буџетски корисник након утрошка средстава из 
друтих извора, може за реализацију расхода тражи-
ти пренос средстава из буџета.

Ако корисници буџетских средстава не оства-
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ре приходе из других извора у планираном износу, 
апропријације утврђене из тих прихода неће се из-
вршавати на терет буџета.

Члан 33.
Средства буџета и приходи распоређују се и ис-

казују по ближим наменама, у складу са економском 
и функционалном класификацијом, годишњим про-
грамом и Финансијским планом прихода и расхода.

Годишњи програм и финансијски план прихода и 
расхода из става 1. овог члана доноси надлежни ор-
ган буџетског корисника, најкасније 45 дана од дана 
ступања на снагу ове Одлуке.

Веће Градске општине може прописати услове, 
критеријуме и начин коришћења средстава од при-
хода које корисници буџетских средстава остваре 
својом активношћу, вршењем услуга чије је пру-
жање уговорено са физичким и правним лицима на 
основу њихове слободне воље. 

Веће Градске општине Костолац на предлог Управе 
Градске општине Костолац може одлучити да део јав-
них средстава из става 2. овог члана остварених у те-
кућој години, односно неутрошених из ранијих година, 
представља општи приход буџета у текућој години.

Члан 34.
Распоред остварених прихода и примања врши 

се тромесечним плановима, које доноси Управа 
Градске општине Костолац.

Директни корисник буџетских средстава буџета 
може вршити плаћања до висине расхода и издата-
ка, односно до висине прописаних квота за свако 
тромесечје.

Члан 35.
Промене у апропријацијама у току године у све-

му се врше у складу са чланом 61.Закона о буџет-
ском систему.

Члан 36.
Председник Градске општине Костолац може ов-

ластити одређено лице које ће бити одговорно за ре-
ализацију одобреног пројекта у смислу наменског, 
ефективног, ефикасног, економичног, односно зако-
нитог трошења буџетских средстава. 

Члан 37.
Средства распоређена за финансирање одобре-

них пројеката корисника буџета, корисницима се 
преносе на основу њиховог захтева, у складу са одо-
бреним квотама у тромесечним плановима буџета. 

Уз захтев за пренос средстава из буџета, кори-
сници су дужни да доставе комплетну документа-
цију, Уговор или други правни акт којим се доказује 
створена обавеза плаћања, сходно актима о пропи-
саним поступцима и процедурама у вези захтева 
за коришћење средстава буџета Градске општине 
Костолац и буџета Града Пожаревца. 

Члан 38.
Захтеве за пренос буџетских средстава из прихо-

да од јавних средстава,  буџетски корисници подно-
сиће за сваки извор прихода на прописаним обрас-
цима. 

Захтев за пренос средстава из става 1. овог чла-
на са пратећом документацијом подноси се Служби 
трезора Одељења за привреду и финансије Градске 
Управе Града Пожаревца (у даљем тексту : Трезор).

На захтев Трезора корисници су дужни да доста-
ве на увид и друге податке који су неопходни ради 
преноса средстава из Трезора. 

Унутар Управе Градске општине Костолац спро-
води се интерна контрола о оправданости и закони-
тости поднетих докумената за плаћање из буџета, 
на основу одобрених апропријација из ове Одлуке, 
Финансијских планова и програма и утврђених кво-
та за сваког буџетског корисника, на основу чега 
Служба Трезора одобрава и врши исплату са рачуна 
буџета.

Члан 39.
Корисници средстава буџета могу користити 

средства распоређена овом одлуком само за намене 
за које су им по њиховим захтевима та средства одо-
брена и пренета.

Члан 40.
Пренета неутрошена средства из претходних го-

дина распоређују се на следећи начин :

Назив буџетског 
корисника

Шифра 
програма

Шифра 
ПА/ 

пројекта
Назив ПА/пројекта Економска 

класификација
Функционална 
класификација Износ

БуЏетСка СредСтВа

Управа Градске 
општине Костолац 0602 0001 План превентивних мера-

мост 4235 130 126.000,00

Управа Градске 
општине Костолац 0602 0001

Кординатор за БЗР- фекална 
канализација : Партизански 
сокак,Козарачка, део 
Колубарске, Ивана 
Косанчића први,други и 
трећи део, Станоја Главаша у 
Костолцу

4235 130 248.000,00
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Управа Градске 
општине Костолац 0602 0001

Израда пројекта 
финансијског управљања и 
контроле за ГО Костолац

4235 130 561.600,00

Управа Градске 
општине Костолац 0602 0001 Локацијски услови 

канализација плажа-таксе 4249 130 70.000,00

Управа Градске 
општине Костолац 0602 0001 Локацијски услови пројекат-

парк 4249 130 25.000,00

Управа Градске 
општине Костолац 0602 0001 Издавање услова ЈП 

водоводна мрежа Острово 42490 130 70.000,00

Управа Градске 
општине Костолац 0602 0001 Издавање услова ЈП 

канализација село Костолац 4249 130 70.000,00

Управа Градске 
општине Костолац 0602 0001

Издавање услова ЈП за 
изградњу водоводне 
мреже у улицама 
:Војводе Степе,Николе 
Пашића,Светосавка,Хајдук 
Вељкова и Краља Петра 

4249 130 160.000,00

Управа Градске 
општине Костолац 0602 0001 Рушење моста 4249 130 10.652.233,00

Управа Градске 
општине Костолац 0602 0001 Рушење моста - надзор 4249 130 319.600,00

Управа Градске 
општине Костолац 0602 0001 Републичке таксе-парк-

резерва 4822 130 12.950,00

Управа Градске 
општине Костолац 0602 0001 Републичке таксе- водовод 

Острово 4822 130 34.450,00

Управа Градске 
општине Костолац 0602 0001 Таксе за локацијске услове 

канализација село Костолац 4822 130 60.550,00

Управа Градске 
општине Костолац 0602 0001

Таксе за локацијске услове 
топлификација село 
Костолац

4822 130 49.950,00

Управа Градске 
општине Костолац 0602 0001

Плаћање такси за 
изградњуводоводне мреже 
:Војводе Степе, Николе 
Пашића, Светосавка, Хајдук 
Вељкова и Краља Петра  

4822 130 137.800,00

Управа Градске 
општине Костолац 0602 0001 Локацијски услови 

канализација  4822 130 290.700,00

Управа Градске 
општине Костолац 0602 0001 Ограда око стадиона ФК 

Рудар-резерва града 5113 130 1.320.000,00

Управа Градске 
општине Костолац 1102 0007 Надзор топлификација 

Острово 5114 436 1.138.500,00

Управа Градске 
општине Костолац 0401 0004 Надзор фекална 

канализација 2020. 5114 520 944.400,00
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Управа Градске 
општине Костолац 0401 0004

Надзор канализација 
Колубарска,Ивана 
Косанчића, Станоја Главаша

5114 520 583.284,00

Управа Градске 
општине Костолац 0401 0004 Надзор канализација 

Козарачка 5114 520 72.912,00

Управа Градске 
општине Костолац 0401 0004 Надзор канализација сокак 

Партизанске 5114 520 38.400,00

Управа Градске 
општине Костолац 0602 0001 Пројектна документација - 

градски парк и стара пруга 5114 130 408.000,00

Управа Градске 
општине Костолац 1102 0001

Улична расвета Вељка 
Дугошевића - минералне 
сировине

5113 640 2.106.000,00

Управа Градске 
општине Костолац 0401 0004 Фекална канализација у 

улици Партизанско сокаче 5112 520 489.496,00

Управа Градске 
општине Костолац 0401 0004 Фекална канализација  у 

улици Војводе Путника 2.део 5112 520 596.550,00

Управа Градске 
општине Костолац 0401 0004 Фекална канализација  у 

улици Базенској 5112 520 3.189.408,00

Управа Градске 
општине Костолац 0401 0004

Фекална канализација  
у улицама: Михајла 
Пупина,Миленка Стојковића, 
Милоша Обилића 1.део, 
Десанке Максимовић  1. и 
2. део, Светосавска,Ђорђа 
Вајферта, Војводе Степе 
и црпне станице у насељу 
“Канал-2”

5112 520 22.145.853,00

Управа Градске 
општине Костолац 0401 0004

Фекална канализација  у 
улицама: део Колубарске, 
Ивана Косанчића 1.,2., и 
3.део и Станоја Главаша

5112 520 19.250.403,00

Управа Градске 
општине Костолац 0401 0004 Фекална канализација  у 

делу Козарачке улице 5112 520 1.972.770,00

Управа Градске 
општине Костолац 0401 0004

Фекална канализација  у 
сокаку улице Партизанске 
преко пута стоваришта у 
Костолцу

5112 520 1.032.097,00

Управа Градске 
општине Костолац 0401 0004

Фекална канализација  у 
улици Вука Караџића 1., 2. и 
3.део и Сутјеска други део 

5112 520 5.708.100,00

Управа Градске 
општине Костолац 0401 0004

Фекална канализација  у 
улицама: Хајдук Вељкова, 
Краља Петра други и трећи 
део са ЦС “Краља Петра”

5112 520 2.228.770,00
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Управа Градске 
општине Костолац 1102 0007

Изградња прикључног 
топловода за повезивање 
топлификационе мреже 
и типских топловодних 
прикључака у селу Острово 
са вреловодом Костолац-
Пожаревац - друга фаза 
изградње топловода       

5112 436 50.600.000,00

Управа Градске 
општине Костолац 0602 0001

Израда урбанистичког 
пројекта за реконструкцију 
градског парка и уређење 
зелених површина дуж трасе 
старе пруге

5114 130 432.000,00

Управа ГОК - 
Установа Центар 
за културу 
Костолац

1201 0001
Израда пројекта 
финансијског управљања и 
контроле за ЦЗК

4235 820 129.600,00

Управа ГОК - 
Установа Центар 
за културу 
Костолац

1301 0004 Вентилација за спорстку 
халу 5129 810 607.200,00

Управа ГОК - 
Установа Центар 
за културу 
Костолац

1301 0004 Вентилација за гимнастичку 
салу 5129 810 603.600,00

Управа ГОК - 
Установа Центар 
за културу 
Костолац

1301 0004 Вентилација за малу салу и 
предшколски простор 5129 810 1.767.840,00

укупно БуЏетСка СредСтВа: 130.254.016,00

Члан 41.
Буџетски корисници су дужни да на захтев над-

лежног Одељења Градске Управе Града Пожаревца 
и надлежне Службе Управе Градске општине Косто-
лац ставе на увид документацију о њиховом финан-
сирању, као и да достављају Извештаје о остварењу 
прихода и извршењу расхода у одређеном периоду 
(најмање тромесечно), укључујући и приходе које 
остваре обављањем услуга. 

