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На основу члана 43. став 1. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије“, број 54/09,73
/10,101/10,101/11,93/12,62/13 и 63/13 – испр. ), члана 32. Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник Републике
Србије“, број 129/07), члана 2. Одлуке о утврђивању прихода који припадају Граду и Градској општини Костолац у
2014. години („Службени гласник града Пожаревца“, број 18/13) Одлуке о распоређивању прихода Градске општине
Костолац у 2014. години („Службени гласник града Пожаревца“, број 18/13) и члана 29. став 1. тачка 1. Статута Градске
општине Костолац (,,Службени гласник Града Пожаревца“, број 2/2010), а по претходно датој сагласности Градског Већа
града Пожаревца, на предлог Одлуке о буџету Градске општине Костолац за 2014. годину, Скупштина Градске општине
Костолац, на седници одржаној дана 30.12.2013. године, донела је :
ОДЛУКУ
о буџету Градске општине Костолац за 2014. годину

I
ОПШТИ ДЕО
Члан 1.
Овом Одлуком уређују се приходи и примања, расходи и издаци буџета Градске општине Костолац за 2014.
годину (у даљем тексту: буџет), њено извршавање, начин финансирања дефицита, управљање јавним дугом, коришћење
донација, коришћење прихода од продаје добара и услуга буџетских корисника, права и обавезе корисника буџетских
средстава у складу са Одлуком о утврђивању прихода који припадају Граду и Градској општини Костолац у 2014. години
(,,Службени гласник града Пожаревца“, број 18/13) и Одлуком о распоређивању прихода Градске општине Костолац у
2014. години (,,Службени гласник града Пожаревца“, број 18/13), те Одлуком о буџету Града Пожаревца за 2014. годиниу
(,,Службени гласник града Пожаревца“, број 18/13).
Члан 2.
Буџет Градске општине Костолац за 2014. годину састоји се од :
А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА
Укупни приходи и примања по основу продаје нефинансијске имовине
Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине
Буџетски суфицит/дефицит)
Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних прихода)
Укупан фискални суфицит/дефицит)

Износ у динарима
78.975.435
93.809.705
-14.834.270

Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА
Примања од продаје финансијске имовине и задуживања
Издаци за набавку финансијске имовине и отплату главнице дуга
Нето финансирање

-14.834.270

Промена стања на рачуну
(позитивна-повећање готовинских средстава
негативна-смањење готовинских средстава)

-14.834.270

Приходи и примања који представљају укупна средства утврђени су у следећим износима у Рачуну прихода и
примања, расхода и издатака:
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Опис
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Еконоимска
класификација

1

2

УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА
1. Порески приходи
1.1. Порез на доходак грађана
1.2. Порез на имовину
1.3. Порез на добра и услуге
1.4. Остали порески приходи
2. Непорески приходи
Трансфери од других нивоа власти
Приходи од имовине
Таксе
Новчане казне
Приходи од продаје добара и услуга
од тога: приходи од продаје добара и услуга индиректних буџетских
корисника
Остали непорески приходи
од тога: добити јавних предузећа
3. Донације

Износ у
динарима
3
78.975.435

71
7111
713
714

733
741
742
743
742

73.604.215

741,744,745,77,78,8
745123

5.371.220

Расходи и издаци буџета који се финансирају из укупних средстава утврђени су у следећим износима у Рачуну
прихода и примања, расхода и издатака:

ОПИС

Економска
класификација

1

2

УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ
1. Текући расходи
1.1. Расходи за запослене
Плате и додаци запослених
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнада трошкова за запослене
Награде запосленима и остали посебни расходи
1.2. Расходи за коришћење услуга и роба
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавње
Материјал
1.3.Расходи по основу отплате камата
Отплата домаћих камата
1.4. Субвенције

4
41
411
412
413
414
415
416
42
421
422
423
424
425
426
44
441
45

Износ у динарима

74,515,231.00
22,176,770.00
18,075,310.00
2,963,460.00
44,000.00
50,000.00
400,000.00
644,000.00
39,038,461.00
3,227,058.00
335,000.00
23,609,215.00
4,420,487.00
2,964,000.00
4,482,701.00
0.00
0.00
0.00
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Текуће субвенције јавним нафинансијским предузећима и организацијама
1.5. Дотације и трансфери
Трансфери осталих нивоа власти
1.6. Социјално осигурање и социјална заштита
Накнада за социјалну заштиту из буџета
1.7. Остали текући расходи
Дотације невладиним организацијама
Порези, обавезне таксе и казне
Новчане казне и пенали по решењу судова
Накнада штете за повреде и штету насталу услед елементарних непогода
Накнада штете за повреде и штету насталу од државних органа
1.8. Резерве
Средства резерве
2. Капитални издаци:
2.1. Издаци за нефинансијску имовину
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451
46
463
47