Члан 42.
Директни и индиректни корисници буџетских 

средстава у 2022. години обрачунату исправку вред-
ности нефинансијске имовине исказују на терет ка-
питала, односно не исказују расход амортизације и 
употребе средстава за рад.

Члан 43.
У случају да за извршење одређеног плаћања ко-

рисника средстава буџета није постојао правни ос-
нов, средства се враћају у буџет Града.

Члан 44.
Уколико индиректни корисник буџета својом 

делатношћу изазове судски спор, извршење пра-
воснажних судских одлука и судска поравнања из-
вршавају се на терет његових апропријација .

Члан 45.
Приходи који су погрешно уплаћени, или уплаће-

ни у већем износу од прописаних,враћају се на те-
рет погрешно или више уплаћених прихода, ако по-
себним прописима није другачије одређено.

Приходи из става 1. овог члана, враћају се у из-
носима у којима су уплаћени у корист буџета Града.

Члан 46.
Корисник буџетских средстава, који одређени 

расход и издатак извршава из других извора при-
хода и примања, који нису општи приход буџета 
(извор 01-Приходи из буџета),обавезе може преу-
зимати само до нивоа остварења тих прихода или 
примања, уколико је ниво остварених прихода и 
примања мањи од одобрених апропријација.

Корисник буџетских средстава код кога у току 
године дође до умањења одобрених апропријација 
из разлога извршења принудне наплате, за износ 
умањења предузеће одговарајуће мере у циљу при-
лагођавања преузете обавезе, тако што ће предло-
жити умањење обавезе, односно продужење уго-
ворног рока за плаћање или отказати уговор.

Члан 47.
Корисници буџетских средстава дужни су да 

обавезе измире у року утврђеним законом који ре-
гулише рокове измирења новчаних обавеза у комер-
цијалним трансакцијама.
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IV  прелаЗне и ЗаВршне одредБе

Члан 48.
Директни и индиректни корисници буџетских 

средстава дужни су да на рачун извршења буџета 
Градске општине Костолац, најкасније до 31. де-
цембра 2022. године пренесу сва средства која нису 
утрошена за финансирање расхода у 2022. години, а 
пренета су им у складу са Одлуком о буџету Градске 
општине Костолац за 2022. годину.

Члан 49.
Ову одлуку доставити Градској Управи Града 

Пожаревца (Одсеку за буџет и Одсеку за трезор 
Одељења за привреду и финасије)  и објавити у 
Службеном гласнику Града Пожаревца. 

Члан 50.
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града Пожа-
ревца“, а примењиваће се од 01. јануара  2022. го-
дине. 

У Костолцу, дана 23.12.2021.године 
Број:12/21-2

СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ 
КОСТОЛАЦ

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ 
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ

Милена Церовшек, дипл. економиста, с.р. 

_____________________________________

2
Ha основу чл. 77. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе 

(„Службени гласник РС» бр. 21/2016, 113/2017, 95/2018 и 113/2017 – др. закон), чл. 32. став 1. тачка 1) Статута 
Градске општине Костолац (,,Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 15/18 и 14/19), а по претходно датој 
сагласности Градског Већа Града Пожаревца, Скупштина Градске општине Костолац на својој седници, 
одржаној дана 23.12.2021. године усваја следећи 

кадроВСки план
упраВе ГрадСке општине коСтолац

за 2022. годину

1)  постојећи број службеника и намештеника на дан 31. децембар 2021. године

- по радним местима
радна места службеника, положај у I групи број извршилаца
Начелник општинске/градске управе 1

- по звањима
Звања службеника и намештеника број извршилаца
самостални саветник 1
саветник 5
млађи саветник 4
сарадник 0
млађи сарадник 0
виши референт 7
референт 0
млађи референт 0

2) Број запослених са радним односом на неодређено време који су потребни у 2022. години за коју  
се доноси кадровски план

радна места службеника, положај у I групи број извршилаца
Начелник општинске/градске управе 1
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Звања службеника и намештеника број извршилаца
самостални саветник 1
саветник 6
млађи саветник 1
сарадник 1
млађи сарадник
виши референт 4
референт
млађи референт

3) Број запослених чији се пријем у радни однос на одређено време планира због повећања обима посла

Висина стручне спреме Број извршилаца
висока стручна спрема (240 ЕСПБ бодова) 3
виша стручна спрема (180 ЕСПБ бодова)         
средња стручна спрема 4

4) Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од 
дана објављивања у „Службеном гласнику Града 
Пожаревца“, а примењиваће се од 01. јануара 2022. 
године. 

У Костолцу, 23.12.2021. године 
Број: 12/21-1

СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ 
КОСТОЛАЦ 

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ 
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ 

Милена Церовшек, дипл. економиста, с.р.

_____________________________________

3

иЗВештаЈ о иЗВршеЊу одлуке о 
БуЏету ГрадСке општине коСтолац 
За период 01.01.2021. –30.09.2021.Године

(„Сл.гласник Града пожаревца“,бр. 34/20)

1. уВод
Приликом израде, састављања и достављања Из-

вештаја о извршењу Одлуке о буџету Градске општи-
не Костолац за период 01.01.2021. – 30.09.2021. го-
дине примењивани су следећи прописи :
-  Закон о буџетском систему („Сл.гласник РС“ бр. 

54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-
испр., 108/13 ,142/14, 68/15 – др.закон, 103/15 
,99/16, 113/17, 95/18,31/19, 72/19 и 149/20);

-  Закон о буџету РС за 2021.годину („Сл.гласник 

РС“ бр.149/20 и 40/21);
-  Уредба о буџетском рачуноводству („Сл.гласник 

РС“ бр. 125/03,12/06 и 27/20);
-  Правилник о стандардном класификационом окви-

ру и Контном плану за буџетски систем („Сл.
гласник РС“, бр.16/16, 49/16,107/16,46/17,114/17 
,20/18, 36/18, 93/18, 104/18, 14/19,33/19,68/19, 
84/19,151/20 и 19/21);

-  Правилник о начину припреме, састављања и под-
ношења финансијских извештаја корисника буџет-
ских средстава и корисника средстава организација 
за обавезно социјално осигурање и буџетских фон-
дова („Сл.гласник РС“, бр.18/15,104/18,151/20,8/21 
и 41/21) ;

-  Правилник о списку корисника јавних средстава 
(„Сл.гласник РС“,бр. 160/20); 

-  Одлука о буџету Градске општине Костолац за 2021.
годину („Сл.гласник Града Пожаревца“ бр. 34/20);

-  и други прописи којима се уређује оснивање, дело-
круг и финансирање корисника буџетских средстава.

Код израде Извештаја о извршењу за период 
01.01.2021. – 30.09.2021.године, пошло се од ва-
жеће Одлуке о буџету за 2021.годину, усвојене 
од стране Скупштине, са циљем да се презентују 
потпуни подаци и информације о пословању буџета 
и његових корисника за период јануар – септембар 
2021.године.

2. општи део

У периоду јануар – септембар 2021.године Град-
ска општина је остварила укупне приходе и при-
мања у износу од 175.833 хиљада динара и укупно 
извршене расходе и издатке у износу од 185.559 
хиљада динара што значи да је остварила буџетски 
дефицит у износу од 9.726 хиљада динара. 
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р.бр. опиС
шифра 

економске 
класификације

износ-
укупна 
јавна 

средства

извршење 
01.01.2021.  
30.09.2021.

% 
извршења

1 2 3 4 5 6

I укупни приХоди и приМаЊа од 
продаЈе неФинанСиЈСке иМоВине 7+8 381.225 175.833 46,12

1. порески приходи 71 0 0 0,00
2. непорески приходи 74 45 48 106,67

2.1. Приходи од продаје добара и услуга 742   0,00

2.2. Добровољни трансфери од физичких и правних 
лица 744 45 48 106,67

2.3. Мешовити и неодређени приходи 745   0,00
3. трансфери 73 381.180 175.785 46,12
3.1 Трансфери од других нивоа власти 733 381.180 175.785 46,12
4. Меморандумске ставке за рефундацију расхода 770 0 0 0,00
5. примања од продаје нефинансијске имовине 8 0 0 0,00

II укупни раСХоди и иЗдаци За наБаВку 
неФинанСиЈСке иМоВине 4+5 391.225 185.559 47,43

1. текући расходи 4 195.007 131.923 67,65
1.1. Расходи за запослене 41 38.605 26.335 68,22
1.2. Коришћење роба и услуга 42 121.453 73.380 60,42
1.3. Употреба основних средстава 43 0 0 0,00
1.4. Отплата камата 44 0 0 0,00
1.5. Субвенције 45 0 0 0,00
1.6 Донације, дотације и трансфери 46 0 0 0,00
1.7. Социјална заштита из буџета 47 210 210 100,00
1.8. Остали расходи 48 32.673 31.998 97,93
1.9. Средства резерве 49 2.066 0 0,00
2. издаци за набавку нефинансијске имовине 5 196.218 53.636 27,33

2.1. Основна средства 51 196.218 53.636 27,33

III приМаЊа од продаЈе ФинанСиЈСке 
иМоВине и ЗадуЖиВаЊа 9 0 0 0,00

3.1. Примања од задуживања 91 0 0 0,00
3.2. Примања од продаје финансијске имовине  92 0 0 0,00

IV иЗдаци За отплату ГлаВнице и 
наБаВку ФинанСиЈСке иМоВине 6 0 0 0,00

4.1. Отплата главнице 61 0 0 0,00
4.2. Набавка финансијске имовине 62 0 0 0,00
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Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине планирани у износу од 381.225 хиљада 
динара остварени су у периоду од 01.01.2021. до 30.09.2021.године у укупном износу од 175.833 хиљада 
динара, односно 46,12%, и њихова структура и реализација приказане су у следећој табели :

Износ у хиљадама динара(000)
класа

/категорија

/Група

конто ВрСте приХода и приМаЊа
 укупна 

ЈаВна 
СредСтВа 

 извршење 
01.01.2021.  
30.09.2021. 

 % 
извршења 

  пренета средства из претходне године                                                                 
700000  текући приХоди 381.225 175.833 46,12

710000  пореЗи 0 0 0,00
730000  донациЈе и транСФери 381.180 175.785 46,12

733000  транСФери од друГиХ ниВоа ВлаСти 381.180 175.785 46,12

 733157 Текући трансфер градова у корист нивоа 
општина 185.802 122.989 66,19

 733253 Капитални трансфери од градова у корист нивоа 
општина 195.378 52.796 27,02

 733253 Пренета средства из претходне године 0   
740000  друГи приХоди 45 48 0,00 

742000  приХоди од продаЈе доБара и 
уСлуГа 0 0 0,00

 742351 Приходи које својом  делатношћу остваре 
органи и организације општине 0  0,00

744000  доБроВоЉни транСФери од 
ФиЗиЧкиХ и праВниХ лица 45 48 106,67

 744151 Текући добровољни трансфери од физичких и 
правних лица у корист нивоа општина 45 48 106,67

745000  МешоВити и неодреЂени приХоди 0 0 0,00

 745151 Остали приходи у корист нивоа општина 0  0,00

770000  МеМорандуМСке СтаВке За 
реФундациЈу раСХода 0 0 0,00

800000  приМаЊа од продаЈе 
неФинанСиЈСке иМоВине 0 0 0,00

900000  
приМаЊа од ЗадуЖиВаЊа и 
продаЈе ФинанСиЈСке иМоВине 0 0 0,00

910000  приМаЊа од ЗадуЖиВаЊа 0 0 0,00
920000  приМаЊа од продаЈе Фин. иМоВине 0 0 0,00

 
3+7+8+9 укупно пренета СредСтВа, текући 

приХоди и приМаЊа 381.225 175.833 46,12

Укупни приходи су од планираних 381.225 
хиљада динара, остварени 175.833 хиљадe динара 
или 46,12%. Највеће учешће у оствареним прихо-
дима буџета Градске општине Костолац у периоду 
01.01.2021. – 30.09.2021.године имали су трансфе-
ри од других нивоа власти. Од планираних 381.180 
хиљадa динара остварено је 175.785 хиљадa динара 
односно 46,12 % и то:

- текући трансфер  122.989 хиљадa динара ( из 
извора 01 117.495 хиљада динара и из извора 13 
5.494 хиљадe динара ) и капитални 52.796 хиљада 
динара ( из извора 01 1.934 хиљаде динара и из из-
вора 13 50.862 хиљада динара). 

Остали непорески приходи са економске класифи-
кације 744 обухватају текуће добровољне трансфере 
од физичких и правних лица где је од планираних 45 



Страна 32 – Број 15         СЛУЖБЕНИ  ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА          23. децембар 2021.

хиљада динара остварен износ од 48 хиљада динара.
Расходи и издаци су од планираних 391.225 

хиљада динара извршени у износу од 185.559 хиља-
да динара или 47,43%.

У структури текућих расхода и издатака највеће 
учешће имају капитални издаци који су од планира-
них 196.218 хиљада динара у посматраном периоду 
остварени 53.636 хиљада динара или 27,33%.

Расходи за запослене (плате, социјални доприно-
си на терет послодавца, превоз запослених,социјал-
на давања и др.) планирани су у износу од 38.605 
хиљада динара а остварени у износу од 26.335 
хиљаде динара односно 68,22 %.

Расходи за коришћење роба и услуга  (стални 
трошкови, трошкови путовања, услуге по уговору, 
специјализоване услуге, текуће поправке и одржа-
вање, материјал и др.) су од планираних 121.453 
хиљаде динара остварени у износу од 73.380 хиља-
да динара, односно 60,42%.

Накнаде за социјалну заштиту – ученичке награ-
де у овом периоду  реализоване су у потпуности.

Остали текући расходи су од планираних 32.673 
хиљаде динара у посматраном периоду остварени у 
износу од 31.998 хиљаде динара или 97,93%. 

Износ у хиљадама динара(000)

екон. 
клас. ВрСте раСХода и иЗдатака укупна јавна 

средства

извршење 
01.01.2021.  
30.09.2021.

% извршења

1 2 3 4 5
400 текући раСХоди                195.007                      131.923      67,65
410 раСХоди За ЗапоСлене                  38.605                        26.335      68,22
411 Плате и додаци запослених                  31.307      21.109 67,43
412 Социјални доприноси на терет послодавца                    5.212      3.513 67,40
413 Накнаде у натури (превоз)                       150      150 100,00
414 Социјална давања запосленима                       475      292 61,47
415 Накнаде за запослене                       451      263 58,31
416 Награде,бонуси и остали посебни расходи                    1.010      1.008 99,80
420 коришћеЊе уСлуГа и роБа                121.453      73.380 60,42
421 Стални трошкови                  21.909      11.549 52,71
422 Трошкови путовања                         13      0 0,00
423 Услуге по уговору                  37.665      24.488 65,02
424 Специјализоване услуге                  37.580      18.495 49,22
425 Текуће поправке и одржавање (услуге и мат)                    5.709      3.288 57,59
426 Материјал                  18.577      15.560 83,76
470 СоциЈална поМоћ                       210      210 100,00
472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета                       210      210 100,00
480 оСтали раСХоди                  32.673      31.998 97,93
481 Дотације невладиним организацијама;                  31.700      31.700 100,00
482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали;                       973      298 30,63

490 адМиниСтратиВни транСФери 
БуЏета                    2.066      0 0,00

499 Административни трансфери из буџета - 
Средства резерве                    2.066       - -

49911 Стална резерва                       200      - -
49912 Текућа резерва                    1.866      - -

500 капитални иЗдаци                196.218      53.636 27,33
510 оСноВна СредСтВа                196.218      53.636 27,33
511 Зграде и грађевински објекти;                193.920      51.777 26,70
512 Машине и опрема;                    2.264      1.825 80,61
515 Нематеријална имовина                         34      34 100,00

 укупни ЈаВни раСХоди                391.225      185.559 47,43
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Расходи и издаци буџета по функционалној класификацији, утврђени су и реализовани у следећим изно-
сима :

Износ у хиљадама динара(000)

Функциje Функционална класификација 
укупна 
јавна 

средства

извршење 
01.01.2021. 
30.09.2021.

% 
извршења

1 2 3 4 5

000 СоциЈална Заштита                      
1.000                           1.000      100,00 

020 Старост;                      
1.000                           1.000      100,00 

100 опште ЈаВне уСлуГе                  
119.883                         71.017      59,24 

110 Извршни и законодавни органи, финансијски и 
фискални послови и спољни послови;

                   
40.514                         26.291      64,89 

130 Опште услуге;                    
71.793                         41.114      57,27 

160 Опште јавне услуге некласификоване на другом 
месту;

                     
7.576                           3.612      47,68 

400 еконоМСки поСлоВи                    
53.720                           1.930      3,59 

436 Остала енергија                    
53.660                           1.900      3,54 

473 Туризам                           
60                                30      50,00 

500 Заштита ЖиВотне Средине                  
134.638                         47.407      35,21 

520 Управљање отпадним водама;                  
125.144                         40.940      32,71 

540 Заштита биљног и животињског света и крајолика;                      
9.494                           6.467      68,12 

800 рекреациЈа, Спорт, култура и Вере                    
81.984                         64.205      78,31 

810 Услуге рекреације и спорта;                    
63.335                         49.672      78,43 

820 Услуге културе;                    
14.380                         11.263      78,32 

830 Услуге емитовања и штампања;                      
3.269                           2.270      69,44 

840 Верске и остале услуге заједнице;                      
1.000                           1.000      100,00 

 укупно                  
391.225                       185.559      47,43 
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Средства буџета и средства из осталих извора утврђена су и реализована по програмској класификацији и то:

Износ у хиљадама динара(000)

шифра

назив укупна 
средства

извршење 
01.01.2021. 
30.09.2021.