0.00
0.00
0.00
0.00

472
48
481
482
483
484
485

11,300,000.00
11,200,000.00
50,000.00
50,000.00
0.00
0.00
2,000,000.00
2,000,000.00
19,294,474.00
19,294,474.00

49
499
5
51-54

3. Издаци за набавку финансијске имовине у циљу спровођења
јавних политика
4.1. Набавка финансијске имовине
Набавка домаће финансијске имовине

6
62
621

0.00
0.00
0.00

Примања и издаци утврђују се у Рачуну финансирања у следећим износима:

Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА
Нето финансирање
Примања од продаје финансијске имовине
Примања од продаје акција и осталог капитала
Издаци за отплату, набавку финансијске имовине и отплату главнице дуга
Издаци за отплату кредита
Отплата главнице домаћим кредиторима
Промена стања на рачуну
(позитивна-повећање готовинских средстава
негативна-смањење готовинских средстава)

Економска
класификација

Износ у
динарима
14.834.270

92
921
6
61
611

-14.834.270

Члан 3.
Буџет за 2014. годину састоји се од:
- прихода и примања у износу од 78.975.435,00 динара;
- расхода и издатака у износу од 93.809.705,00 динара;
- буџетског дефицита у износу од 14.834.270,00 динара.

Потребна средства за финансирање буџетског дефицита у износу од 14.834.270,00 динара обезбедиће
се из неутрошених средстава из ранијих година и њих чине:
- пренета неутрошена средства буџета Градске општине Костолац у износу од 426.325,00 динара и
- пренета неутрошена средства буџета града Пожаревца у износу од 14.407.945,00 динара“.

динара.

Члан 4.
Средства текуће буџетске резерве планирају се у буџету Градске општине Костолац у износу од 1.800.000,00

Средства из става 1. овог члана користе се за непланиране сврхе које нису утврђене апропријације, или за сврхе
за које се у току године покаже да апропријације нису биле довољне.
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Веће Градске општине Костолац (у даљем тексту: Веће) на предлог Одсека за привреду и развој, финансије и
јавне набавке Управе Градске општине Костолац доноси Одлуку о употреби средстава текуће буџетске резерве.
Одобрена средства по овом основу представљају повећање апропријације директних корисника за одређене
намене и исказују се на одговарајућој економској класификацији за које су средства усмерена.
Члан 5.
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.
Веће одлучује о коришћењу средстава сталне резерве буџета за намене утврђене у члану 70. Закона о буџетском
систему, у појединачним случајевима до максимално 10% укупно планираних средстава сталне буџетске резерве у овој
Одлуци, а по предлогу Одсека за привреду и развој, финансије и јавне набавке Управе Градске општине Костолац .
За прописане намене из става 2. овог члана, које у појединачним случајевима прелазе износ преко 10% планираног
износа сталне буџетске резерве, Одлуку о коришћењу ових средстава доноси Скупштина Градске општине Костолац.
Члан 6.
Планирани капитални издаци буџетских корисника за 2014, 2015. и 2016. годину исказују се у следећем прегледу

:

Капитални пројекти у периоду 2014-2016
Капитални пројекти у периоду 2014 - 2016. године

1

2

3

4

5

2
Завршетак
друге фазе
топлификације
насеља
Кленовник по
анексу уговора
Градска општина
Костолац –
завршетак радова
на трећој фази
топлификације
ГОК
Топлификација
Градске општине
Костолац
Пројектовање и
изградња друге
фазе феклане
канализације
насеља Канал
Пројектовање и
изградња друге
фазе фекалне
канализације
насеља Колиште
и Дидино село