% 
извршења

п
ро

гр
ам  

програмска 
активност/  
пројекат

1 2 3 4 5 6
1102  програм 2.  комуналне делатности 53.660 1.900 3,54

 1102-0007 Производња и дистрибуција топлотне енергије 53.660 1.900 3,54
 1102-0008 Управљање и снабдевање водом за пиће 0 0 0,00

1502  програм 4.  развој туризма 60 30 50,00

 1502-П1 Туристичка промоција 60 30 50,00

0401  програм 6.  Заштита животне средине 134.638 47.407 35,21

 0401-0004 Управљање отпадним водама 125.144 40.940 32,71

 0401-П1

Замена,реконструкција и формирање новог 
дрвореда на подручју града Костолца као и 
реконструкција дрвореда и уређење зелене 
површине у централном парку у Костолцу

9.494 6.467 68,12

0901  програм 11.  Социјална  и дечија заштита 1.000 1.000 100,00
 0901-П1 Социјална заштита старих лица 1.000 1.000 100,00
1201  програм 13.развој културе и информисања 18.649 14.533 77,93

 1201-0001 Функционисање локалних установа културе 5.470 3.792 69,32

 1201-0002 Јачање културне продукције и уметничког 
стваралаштва 4.700 4.700 100,00

 1201-0003 Унапређење система очувања и представљања 
културно-историјског наслеђа 1.000 1.000 100,00

 1201-0004 Остваривање и унапређивање јавног интереса у 
области јавног информисања 3.269 2.270 69,44

 1201-П1 Позоришни програм 680 282 41,47

 1201-П2 Дечји програм 430 94 21,86

 1201-П3 Музички програм 670 164 24,48
 1201-П4 Књижевно-трибински програм 90 0 0,00
 1201-П5 Аматерске смотре 100 0 0,00
 1201-П6 Костолачко лето 1.430 1.422 99,44
 1201-П7 Ликовна колонија 300 300 100,00
 1201-П8 КоРок Фест 510 509 99,80

1301  програм 14.  развој спорта и омладине 63.335 49.672 78,43

 1301-0001 Подршка локалним спортским организацијама, 
удружењима и савезима 25.000 25.000 100,00

 1301-0004 Функционисање локалних спортских установа 37.555 24.122 64,23

 1301-П3 Промоција спорта 780 550 70,51

0602  програм 15.  опште услуге локалне 
самоуправе 79.369 44.726 56,35

 0602-0001 Функционисање локалне самоуправе и 
градских општина 71.793 41.114 57,27
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 0602-0002 Функционисање месних заједница 4.910 3.288 66,97
 0602-0009 Текућа буџетска резерва 1.866 0 0,00
 0602-0010 Стална буџетска резерва 200  0,00
 0602-П1 Реализација програма “ROMACTED” 600 324 54,00

2101  програм 16. политички систем локалне 
самоуправе 40.514 26.291 64,89

 2101-0001 Функционисање скупштине 19.254 13.185 68,48
 2101-0002 Функционисање извршних органа 21.260 13.106 61,65

 укупни проГраМСки ЈаВни 
раСХоди 391.225 185.559 47,43

поСеБан део

Укупно остварење расхода и издатака буџета 
Градске општине Костолац у периоду 01.01.2021.-
30.09.2021.године износи  185.559 хиљада динара или 
47,43% у односу на планирани износ за годину дана.

укупни расходи и издаци извршени по орга-
низационој класификацији:

- извршење буџета директног корисника 
Скупштина Градске општине костолац износи 
68,48%.

- извршење буџета директног корисника пред-
седник Градске општине костолац износи 58,09%.

- извршење буџета директног корисника Веће 
Градске општине костолац износи 65,23%. 

- извршење буџета директног корисника упра-
ва Градске општине костолац износи 45,41%  и то:

- Глава 4.1. Управа Градске општине Костолац – 
извршење износи 41,89%. 

-Глава 4.2. Месне заједнице – извршење износи 
66,97% и то посматрано по месним заједницама у 
оквиру ове главе  извршење је било следеће:

- МЗ Село Костолац – 77,94%.
- МЗ Петка – 84,75%.
- МЗ Острово – 54,58%.
- МЗ Кленовник – 49,58%.
- Глава 4.3. Установа Центар за културу Костолац 

– 65,03%.

раЗдео 1 . – Скупштина ГрадСке 
општине коСтолац

Са овог раздела финансиране су плате, додаци и 
накнаде запослених, накнаде трошкова за запосле-
не,месечне накнаде функционерима и одборницима 
Скупштине Градске општине Костолац, накнаде по 
одржаној седници одборницима, накнаде члановима 
скупштинских комисија, као и трошкови за редовно 
функционисање.

раЗдео 2. –предСедник ГрадСке 
општине коСтолац

Са овог раздела финансиране су зараде 
председника Градске општине Костолац, његовог 
заменика и помоћника као и материјални трошкови 
за редовно функционисање.

раЗдео 3. – Веће ГрадСке општине 
коСтолац

Са овог раздела финансиране су зараде чланова 
већа који су на сталном раду, накнаде чланова 
већа ,комисија и радних тела, као и материјални 
трошкови за редовно функционисање. 

раЗдео 4. –упраВа ГрадСке општине 
коСтолац

ГлаВа 1. – управа Го костолац
Из буџета Градске општине Костолац, у 2021. го-

дини у Управи ГО Костолац финансирале су се за-
раде запослених у Управи и материјални трошкови, 
дотације спортским организацијама,верским зајед-
ницама, невладиним и социо-хуманитарним органи-
зацијама,  услуге културе и информисања,  као и ком-
плетни инвестициони и инфаструктурни пројекти. 

ГлаВа 2. – МеСне ЗаЈеднице
У оквиру ове главе финансирани су материјални 

трошкови трошкови сеоских месних заједница , те-
куће поправке и одржавање , материјали и други ос-
новни трошкови неопходни за редован рад и функ-
ционисање месних заједница у складу са законом и 
Статутом општине.

ГлаВа 3. – уСтаноВа центар За културу 
коСтолац

У оквиру ове главе финансирана је зарада за 
диретора кСц, материјални и други трошкови и 
програми унапређења спорта,туризма,културе и 
уметничког стваралаштва кроз више различитих 
пројеката.
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оБЈашЊеЊе ВеликиХ одСтупаЊа 
иЗМеЂу одоБрениХ СредСтаВа и 

иЗВршеЊа БуЏета ГрадСке општине 
коСтолац За период од 01.01.2021. до 

30.09.2021. Године
Упоређивањем података од стране свих индирект-

них корисника по наменама појединих расхода, са 
подацима исказаним у пословним књигама, може се 
закључити да код корисника није било одступања у 
исказивању примљених средстава из буџета и намен-
ског коришћења пренетих средстава. То значи да су 
средства добијена из буџета трошена за намене пред-
виђене Одлуком о буџету и у планираним оквирима.

У Извештају о извршењу Одлуке о буџету 
Градске општине Костолац за период 01.01.2021. 
– 30.09.2021.године није било великих одступања 
између одобрених средстава и извршења. 

У Костолцу, дана 16.12.2021.године  
Број: 11/21-1

СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ 
КОСТОЛАЦ

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ 
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ

Милена Церовшек, дипл. економиста, с.р.

_____________________________________

4

На основу члана 32. Статута Градске општине 
Костолац (,,Службени гласдник Града Пожаревца“, 
број 15/18 и 14/19), Скупштина Градске општине 
Костолац, на седници одржаној 23. децембра 2021. 
године, донела је

р е ш е Њ е 

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Финансијски план ди-
ректног корисника буџетских средстава - Скупштина 
Градске општине Костолац за 2022. годину.

У Костолцу, дана 23.12.2021. године 
 Број: 12/21-2а

СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ 
КОСТОЛАЦ 

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ

Милена Цертовшек, дипл. економиста, с.р.

_____________________________________

5
На основу члана 32. Статута Градске општине 

Костолац (,,Службени гласдник Града Пожаревца“, 
број 15/18 и 14/19), Скупштина Градске општине 
Костолац, на седници одржаној 23. децембра 2021. 
године, донела је

р е ш е Њ е 

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Финансијски план 
директног корисника буџетских средстава - Пред-
седник Градске општине Костолац за 2022. годину.

У Костолцу, дана 23.12.2021. године  
Број: 12/21-2б

СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ 
КОСТОЛАЦ 

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ

Милена Цертовшек, дипл. економиста, с.р.

_____________________________________

6

На основу члана 32. Статута Градске општине 
Костолац (,,Службени гласдник Града Пожаревца“, 
број 15/18 и 14/19), Скупштина Градске општине 
Костолац, на седници одржаној 23. децембра 2021. 
године, донела је

р е ш е Њ е 

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Финансијски план 
директног корисника буџетских средстава - Веће 
Градске општине Костолац за 2022. годину.

У Костолцу, дана 23.12.2021. године  
Број: 12/21-2в

СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ 
КОСТОЛАЦ 

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ

Милена Цертовшек, дипл. економиста, с.р.

_____________________________________
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7

На основу члана 32. Статута Градске општине 
Костолац (,,Службени гласдник Града Пожаревца“, 
број 15/18 и 14/19), Скупштина Градске општине 
Костолац, на седници одржаној 23. децембра 2021. 
године, донела је

р е ш е Њ е 

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Финансијски план 
директног корисника буџетских средстава - Управа 
Градске општине Костолац за 2022. годину.

У Костолцу, дана 23.12.2021. године 
Број: 12/21-2г

СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ 
КОСТОЛАЦ 

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ

Милена Цертовшек, дипл. економиста, с.р.

_____________________________________
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Веће ГрадСке  општине коСтолац

1

На основу члана 82. став 1. тачка 1. и 83. Статута 
Градске општине Костолац (,,Службени гласник Града 
Пожаревца“, број 2/17 - пречишћени текст) и члана 10. 
и 21. став 5. Пословника о раду Већа Градске општи-
не Костолац (,,Службени гласник Града Пожаревца“, 
број 2/2010) и Протокола о сарадњи између Савета 
Европе, Министарства за људска и мањинска права и 
друштвени дијалог, и Градске општине Костолац, на 
двадесет шестој редовној седници од 01.12.2021. го-
дине, Веће Градске општине Костолац, размотрило је 
предлог Одлуке o oбразовању Институционалне рад-
не групе ROMACTED програма, те донело 

одлуку 
O OБраЗоВаЊу инСтитуционалне 
радне Групе ROMACTED проГраМа

Положај Групе

Члан 1.
Образује се Институционална радна група 

ROMACTED програма као стручно радно тело Већа 
Градске општине Костолац. 

Чланови Институционалне радне групе

Члан 2.
Институционална радна група има 13 чланова.

Чланови Институционалне радне групе су:
1.  Бајрам Морина, делегирана контакт особа за 

ROMACTED програм од стране председника 
Градске општине Костолац, која је уједно и ко-
ординатор Институционалне радне групе;

2.  Маријана Божић, члан Већа Градске општине 
Костолац задужен за ресор образовања, спор-
та, културе и туризма, уједно и заменик коор-
динатора Институционалне радне групе;

3.  Ана Тишма, начелник Управе Градске општи-
не Костолац;

4.  Мемет Мецановци, координатор за ромска пи-
тања Градске општине Костолац;

5.  Драгољуб Ивановић, руководилац Групе за имо-
винско-правне, стамбене послове и урбанизам, 
комуналне и  инспекцијске делатности, послове 
заштите животне средине, послове привреде и 
пољопривреде, локалног и економског развоја, 
уређења и одржавања зелених површина, по-
слове комуналног уређења и послове одржа-
вања просторија Градске општине Костолац;

6.  Зденка Радосављевић, руководилац  Групе за 
буџет, финансије, јавне набавке, статистике и по-
слове информационе технологије и комуникације;

7.  Татјана Рајић, директорка Центра за социјални 
рад Пожаревац;

8.  Соња Мирић, директорка Националне службе 
за запошљавање Пожаревац;

9.  Тања Лончар, директорка ПУ „Љубица Вреба-
лов“, Пожаревац;

10.  Сунчица Марковић, директорка ОШ „Јован 
Цвијић“, Костолац;

11.  Др. Борка Шутовић, руководилац Огранка 
Дома Здравља у Костолцу;

12.  Миљан Марковић, управник ЈКП „Водовод и 
канализација“, Пожаревац, РЈ Костолац;

13.  Дејан Ракић, управник ЈКП „Комуналне 
службе“, Пожаревац, РЈ Костолац;

Решење о именовању чланова Институционалне 
радне групе доноси Веће Градске општине Костолац.

На састанке Институционалне радне групе се 
могу позивати стручњаци и представници/це дру-
гих органа или организација, ако је то потребно ради 
информисања чланова Институционалне радне гру-
пе о одређеном питању (нпр. заштитник грађана, 
представници/це других органа, представници/це 
организација цивилног друштва, медија и сл.)

Задаци Институционалне радне групе

Члан 3.
Задаци чланова Институционалне радне групе су да:
-  Учествују у креирању и имплементацији зајед-

ничких активности/планова са Локалном акцио-
ном групом РОМАКТЕД програма, Фацилита-
тором и Националним РОМАКТЕД Тимом;

-  Осигурају сталну комуникацију и сарадњу са 
са представницима/цама Локалне акционе гру-
пе РОМАКТЕД програма, Фацилитатором и 
Националном контакт особом на РОМАКТЕД 
Програму, директно или преко особе делегира-
не за контакт; 

-  Учествују на радионицама и обукама које ће ор-
ганизовати Фацилитатор и/или Национална кон-
такт особа на РОМАКТЕД програму у оквиру 
планираних активности РОМАКТЕД програма;

-  Подржавају остваривање позитивних промена у 
текућим административним праксама (оцењене 
као такве, како од стране запослених у локалној 
самоуправи, тако  и од ромске заједнице), а које 
су резултат горе наведених тренинга и дијалога 
са ромском заједницом;
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-  Активно подржавају и учествују у процени резул-
тата и утицаја који програм остварује на терену;

-  Преко координатора Институционалне радне гру-
пе правовремено извештавају председника и Веће 
о прогресу имплементације Програма и обез-
беђује да су све предложене одлуке узете у обзир 
и предате доносиоцима одлука на разматрање; 

-  Размењују информације о текућим пословима 
и иницијативама у делокругу свих институција 
чији представници/це су чланови Институцио-
налне радне групе и података, у складу са про-
писима о заштити података о личности;

-  Доприносе изради или ревизији Локалног Ак-
ционог Плана за социјално укључивање Рома и 
Ромкиња заједно са  Локалним акционим гру-
пама из ромске заједнице, које су успостављене 
у оквиру РОМАКТЕД програма, те подржавају 
усвајање тог документа од стране Скупштине 
Градске општине; 

-  Настоје да интегришу, колико је то могуће, Ло-
кални акциони план за социјално укључивање 
Рома и Ромкиња у свеукупне развојне стратеш-
ке документе и планове локалне самоуправе; 

-  Подржавју спровођење Локалног акционог пла-
на за социјално укључивање Рома и Ромкиња, 
укључујући и активности које су интегрисане у 
развојним стратегијама Градске општине, путем 
предлагања алокације локалних ресурса као и 
обезбеђивањем, уколико и када је то могуће, дру-
гих извора финансирања, укључујући ЕУ фондове.

-  Указују надлежним органима на случајеве дис-
криминације у Градској општини; 

-  Промовишу и подржавају укључивање Рома у 
доношење одлука на локалном нивоу (посебно 
у органе и тела Градске општине, школске од-
боре, савете родитеља итд.);

-  Иницирају одлуке надлежних органа Градске 
општине и других органа и организација који-
ма се унапређује положај Рома;

-  Учествују у активностима којима се промовише 
интеркултуралност и информише целокупно ста-
новништво Градске општине о ромској култури; 

-  Обавештавају јавност о својим активностима и 
о положају Рома у Градској општини Костолац;

-  Предузимају друге активности у циљу уна-
пређења положаја Рома у Градској општини 
Костолац, у складу са законом и општим акти-
ма Градске општине.

Средства за рад

Члан 4.
Средства за рад Институционалне радне групе 

обезбеђује Градска општина Костолац.
Чланови Институционалне радне групе не при-

мају посебну накнаду за учешће у раду Институ-
ционалне радне групе.

Пословник Институционалне радне групе

Члан 5.
Институционална радна група обавља своје за-

датке у складу са одредбама Статута и Пословника 
Већа  Градске општине о радним телима.

Питања која нису уређена актима из става 1. овог 
члана се уређују пословником који Институционал-
на радна група усваја већином гласова свих чланова.

Извештавање

Члан 6.
Институционална радна група подноси годишњи 

извештај Већу Градске општине, најкасније до 
1.марта текуће године за претходну годину. 

Институционална радна група подноси месечне 
извештаје о свом раду члану Већа Градске општине 
задуженом за социјална питања.

Члан Већа Градске општине даје претходно миш-
љење на годишњи извештај о раду Институционал-
не радне групе. 

Годишњи извештај садржи податке о раду Ин-
ституционалне радне групе и његову оцену поло-
жаја Рома у Градској општини Костолац.  

Институционалана радна група може поднети 
Већу Градске општине посебан извештај, ако за то 
постоји потреба.

Ступање на снагу

Члан 7.
Ова одлука се објављује у Службеном гласнику 

Града Пожаревца.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања.
Веће Градске општине Костолац ће донети ре-

шење о именовању чланова Институционалне гру-
пе у року од месец дана од ступања на снагу ове 
одлуке.

У Костолцу, дана 01.12.2021. године 
Број: 01-06-1627/21-1

ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ

Серџо Крстаноски, проф. физичке културе, с.р.

_____________________________________
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Веће Градске општине Костолац, на тринаестој 
ванредној седници, одржаној дана 25.10.2021. годи-
не, размотрило је предлог за обезбеђивање додат-
них средстава по захтеву за обезбеђивање средста-
ва, број: 01-401-1391/21 и изјашњења руководиоца 
Групе за буџет, финансије, јавне набавке, послове 
статистике и послове информационе технологије и 
комуникације  у Управи Градске општине Костолац, 
број: 01-401-1391/21, па је сходно члану 69. став 2. 
и став 4. Закона о буџетском систему („Службени 
гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 
62/13, 63/13 - исправка, 108/13, 142/14, 68/15 - др. 
закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19 и 
149/20), члану 74. став 1. тачка 1) Статута Градске 
општине Костолац (,,Службени гласник Града По-
жаревца“, бр. 15/18 и 14/19), члана 26. Пословника 
о раду Већа Градске општине Костолац („Службени 
гласник Града Пожаревца“, број 34/20) и члану 21. 
став 2. Одлуке о буџету Градске општине Костолац 
за 2021. годину (,,Службени гласник Града Пожаре-
вца“, број 34/20), донело:

р е ш е Њ е
о употреби средстава текуће буџетске резерве

I
ПРИХВАТА СЕ предлог за обезбеђивање додат-

них средстава за обезбеђивање средстава по захтеву 
и изјашњењe руководиоца Групе за буџет, финан-
сије, јавне набавке, послове статистике и послове 
информационе технологије и комуникације  у Упра-
ви Градске општине Костолац и одобравају се фи-
нансијска средства у износу од 184.000,00 динара за 
исплату накнаде на основу судске пресуде. 