14.407.945

0

Година
завршетка
финансирања
пројекта

1

Назив капиталног
пројекта

0

Година почетка
финансирања
пројекта

Приорит е т

14.407.945
Укупна
вредност
пројекта

3

4

5

2013

2014

3.800.000

0

3.800.000

0

0

0

2013

2014

5.000.000

0

5.000.000

0

0

0

2013

2014

121.282

0

121.282

2013

2014

87.709

0

87.709

0

0

2013

2014

3.938.590

0

3.938.590

0

0

2013

2014

2015

2016

Након
2016

6

7

8

9

10

0

30.12.2013.
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Реконструкција
азб.вод.мреже
6 и прикљ. у ул.
В.Дугошевића у
Костолцу
Кишна
7
канализација
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2013

2014

1.089.941

0

1.089.941

0

0

2013

2014

370.423

0

370.423

0

0

Члан 7.
Овом Одлуком о буџету Градске општине Костолац за 2014. годину обезбеђена су средства за пројекте наведене
у члану 6. у укупном износу од 14.407.945,00 динара. По изворима финансирања средства се обезбеђују на следећи
начин:

- Из неутрошених средстава из ранијих година у износу од 14.407.945,00 динара
Капитални пројекти у периоду 2014 - 2016. године

Назив капиталног
пројекта

Конто 3. ниво

1

2

3

1

Завршетак друге фазе
топлификације насеља
Кленовник по анексу
уговора

511

2

3

4

5

6

Градска општина
Костолац – завршетак
радова на трећој фази
топлификације ГОК
Топлификација
Градске општине
Костолац
Пројектовање и
изградња друге фазе
феклане канализације
насеља Канал
Пројектовање и
изградња друге фазе
фекалне канализације
насеља Колиште и
Дидино село
Реконструкција азб.
вод.мреже и прикљ.
у ул. В.Дугошевића у
Костолцу

511

511

4а
Изградња
зграда и
објеката
Изградња
зграда и
објеката
Изградња
зграда и
објеката

511

Изградња
зграда и
објеката

511

Изградња
зграда и
објеката

511

Изградња
зграда и
објеката

511

Изградња
зграда и
објеката

Кишна канализација
7

Опис конта

Извор

Р.бр.

Укупно

Опис извора

2013

2014

2015

2016

Након
2016

5

5а
Нераспоређени вишак
прихода из ранијих
година

6

7

8

9

10

13

13

13

Нераспоређени вишак
прихода из ранијих
година
Нераспоређени вишак
прихода из ранијих
година

3.800.000

5.000.000

121.282

13

Нераспоређени вишак
прихода из ранијих
година

87.709

13

Нераспоређени вишак
прихода из ранијих
година

3.938.590

13

Нераспоређени вишак
прихода из ранијих
година

1.089.941

13

Нераспоређени вишак
прихода из ранијих
година

370.423

Члан 8.
Приходи и примања који представљају средства буџета Градске општине Костолац за 2013. годину у укупном
износу од 78.975.435,00 динара по врстама, односно економским класификацијама, утврђени су у следећим износима:
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Економска
класификација
1
А)
711
711111
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ПРИХОДИ И ПРИМАЊА

Износ у динарима
3

714513
714514
714543
714547
714549
714552
714560
714562
714570
716111
716112

2
ПОРЕЗИ:
Порез на доходак, добит и капиталне добитке
- порез на зараде
- порез на приходе од самосталне делатности који се плаћа према стварно
оствареним нето приходима
- порез на приходе од самосталне делатности који се плаћа према паушално
одређеном нето приходу
- порез на приходе од непокретности
- порез на приходе од давања у закуп покретних ствари
- порез на приходе од пољопривреде и шумарства
- порез на земљиште
- порез на приходе од непокретности по решењу Пореске управе
- порез на приход од давања у закуп покретних ствари по решењу Пореске
управе
- порез на приходе од осигурања лица
- самодопринос према зарадама запослених на територији општине
- порез на друге приходе
- порез на приходе професионалних спортиста и спортских стручњака
Порез на имовину
- порез на имовину од физичких лица
- порез на имовину од правних лица
- порез на заоставштину, наслеђе и поклон
- порез на капиталне трансакције
- порези на пренос апсолутних права на половним моторним возилима и
пловним објектима
Порез на добра и услуге
- комунална такса за приређивање програма у угоститељским објектима
- комунална такса за коришћење рекламних паноа
- средства за противпожарну заштиту
- комунална такса за држање моторних, друмских и прикључних возила, осим
пољопривредних возила и машина
- годишња накнада за моторна возила, тракторе и прикључна возила
- накнада за промену намене земљишта
- накнада за загађивање животне средине
- накнада за емисију SO2, NO2, прашкастих материја и одложеног отпада
- боравишна такса
- општинске и градске накнаде
- посебна накнада за заштиту и унапређење животне срдине
- општинске и градске комуналне таксе
- комунална такса за истицање фирме на пословном простору
- комунална такса за истицање и исписивање фирме ван пословног простора