II
Средства из тачке I овог Решења преносе се из 

средстава утврђених Одлуком о буџету Градске 
општине Костолац за 2021. годину (,,Службени глас-
ник Града Пожаревца“, број 34/20), са Раздела 4. Гла-
ва.1. – Управа Градске општине Костолац, Програм 
15. – Опште услуге локалне самоуправе, ПА 0602-
0009 Текућа буџетска резерва, Функција 160 - Опште 
услуге локалне самоуправе, Позиција 41, Економска 
класификација 499121 – Текућа резерва.

III
Средства из тачке I овог Решења распоређују 

се у Раздела 4. Глава 1. –Управа Градске општине 
Костолац, Програм 15. –Опште услуге локалне са-
моуправе, ПА 0602-0001 – Функционисање локал-
не самоуправе и градских општина, Функција 130 
– Опште услуге, Позиција 38, Економска класифи-
кација 482251 – Судске таксе.

IV
За реализацију овог Решења задужује се руко-

водилац Групе за буџет, финансије, јавне набавке, 
послове статистике и послове информационе техно-
логије и комуникације  у Управи Градске општине 
Костолац.

V
Диспозитив решења објавити у ,,Службеном 

гласнику Града Пожаревца“.

У Костолцу, дана 25.10.2021. године.  
Број: 01-06-1394/21-02

ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ

ПРЕДСЕДНИК 
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ

Серџо Крстаноски, проф. физичке културе, с.р.

_____________________________________

3

Веће Градске општине Костолац, на двадесет 
шестој редовној седници, одржаној дана 01.12.2021. 
године, размотрило је предлог за обезбеђивање до-
датних средстава по захтеву, бр. 01-352-1611/21 од 
25.11.2021. године за набавку ламинираног Пам-
плекс стакла и изјашњењe руководиоца Групе за 
буџет, финансије, јавне набавке, послове статисти-
ке и послове информационе технологије и комуни-
кације у Управи Градске општине Костолац, па је 
сходно чл. 69. став 2. и став 4. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 
101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка, 108/13, 
142/14, 68/15-др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 
31/19, 72/19 и 149/20), чл. 74. став 1. тачка 1) Стату-
та Градске општине Костолац (,,Службени гласник 
Града Пожаревца“, бр. 15/18 и 14/19), чл. 26. став 4. 
Пословника о раду Већа Градске општине Костолац 
(„Службени гласник Града Пожаревца“, број 34/20) 
и чл. 21. став 2. Одлуке о буџету Градске општине 
Костолац за 2021. годину (,,Службени гласник Гра-
да Пожаревца“, број 34/20 и 11/21), донело je

р е ш е Њ е
о употреби средстава текуће буџетске резерве

I
ПРИХВАТА СЕ предлог за обезбеђивање до-

датних средстава по захтеву, бр. 01-352-1611/21 од 
25.11.2021. године за набавку ламинираног Пам-
плекс стакла и изјашњењe руководиоца Групе за 
буџет, финансије, јавне набавке, послове статистике 
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и послове информационе технологије и комуника-
ције  у Управи Градске општине Костолац и одобра-
вају се финансијска средства у износу од 19.000,00 
динара. 

II
Средства из тачке I овог Решења преносе се из 

средстава утврђених Одлуком о буџету Градске 
општине Костолац за 2021. годину (,,Службени 
гласник Града Пожаревца“, број 34/20 и 11/21), са 
Раздела 4. Глава 1. – Управа Градске општине Кос-
толац, Програм 15. – Опште услуге локалне само-
управе, ПА 0602-0009 Текућа буџетска резерва, 
Функција 160 - Опште услуге локалне самоуправе, 
Позиција 41, Економска класификација 499121 – 
Текућа резерва.

III
Средства из тачке I овог Решења распоређују 

се у оквиру Раздела 4. Глава 1. –Управа Градске 
општине Костолац, Програм 15. – Опште услуге ло-
калне самоуправе, ПА 0602-0001 – Функционисање 
локалне самоуправе и градских општина, Функција 
130 – Опште услуге, Позиција 36, Економска класи-
фикација 426000 – Материјал.

IV
За реализацију овог Решења задужује се руко-

водилац Групе за буџет, финансије, јавне набавке, 
послове статистике и послове информационе техно-
логије и комуникације у Управи Градске општине 
Костолац.

V
Диспозитив решења објавити у ,,Службеном 

гласнику Града Пожаревца“.

У Костолцу, дана 01.12.2021. године 
Број: 01-06-1627/21-5

ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ

ПРЕДСЕДНИК 
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ

Серџо Крстаноски, проф. физичке културе, с.р.

_____________________________________

4

Веће Градске општине Костолац, на двадесет 
шестој редовној седници, одржаној дана 01.12.2021. 
године, размотрило је предлог за обезбеђивање до-
датних средстава по захтеву, бр. 01-352-1616/21 

од 25.11.2021. године за ангажовање координатора 
за безбедност и здравље на раду на градилишту и 
изјашњењe руководиоца Групе за буџет, финан-
сије, јавне набавке, послове статистике и послове 
информационе технологије и комуникације у Уп-
рави Градске општине Костолац, па је сходно чл. 
69. став 2. и став 4. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 
101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка, 108/13, 142/14, 
68/15-др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 
72/19 и 149/20), чл. 74. став 1. тачка 1) Статута 
Градске општине Костолац (,,Службени гласник 
Града Пожаревца“, бр. 15/18 и 14/19), чл. 26. став 4. 
Пословника о раду Већа Градске општине Костолац 
(„Службени гласник Града Пожаревца“, број 34/20) 
и чл. 21. став 2. Одлуке о буџету Градске општине 
Костолац за 2021. годину (,,Службени гласник Гра-
да Пожаревца“, број 34/20 и 11/20), донело 

р е ш е Њ е
о употреби средстава текуће буџетске резерве

I
ПРИХВАТА СЕ предлог за обезбеђивање до-

датних средстава по захтеву, бр. 01-352-1616/21 
од 25.11.2021. године за ангажовање координатора 
за безбедност и здравље на раду на градилишту и 
изјашњењe руководиоца Групе за буџет, финансије, 
јавне набавке, послове статистике и послове ин-
формационе технологије и комуникације у Управи 
Градске општине Костолац и одобравају се финан-
сијска средства у износу од 250.000,00 динара.

II
Средства из тачке I овог Решења преносе се из 

средстава утврђених Одлуком о буџету Градске 
општине Костолац за 2021. годину (,,Службени 
гласник Града Пожаревца“, број 34/20 и 11/21), са 
Раздела 4. Глава 1. – Управа Градске општине Кос-
толац, Програм 15. – Опште услуге локалне само-
управе, ПА 0602-0009 Текућа буџетска резерва, 
Функција 160 - Опште услуге локалне самоуправе, 
Позиција 41, Економска класификација 499121 – 
Текућа резерва.

III
Средства из тачке I овог Решења распоређују 

се у оквиру Раздела 4. Глава 1. –Управа Градске 
општине Костолац, Програм 15. –Опште услуге ло-
калне самоуправе, ПА 0602-0001 – Функционисање 
локалне самоуправе и градских општина , Функција 
130 – Опште услуге, Позиција 33, Економска класи-
фикација 423599 – Остале стручне услуге.

IV
За реализацију овог Решења задужује се руко-

водилац Групе за буџет, финансије, јавне набавке, 
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послове статистике и послове информационе техно-
логије и комуникације  у Управи Градске општине 
Костолац.

V
 Диспозитив решења објавити у ,,Службеном 

гласнику Града Пожаревца“.

У Костолцу, дана 01.12.2021. године 
Број: 01-06-1627/21-6 

ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ

ПРЕДСЕДНИК 
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ

Серџо Крстаноски, проф. физичке културе, с.р.

_____________________________________

5

Веће Градске општине Костолац, на двадесет 
седмој редовној седници, одржаној дана 08.12.2021. 
године, размотрило је предлог за обезбеђивање до-
датних средстава по захтеву директорке Установе 
Центар за културу „Костолац“, број 01-401-1690/21 
од 01.12.2021. године, за за регистрацију службеног 
теретног возила и изјашњењe руководиоца Групе за 
буџет, финансије, јавне набавке, послове статисти-
ке и послове информационе технологије и комуни-
кације  у Управи Градске општине Костолац, па је 
сходно чл. 69. став 2. и став 4. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 
101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка, 108/13, 
142/14, 68/15-др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 
31/19, 72/19 и 149/20), чла. 74. став 1. тачка 1) Стату-
та Градске општине Костолац (,,Службени гласник 
Града Пожаревца“, бр. 15/18 и 14/19), чл. 26. став 4. 
Пословника о раду Већа Градске општине Костолац 
(„Службени гласник Града Пожаревца“, број 34/20) 
и чл. 21. став 2. Одлуке о буџету Градске општине 
Костолац за 2021. годину (,,Службени гласник Гра-
да Пожаревца“, број 34/20 и 11/20), донело je

р е ш е Њ е
о употреби средстава текуће буџетске резерве

I
ПРИХВАТА СЕ предлог за обезбеђивање додат-

них средстава по захтеву директорке Установе Цен-
тар за културу „Костолац“, број 01-401-1690/21 од 
01.12.2021. године, за регистрацију службеног терет-
ног возила и изјашњењe руководиоца Групе за буџет, 
финансије, јавне набавке, послове статистике и 
послове информационе технологије и комуникације  
у Управи Градске општине Костолац и одобравају се 
финансијска средства у износу од 11.000,00 динара.

II
Средства из тачке I овог Решења преносе се из 

средстава утврђених Одлуком о буџету Градске 
општине Костолац за 2021. годину (,,Службени 
гласник Града Пожаревца“, број 34/20), са Разде-
ла 4. Глава 1. – Управа Градске општине Костолац, 
Програм 15. – Опште услуге локалне самоуправе, 
ПА 0602-0009 Текућа буџетска резерва, Функција 
160 - Опште услуге локалне самоуправе, Позиција 
41, Економска класификација 499121 – Текућа ре-
зерва.

III
Средства из тачке I овог Решења распо-

ређују се у оквиру Раздела 4. Глава 3. – Уста-
нова Центар за културу Костолац, Програм 
13. – Развој културе и информисања, ПА 1201 
– 0001 Функционисање локалних установа кул-
туре, Функција 820 – Услуге културе, Позиција 
57, Економска класификација 482000 –Порези, 
обавезне таксе, казне и пенали, (482131 – Реги-
страција возила).

IV
За реализацију овог Решења задужује се 
руководилац Групе за буџет, финансије, 
јавне набавке, послове статистике и послове 
информационе технологије и комуникације  у 
Управи Градске општине Костолац.

V
Диспозитив решења објавити у ,,Службеном 
гласнику Града Пожаревца“.

У Костолцу, дана 08.12.2021. године 
Број: 01-06-1712/21-2

ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ

ПРЕДСЕДНИК 
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ

Серџо Крстаноски, проф. физичке културе, с.р.

_____________________________________

6

Веће Градске општине Костолац, на двадесет ос-
мој редовној седници, одржаној дана 14.12.2021. го-
дине, размотрило је предлог за обезбеђивање додат-
них средстава по захтеву председнице Скупштине 
Градске општине Костолац, број 01-401-1736/21 од 
09.12.2021. године, за обезбеђивање додатних сред-



23. децембар 2021.          СЛУЖБЕНИ  ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА         Страна 43 – Број 15

става за исплату солидарне помоћи и изјашњењe 
руководиоца Групе за буџет, финансије, јавне на-
бавке, послове статистике и послове информацио-
не технологије и комуникације  у Управи Градске 
општине Костолац, па је сходно чл. 69. став 2. и став 
4. Закона о буџетском систему („Службени гласник 
РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 
63/13-исправка, 108/13, 142/14, 68/15-др. закон, 
103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19 и 149/20), 
чл. 74. став 1. тачка 1) Статута Градске општине 
Костолац (,,Службени гласник Града Пожаревца“, 
бр. 15/18 и 14/19), чл. 26. став 4. Пословника о раду 
Већа Градске општине Костолац („Службени глас-
ник Града Пожаревца“, број 34/20 ) и чл. 21. став 2. 
Одлуке о буџету Градске општине Костолац за 2021. 
годину (,,Службени гласник Града Пожаревца“, број 
34/20 и 11/20), донело 

р е ш е Њ е
о употреби средстава текуће буџетске резерве

I
ПРИХВАТА СЕ предлог за обезбеђивање додат-

них средстава по захтеву председнице Скупштине 
Градске општине Костолац, број 01-401-1736/21 од 
09.12.2021. године, за исплату солидарне помоћи и 
изјашњењe руководиоца Групе за буџет, финансије, 
јавне набавке, послове статистике и послове ин-
формационе технологије и комуникације у Управи 
Градске општине Костолац и одобравају се финан-
сијска средства у износу од 114.000,00 динара.

II
Средства из тачке I овог Решења преносе се из 

средстава утврђених Одлуком о буџету Градске 
општине Костолац за 2021. годину (,,Службени глас-
ник Града Пожаревца“, број 34/20), са Раздела 4. Гла-
ва 1. – Управа Градске општине Костолац, Програм 
15. – Опште услуге локалне самоуправе, ПА 0602-
0009 Текућа буџетска резерва, Функција 160 - Опште 
услуге локалне самоуправе, Позиција 41, Економска 
класификација 499121 – Текућа резерва.

III
Средства из тачке I овог Решења распоређују се 

у оквиру Раздела 1. Глава 1. – Скупштина Градске 
општине Костолац, Програм 16. – Политички сис-
тем локалне самоуправе, ПА 2101-0001 – Функ-
ционисање Скупштине, Функција 110. – Извршни 
и законодавни органи, финансијски и фискални 
послови и спољни послови, позиција 3/1, ек.класи-
фикација 414000 – Социјална давања запосленима.

IV
За реализацију овог Решења задужује се руководи-

лац Групе за буџет, финансије, јавне набавке, послове 
статистике и послове информационе технологије и ко-
муникације  у Управи Градске општине Костолац.

V
Диспозитив решења објавити у ,,Службеном 

гласнику Града Пожаревца“.

У Костолцу, дана 14.12.2021. године 
Број: 01-06-1748/21-2

ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ

ПРЕДСЕДНИК 
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ

Серџо Крстаноски, проф. физичке културе, с.р.

_____________________________________

7

Веће Градске општине Костолац, на двадесет ос-
мој редовној седници, одржаној дана 14.12.2021. годи-
не, размотрило је предлог за обезбеђивање додатних 
средстава по захтеву председника Градске општине 
Костолац, број 01-401-1738/21 од 09.12.2021. годи-
не, за обезбеђивање додатних средстава за исплату 
солидарне помоћи и изјашњењe руководиоца Групе 
за буџет, финансије, јавне набавке, послове статис-
тике и послове информационе технологије и кому-
никације у Управи Градске општине Костолац, па је 
сходно чл. 69. став 2. и став 4. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 
101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка, 108/13, 
142/14, 68/15-др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 
31/19, 72/19 и 149/20), чл. 74. став 1. тачка 1) Ста-
тута Градске општине Костолац (,,Службени гласник 
Града Пожаревца“, бр. 15/18 и 14/19), чл. 26. став 4. 
Пословника о раду Већа Градске општине Костолац 
(„Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 34/20) 
и чл. 21. став 2. Одлуке о буџету Градске општине 
Костолац за 2021. годину (,,Службени гласник Града 
Пожаревца“, бр. 34/20 и 11/20), донело 

р е ш е Њ е
о употреби средстава текуће буџетске резерве

I
ПРИХВАТА СЕ предлог за обезбеђивање до-

датних средстава по захтеву председника Град-
ске општине Костолац, број 01-401-1738/21 од 
09.12.2021. године, за исплату солидарне помоћи и 
изјашњењe руководиоца Групе за буџет, финансије, 
јавне набавке, послове статистике и послове ин-
формационе технологије и комуникације у Управи 
Градске општине Костолац и одобравају се финан-
сијска средства у износу од 142.000,00 динара.

II



Страна 44 – Број 15         СЛУЖБЕНИ  ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА          23. децембар 2021.

Средства из тачке I овог Решења преносе се из 
средстава утврђених Одлуком о буџету Градске 
општине Костолац за 2021. годину (,,Службени 
гласник Града Пожаревца“, бр. 34/20), са Раздела 4. 
Глава 1. – Управа Градске општине Костолац, Про-
грам 15. – Опште услуге локалне самоуправе, ПА 
0602-0009 Текућа буџетска резерва, Функција 160 
- Опште услуге локалне самоуправе, Позиција 41, 
Економска класификација 499121 – Текућа резерва.

III
Средства из тачке I овог Решења распоређују се 

у оквиру Раздела 2. Глава 1. – Председник Градске 
општине Костолац, Програм 16. – Политички сис-
тем локалне самоуправе, ПА 2101-0002 – Функцио-
нисање извршних органа, Функција 110. – Изврш-
ни и законодавни органи, финансијски и фискални 
послови и спољни послови, позиција 8/1, ек. класи-
фикација 414000 – Социјална давања запосленима.

IV
За реализацију овог Решења задужује се руководи-

лац Групе за буџет, финансије, јавне набавке, послове 
статистике и послове информационе технологије и ко-
муникације у Управи Градске општине Костолац.

V
 Диспозитив решења објавити у ,,Службеном 

гласнику Града Пожаревца“.