Б)
731
731100
731241
733
733141

ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ
Донације од иностраних држава
- текуће донације од иностраних држава
- капиталне донације од иностраних држава у корист нивоа градова
Трансфери од других нивоа власти
- ненаменски трансфери

711121
711122
711143
711145
711146
711147
711148
711149
711161
711181
711191
711193
713
713121
713122
713311
713420
713421
714
714421
714431
714440

73.604.215

73.604.215

30.12.2013.
733142
733144
733157
733200
733241
В)
741
741141
741151
741152
741510
741511
741526
741534
741530 осим
741534
742
742141
742142
742143
742152
742251
742253
742341
742351
742372
743
744
745
771
811
823
900000
920000
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- други текући трансфери од Републике у корист нивоа градова
- текући наменски трансфери у ужем смислу од Републике у корист градова
- текући трансфери од других нивоа власти у корист општине
- капитални трансфери од других нивоа власти
- капитални наменски трансфери у ужем смислу од Републике у корист нивоа
градова
ДРУГИ ПРИХОДИ
Приход од имовине
- камата на средства буџета града
- приходи буџета општине од камата на средства консолидованог рачуна
трезора укључена у депозит банака
- приходи од камата на средства корисника буџета
- накнаде за коришћење природних добара
- накнаде за коришћење минералних сировина
- накнада за коришћење шума и шумског земљишта
- накнада за коришћење грађевинског земљишта
- комуналне таксе за коришћење простора
Приходи од продаје добара и услуга
- приходи од продаје добара или услуга од стране тржишних организација у
корист нивоа градова
- приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у
државној својини које користе градови и индиректни корисници њиховог
буџета
- приход од закупнине за грађевинско земљиште у корист нивоа градова
- приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у
државној својини које користе општине и индиректни корисници њиховог
буџета
- општинске административне таксе
- накнаде за уређивање грађевинског земљишта
- приход који својом делатношћу остваре органи и организације градова
- приходи које својом делатношћу остваре органи и организације општине
- приходи индиректних корисника буџета локалне самоуправе који се
остварују додатним активностима
Новчане казне и одузета имовинска корист
Приходи од новчаних казни за кривична дела
Мешовити и неодређени приходи
Меморандумске ставке за рефундацију расхода
УКУПНО ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (КЛАСА 7+8+9)
Примања од продаје непокретности
Примања од продаје непокретности
Примања од задуживања и продаје финансијске имовине (класа 9)
Примања од продаје финансијске имовине
УКУПНО ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (КЛАСА 7+8+9):

73.604.215

5.371.220
78.975.435

78.975.435

Члан 9.
Укупни расходи и издаци буџета за 2014. годину по основним наменама, утврђени су у следећим износима:
Eкон.
Укупна
кл.
ВРСТА РАСХОДА
средства
41
РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ
22,448,790.00
411
Плате, додаци и накнаде запослених
18,075,310.00

Страна 8 - Број 19
412
413
414
415
416
42
421
422
423
424
425
426
43
431
44
441
45
451
454
46
463
47
472
48
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485
49
499
499
51
511
512
513
514
515
52
523
54
541

Социјални доприноси на терет послодавца
Накнада у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде за запослене
Награде, бонуси и остали посебни расходи
КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
УПОТРЕБА ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА
Употреба основних средстава
ОТПЛАТА КАМАТА
Отплате домаћих камата
СУБВЕНЦИЈЕ
Субвенције нефинанс. корпорацијама
Субвенције приватним предузећима
ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ
Донације и трансфери осталим нивоима власти
СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ
Накнаде за социјалну заштиту
ОСТАЛИ ИЗДАЦИ
Донације невладиним организацијама
и удружењима
Порези, обавезне таксе и казне
Казне по судским решењима
Накнада штете за повреде или штету насталу услед
елементарних непогода
Накнада штете за повреде или штете нанете од стране државних
органа
СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ
Стална резерва
Текућа резерва
ОСНОВНА СРЕДСТВА
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема
Остале некретнине и опрема
Култивисана имовина
Нематеријална имовина
ЗАЛИХЕ
Залихе робе за даљу продају
ПРИРОДНА ИМОВИНА
Земљиште

61

ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ

0.00

611

Отплата главнице домаћим кредиторима

0.00

481
482
483
484

УКУПНИ РАСХОДИ И
ИЗДАЦИ

3,235,480.00
44,000.00
50,000.00
400,000.00
644,000.00
38,766,441.00
2,955,038.00
335,000.00
23,609,215.00
4,420,487.00
2,964,000.00
4,482,701.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11,300,000.00
11,200,000.00
50,000.00
50,000.00
0.00
0.00
2,000,000.00
200,000.00
1,800,000.00
19,294,474.00
19,294,474.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

93,809,705.00

30.12.2013.
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II
ПОСЕБАН ДЕО

Економска
класификација

2

Позиција

Глава

1
1

Функција

Раздео

Члан 10.
Укупни расходи и издаци у износу од 93.809.705,00 динара, финансирани из свих извора финансирања
распоређују се по корисницима и исказују у колони 7.

3

4

5

1
2
3
4
5
6
7
8
9

411
412
421
422
423
424
426
511
512

1.1.
110

2
2.1.
110
10
11
12
13
14
15
16

411
412
416
421
422
423
426

Опис
Укупна средства
6
ПРЕДСЕДНИК И ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
ПРЕДСЕДНИК И ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
КОСТОЛАЦ
Извршни и законодавни органи, финансирање и
фискални послови и спољни послови
Плате и додаци запослених
Социјални доприноси на терет послодаваца
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Материјал
Згрaде и грађевински објекти
Машине и опрема
Извори финансирања за функцију 110:
01 Приходи из буџета
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 110
Извори финансирања за главу 1.1.:
01 Приходи из буџета
УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1.1.
Извори финансирања за раздео 1:
01 Приходи из буџета
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 1:
СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ
СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ
Извршни и законодавни органи, финансирање и
фискални послови и спољни послови
Плате и додаци запослених
Социјални доприноси на терет послодаваца
Накнаде, бонуси и остали посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Материјал
Извори финансирања за функцију 110:
01 Приходи из буџета
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 110
Извори финансирања за главу 2.1.:
01 Приходи из буџета

7

3,739,580.00
669,390.00
0.00
80,000.00
5,026,500.00
0.00
0.00
0.00
0.00
9.515.470,00
9,515,470.00
9,515,470.00
9,515,470.00
9,515,470.00
9,515,470.00

1,519,660.00
272,020.00
500,000.00
0.00
5,000.00
9,450,000.00
50,000.00
11.796.680,00
11,796,680.00
11,796,680.00
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3
3.1.
130
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

411
412
413
414
415
416
421
422
423
424
425
426
472

30

481

31
32

482
483

33

485

34
35
36
37
38

499
499
511
512
515

3.2.
020
39

481

УКУПНО ЗА ГЛАВУ 2.1.
Извори финансирања за раздео 2:
01 Приходи из буџета
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 2:
ОРГАН УПРАВЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ
УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ
Опште услуге
Плате и додаци запослених
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Награде,бонуси и остали расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Накнаде за социјалну заштиту из буџета
Учешће Градске општине Костолац у програмима
невладиних организација
Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа
власти
Новчане казне и пенали по решењу судова
Накнаде штете за повреде или штету нанету од стране
државног органа
Средства резерве:
Стална резерва
Текућа резерва
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема
Нематеријална имовина
Извори финансирања за функцију 130 :
01 Приходи из буџета
04 Сопствени приходи
08 Донације
13 Нераспоређени вишак из ранијих година
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 130
Извори финансирања за главу 3.1:
01 Приходи из буџета
04 Сопствени приходи
08 Донације
13 Нераспоређени вишак из ранијих година
УКУПНО ЗА ГЛАВУ 3.1.
ДОTАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА,
УДРУЖЕЊИМА И ПРОЈЕКТИМА
Старост
Дотације пензионерској организацији
Извори финансирања за функцију 020:
01 Приходи из буџета
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 020