У Костолцу, дана 14.12.2021. године  
Број: 01-06-1748/21-4

ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ

ПРЕДСЕДНИК 
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ

Серџо Крстаноски, проф. физичке културе, с.р.
_____________________________________

8

Веће Градске општине Костолац, на двадесет 
осмој редовној седници, одржаној дана 14.12.2021. 
године, размотрило је предлог за обезбеђивање 
додатних средстава по захтеву председника Већа 
Градске општине Костолац, број 01-401-1740/21 од 
09.12.2021. године, за обезбеђивање додатних сред-
става за исплату солидарне помоћи и изјашњењe 
руководиоца Групе за буџет, финансије, јавне на-
бавке, послове статистике и послове информацио-
не технологије и комуникације у Управи Градске 
општине Костолац, па је сходно чл. 69. став 2. и став 
4. Закона о буџетском систему („Службени гласник 
РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 
63/13-исправка, 108/13, 142/14, 68/15-др. закон, 

103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19 и 149/20), 
чл. 74. став 1. тачка 1) Статута Градске општине 
Костолац (,,Службени гласник Града Пожаревца“, 
бр. 15/18 и 14/19), чл. 26. став 4. Пословника о раду 
Већа Градске општине Костолац („Службени глас-
ник Града Пожаревца“, бр. 34/20) и чл. 21. став 2. 
Одлуке о буџету Градске општине Костолац за 2021. 
годину (,,Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 
34/20 и 11/20), донело 

р е ш е Њ е
о употреби средстава текуће буџетске резерве

I
ПРИХВАТА СЕ предлог за обезбеђивање до-

датних средстава по захтеву председника Већа 
Градске општине Костолац, број 01-401-1740/21 од 
09.12.2021. године, за исплату солидарне помоћи и 
изјашњењe руководиоца Групе за буџет, финансије, 
јавне набавке, послове статистике и послове ин-
формационе технологије и комуникације у Управи 
Градске општине Костолац и одобравају се финан-
сијска средства у износу од 275.000,00 динара . 

II
Средства из тачке I овог Решења преносе се из 

средстава утврђених Одлуком о буџету Градске 
општине Костолац за 2021. годину (,,Службени глас-
ник Града Пожаревца“, број 34/20), са Раздела 4. Гла-
ва 1. – Управа Градске општине Костолац, Програм 
15. – Опште услуге локалне самоуправе, ПА 0602-
0009 Текућа буџетска резерва, Функција 160 - Опште 
услуге локалне самоуправе, Позиција 41, Економска 
класификација 499121 – Текућа резерва.

III
Средства из тачке I овог Решења распоређују се 

у оквиру Раздела 3. Глава 1. – Веће Градске општи-
не Костолац, Програм 16. – Политички систем ло-
калне самоуправе, ПА 2101-0002 – Функционисање 
извршних органа, Функција 110. – Извршни и зако-
нодавни органи,финансијски и фискални послови и 
спољни послови, 12/1, ек.класификација 414000 – 
Социјална давања запосленима.

IV
За реализацију овог Решења задужује се руко-

водилац Групе за буџет, финансије, јавне набавке, 
послове статистике и послове информационе техно-
логије и комуникације у Управи Градске општине 
Костолац.

V
Диспозитив решења објавити у ,,Службеном 

гласнику Града Пожаревца“.
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У Костолцу, дана 14.12.2021. године 
Број: 01-06-1748/21-6

ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ

ПРЕДСЕДНИК 
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ

Серџо Крстаноски, проф. физичке културе, с.р.

_____________________________________

9

Веће Градске општине Костолац, на двадесет 
осмој редовној седници, одржаној дана 14.12.2021. 
године, размотрило је предлог за обезбеђивање 
додатних средстава по захтеву начелника Управе 
Градске општине Костолац, број 01-401-1741/21 
од 09.12.2021. године, за услуге комуникације и 
изјашњењe руководиоца Групе за буџет, финан-
сије, јавне набавке, послове статистике и послове 
информационе технологије и комуникације у Уп-
рави Градске општине Костолац, па је сходно чл. 
69. став 2. и став 4. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 
101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка, 108/13, 142/14, 
68/15-др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 
72/19 и 149/20), чл. 74. став 1. тачка 1) Статута 
Градске општине Костолац (,,Службени гласник 
Града Пожаревца“, бр. 15/18 и 14/19), чл. 26. став 4. 
Пословника о раду Већа Градске општине Костолац 
(„Службени гласник Града Пожаревца“, број 34/20 ) 
и чл. 21. став 2. Одлуке о буџету Градске општине 
Костолац за 2021. годину (,,Службени гласник Гра-
да Пожаревца“, број 34/20 и 11/20), донело 

р е ш е Њ е
о употреби средстава текуће буџетске резерве

I
ПРИХВАТА СЕ предлог за обезбеђивање до-

датних средстава по захтеву начелника Управе 
Градске општине Костолац, број 01-401-1741/21 од 
09.12.2021. године, за исплату услуга комуникације 
и изјашњењe руководиоца Групе за буџет, финан-
сије, јавне набавке, послове статистике и послове 
информационе технологије и комуникације у Упра-
ви Градске општине Костолац и одобравају се фи-
нансијска средства у износу од 30.000,00 динара. 

II
Средства из тачке I овог Решења преносе се из 

средстава утврђених Одлуком о буџету Градске 
општине Костолац за 2021. годину (,,Службени 
гласник Града Пожаревца“, бр. 34/20), са Раздела 4. 
Глава 1. – Управа Градске општине Костолац, Про-

грам 15. – Опште услуге локалне самоуправе, ПА 
0602-0009 Текућа буџетска резерва, Функција 160 
- Опште услуге локалне самоуправе, Позиција 41, 
Економска класификација 499121 – Текућа резерва.

III
Средства из тачке I овог Решења распоређују 

се у оквиру Раздела 4. Глава 1. – Управа Градске 
општине Костолац, Програм 15. – Опште услуге ло-
калне самоуправе, ПА 0602-0001 Функционисање 
локалне самоуправе и градских општина, Функција 
130. – Опште услуге, Позиција 31, Економска кла-
сификација 421400 – Услуге комуникација.

IV
За реализацију овог Решења задужује се руко-

водилац Групе за буџет, финансије, јавне набавке, 
послове статистике и послове информационе техно-
логије и комуникације у Управи Градске општине 
Костолац.

V
 Диспозитив решења објавити у ,,Службеном 

гласнику Града Пожаревца“.

У Костолцу, дана 14.12.2021. године  
Број: 01-06-1748/21-7

ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ

ПРЕДСЕДНИК 
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ

Серџо Крстаноски, проф. физичке културе, с.р.

_____________________________________

10

Веће Градске општине Костолац, на двадесет 
осмој редовној седници, одржаној дана 14.12.2021. 
године, размотрило је предлог за обезбеђивање 
додатних средстава по захтеву начелника Управе 
Градске општине Костолац, број 01-401-1741/21 од 
09.12.2021. године, за исплату солидарне помоћи 
и изјашњењe руководиоца Групе за буџет, финан-
сије,  јавне набавке, послове статистике и послове 
информационе технологије и комуникације у Уп-
рави Градске општине Костолац, па је сходно чл. 
69. став 2. и став 4. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 
101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка, 108/13, 142/14, 
68/15-др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 
72/19 и 149/20), чл. 74. став 1. тачка 1) Статута 
Градске општине Костолац (,,Службени гласник 
Града Пожаревца“, бр. 15/18 и 14/19), чл. 26. став 4. 
Пословника о раду Већа Градске општине Костолац 
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(„Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 34/20 ) 
и чл. 21. став 2. Одлуке о буџету Градске општине 
Костолац за 2021. годину (,,Службени гласник Гра-
да Пожаревца“, бр. 34/20 и 11/20), донело 

р е ш е Њ е
о употреби средстава текуће буџетске резерве

I
ПРИХВАТА СЕ предлог за обезбеђивање до-

датних средстава по захтеву начелника Управе 
Градске општине Костолац, број 01-401-1741/21 од 
09.12.2021. године, за исплату солидарне помоћи и 
изјашњењe руководиоца Групе за буџет, финансије, 
јавне набавке, послове статистике и послове ин-
формационе технологије и комуникације у Управи 
Градске општине Костолац и одобравају се финан-
сијска средства у износу од 585.300,00 динара.

II
Средства из тачке I овог Решења преносе се из 

средстава утврђених Одлуком о буџету Градске 
општине Костолац за 2021. годину (,,Службени 
гласник Града Пожаревца“, бр. 34/20), са Раздела 4. 
Глава 1. – Управа Градске општине Костолац, Про-
грам 15. – Опште услуге локалне самоуправе, ПА 
0602-0009 Текућа буџетска резерва, Функција 160 
- Опште услуге локалне самоуправе, Позиција 41, 
Економска класификација 499121 – Текућа резерва.

III
Средства из тачке I овог Решења распоређују 

се у оквиру Раздела 4. Глава 1. – Управа Градске 
општине Костолац, Програм 15. – Опште услуге ло-

калне самоуправе, ПА 0602-0001 Функционисање 
локалне самоуправе и градских општина, Функција 
130. – Опште услуге, Позиција 28, Економска кла-
сификација 414400 – Помоћ у медицинском лечењу 
запосленог или чланова уже породице и друге по-
моћи запосленом.

IV
За реализацију овог Решења задужује се руко-

водилац Групе за буџет, финансије, јавне набавке, 
послове статистике и послове информационе техно-
логије и комуникације у Управи Градске општине 
Костолац.

V
Диспозитив решења објавити у ,,Службеном 

гласнику Града Пожаревца“.

У Костолцу, дана 14.12.2021. године 
Број: 01-06-1748/21-8

ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ

ПРЕДСЕДНИК 
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ

Серџо Крстаноски, проф. физичке културе, с.р.

_____________________________________
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Издавач: Одељење за послове органа Града и информационе технологије  
Градске управе Града Пожаревца   

редакција: Одељење за послове органа Града и информационе технологије  
Градске управе Града Пожаревца, Дринска 2,    
тел: 539-670, тираж броја 15 – 20 примерака.