30.12.2013.
11,796,680.00
11.796.680,00
11,796,680.00

11,917,700.00
2,133,260.00
44,000.00
50,000.00
400,000.00
144,000.00
2,218,838.00
150,000.00
7,596,240.00
2,950,487.00
2,250,000.00
2,956,701.00
0.00
0.00
50,000.00
50,000.00
0.00
0.00
200,000.00
1,800,000.00
19,294,474.00
0.00
0.00
34.000.210,00
5.371.220,00
0,00
14.834.270,00
54,205,700.00
34.000.210,00
5.371.220,00
0,00
14.834.270,00
54,205,700.00

940,000.00
940,000.00
940,000.00

30.12.2013.
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160
40

481

810
41

481

820
42

481

840
43

481

3.3.
160
44
45
46
47
48
49

421
422
423
424
425
426

50
51
52
53

482
511
512
541

3.4.
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Опште јавне услуге које нису класификоване на
другом месту
Учешће Градске општине Костолац у програмима
невладиних организација
Извори финансирања за функцију 160:
01 Приходи из буџета
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 160
Услуге рекреације и спорта
Дотације спортским омладинским организацијама
Извори финансирања за функцију 810:
01 Приходи из буџета
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810
Услуге културе
Дотације КУД-овима
Извори финансирања за функцију 820:
01 Приходи из буџета
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820
Дотације верским заједницама
Дотације верским заједницама
Извори финансирања за функцију 840:
01 Приходи из буџета
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 840
Извори финансирања за главу 1.2.:
01 Приходи из буџета
УКУПНО ЗА ГЛАВУ 3.2.
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
Опште јавне услуге које нису класификоване
на другом месту
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа
власти
Згрaде и грађевински објекти
Машине и опрема
Земљиште
Извори финансирања за функцију 160:
01 Приходи из буџета
08 Донације
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 160
Извори финансирања за главу 3.3:
01 Приходи из буџета
08 Донације
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

11,200,000.00
11,200,000.00

УКУПНО ЗА ГЛАВУ 3.3.

2,967,200.00

0.00
163,000.00
163,000.00
163,000.00
0.00
9,040,500.00
9,040,500.00
9,040,500.00
0.00
724,500.00
724,500.00
724,500.00
332,000.00
332,000.00
332,000.00

546,200.00
0.00
1,031,000.00
500,000.00
564,000.00
326,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2.967.200,00
0,00
0,00
2,967,200.00
2.967.200,00
0,00
0,00

КУЛТУРА
820
54

411

Услуге културе
Плате и додаци запослених

898,370.00
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55
56
57
58
59
60
61
62
63

412
421
422
423
424
425
426
511
512

30.12.2013.

Социјални доприноси на терет послодавца
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема
Извори финансирања за функцију 820:
01 Приходи из буџета
04 Сопствени приходи
08 Донације
13 Нераспоређени вишак из ранијих година
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820
Извори финансирања за главу 3.4:
01 Приходи из буџета
04 Сопствени приходи
08 Донације
13 Нераспоређени вишак из ранијих година
УКУПНО ЗА ГЛАВУ 3.4.
Извори финансирања за раздео 3 :
01 Приходи из буџета
04 Сопствени приходи
08 Донације
13 Нераспоређени вишак из ранијих година
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 3:

52.292.065,00
5.371.220,00
0,00
14.834.270,00
72,497,555.00

Извори финансирања Градске општине Костолац :
01 Приходи из буџета
04 Сопствени приходи
08 Донације
13 Нераспоређени вишак из ранијих година

73.604.215,00
5.371.220,00
0,00
14.834.270,00

УКУПНИ РАСХОДИ 2014. ГОДИНЕ :

160,810.00
190,000.00
100,000.00
505,475.00
970,000.00
150,000.00
1,150,000.00
0.00
0.00
4.124.655,00
0,00
0,00 0,00
4,124,655.00
4.124.655,00
0,00
0,00
0,00
4,124,655.00

93,809,705.00

III ИЗВРШАВАЊЕ БУЏЕТА
Члан 11.
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 12.
У складу са Упутством за припрему Одлуке о буџету локалне власти за 2014. годину и пројекцијама
за 2015. и 2016. годину, који је донео министар надлежан за послове финансија на основу одредби члана 36а.
Закона о буџетском систему (,,Службени гласник РС“, број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13 и 63/13исправка), и Законом о одређивању максималног броја запослених у локалној администрацији (,,Службени
гласник РС“, бр 104/09), број запослених код корисника буџета не може прећи максималан број запослених на
неодређено и одређено време (у складу са бројем запослених на неодређено и бројем запослених на одређено
време у Градској Управи Града Пожаревца у који улази број запослених у Управи Градске општине Костолац)
, и то:
- 6 запослених у локалној администарацији на неодређено време;
- 11 запослених у локалној администрацији на одређено време.
Овом Одлуком о буџету Градске оппштине Кoстолац, обезбеђују се средства за плате за 6 запослених
на неодређено време и 11 запослених на одређено време у локалној администрацији.
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Овај број увећава се за 4 запосленa (изабранa
лицa: члан Већа Градске општине Костолац,
председник Градске општине Костолац, председник
Скупштине Градске општине Костолац, именовано
лице – директор Центра за културу у Костолцу), за
која се средства за плате обезбеђују овом Одлуком
о буџету Градске општине Костолац.
Овом одлуком о буџету обезбеђују се
средства на име јубиларних награда запослених код
директних корисника буџетских средстава , који то
право стичу у 2014.години.
Овом Одлуком о буџету Градске општине
Кoстолац обезбеђују се средства за новогодишње
пакетиће за децу запослених код директних
корисника буџетских средства на начин и у висини
које ће посебним актом утврдити Веће Градске
општине Костолац.
У 2014. години запосленима код
директних корисника буџетских средстава не
могу се исплаћивати награде и бонуси, који према
међународним
критеријумима
представљају
нестандардне, односно нетранспаренте облике
награда и бонуса, а у складу са чланом 15. Закона о
буџету РС за 2013. Годину (,,Сл. Гласник РС“, број
114/12 ).
Члан 13.
За извршење ове Одлуке одговоран је
Председник Градске општине Костолац.
Наредбодавац за извршење буџета је
Председник Градске општине Костолац.
Члан 14.
Веће је одговорно, у смислу Закона о
буџетском систему, за спровођење фискалне
политике и управљање јавном имовином, приходима
и примањима и расходима и издацима.
Овлашћује се Председник Градске општине
Костолац да поднесе захтев Градоначелнику града
Пожаревца (који се односи на одобрење фискалног
дефицита до 10% прихода локалне власти у текућој
години под условом да је фискални дефицит настао
као резултат реализације јавних инвестиција),
а у складу са чланом 14. Одлуке о буџету Града
Пожаревца за 2014. годину (,,Службени гласник
града Пожаревца“, број 18/13).
Члан 15.
Одсек за привреду и развој, финансије и
јавне набавке Управе Градске општине Костолац,
обавезан је да редовно прати извршење буџета и
најмање 2 пута годишње информише Председника
и Веће Градске општине Костолац, а обавезно у
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року од 15 дана по истеку 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 одступања.
Градска општина Костолац је дужна да
Градоначелнику 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 средства буџета Градске општине
Костолац.
Члан 16.
Корисник средстава буџета може преузимати
обавезе на терет буџетских средстава, само до
износа 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 Одсека за привреду и развој,
финансије и јавне набавке Управе Градске општине
Костолац уз сагласност Већа Градске општине
Костолац, а највише до износа исказаних у плану
капиталних издатака из члана 6. 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
обавезе за ту годину.
Обавезе преузете у складу са одобреним
апропријацијама , а не извршене у току године,
преносе се и имају статус преузетих обавеза и у
наредној буџетској години извршавају се на терет
одобрених апропријација за ту буџетску годину.
Члан 17.
Изузетно, у случају да се у буџету Градске
општине Костолац определе актом другог нивоа
власти наменска трансферна средства укључујући
и средства за надокнаду штета услед елементарних
непогода или наменска трансферна средства, као
и у случају уговарања донације, чији износи нису
могли били познати у поступку доношења Одлуке о
буџету, Одсек за привреду и развој, финансије и јавне
набавке Управе Градске општине Костолац отвориће
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у складу са чланом 5. Закона о буџетском систему,
на основу тог акта, одговарајуће апропријације за
извршавање расхода по том основу.
Члан 18.
Приликом преузимања обавеза, директни
и индиректни корисници буџетских средстава
дужни су да се придржавају смерница о роковима
и условима плаћања, које одређује Одељење
за привреду и финасије Градске Управе Града
Пожаревца, а све у складу са чланом 56. Закона о
буџетском систему.
Корисници буџетских средства преузимају
обавезе на основу писаног уговора или другог
правног акта уколико Законом није друкчије
прописано.
Корисници буџетских средства су дужни да
обавесте трезор Града:
1.) О намери преузимања обавезе ;
2.) Након потписивања уговора или другог
правног акта којим се преузима обавеза,
о преузимању 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 прописати надлежни орган Града.
Плаћање из буџета неће се извршити уколико
нису поштоване процедуре утврђене чланом 53,
став 3 Закона о буџетском систему.
Члан 19.
Обавезе према корисницима буџетских
средстава извршавају се сразмерно оствареним
приходима и примањима буџета.
Ако се у току године приходи и примања
смање, расходи и издаци буџета извршаваће се по
приоритетима и то: обавезе утврђене законским
прописима - на постојећем нивоу и минимални
стални трошкови неопходни за несметано
функционисање корисника 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
тражити пренос средстава из буџета.
Ако корисници буџетских средстава не
остваре приходе из других извора у планираном

30.12.2013.

износу, апропријације утврђене из тих прихода неће
се извршавати на терет буџета.
Члан 20.
Средства буџета и приходи распоређују
се и исказују по ближим наменама, у складу са
економском и функционалном класификацијом,
годишњим програмом и Финансијским планом
прихода и расхода.
Годишњи програм и Финансијски план
прихода и расхода из става 1. овог члана доноси
надлежни орган буџетског корисника, најкасније 45
дана од дана ступања на снагу ове Одлуке.
Веће Градаске општине може прописати
услове, критеријуме и начин коришћења средстава
од прихода које корисници буџетских средстава
остваре својом активношћу, вршењем услуга чије је
пружање уговорено са физичким и правним лицима
на основу њихове слободне воље.
Веће Градске општине Костолац на предлог
Одсека за привреду и развој, финансије и јавне
набавке Управе Градске општине Костолац може
одлучити да део јавних средстава из става 2.
овог члана остварених у текућој години, односно
неутрошених из ранијих година, представља општи
приход буџета у текућој години.
Члан 21.
Приликом додељивања уговора о набавци
добара, пружања услуга и извођењу радова сви
корисници буџетских средстава дужни су да
поступају у складу са одредбама Закона о ЈН (Сл.
Гласник РС , бр 116/08)
Набавком мале вредности, у смислу прописа
о ЈН, сматра се набавка чија је вредност дефинисана
Законом којим се уређује буџет РС за 2014. годину
Члан 22.
У оквиру Плана за извршење буџета, Одсек
за привреду и развој, финансије и јавне набавке
Управе Градске општине Костолац планира
ликвидност буџета и према готовинском току буџета
врши распоред остварених прихода и примања .
Распоред остварених прихода и примања
врши се тромесечним плановима, које доноси Одсек
за привреду и развој, финансије и јавне набавке
Управе Градске општине Костолац.
Директни корисник буџетских средстава
буџета може вршити плаћања до висине расхода и
издатака, односно до висине прописаних квота за
свако тромесечје.
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Члан 23.
У случају да се у току године обим
пословања или овлашћења директног корисника
буџетских средстава промени, износ апропријација
издвојених за активности тог корисника могу се
увећати, односно смањити на терет или у корист
текуће буџетске резерве.
Решење о промени апропријација из
става 1. овог члана доноси Веће Градске општине
Костолац.
Веће Градске општине Костолац може
донети Одлуку о промени апропријација у складу
са чланом 61. став 1. - 6. Закона о буџетском
систему, по Захтеву директног односно његовог
индиректног буџетског корисника и документованој
новонасталој потреби.
Директни корисник буџетских средстава.
у складу са чланом 61. став 7. Закона о буџетском
систему, уз одобрење Већа Градске општине
Костолац, а на основу мишљења Одсека за привреду
и развој, финансије и јавне набавке Управе Градске
општине Костолац може, извршити преусмеравање
апропријација одобрених на име одређеног расхода
и издатка који се финансира из општих прихода
буџета тог корисника под следећим условима:
- да укупна средства, која су одобрена
овом Одлуком не буду промењена,
- да се промене апропријација за капитална
улагања не могу смањивати у корист
апропријација за текуће финансирање
оперативног рада корисника и
- да
преусмеравање
апропријација
одобрених на име одређеног расхода
и издатка не може бити веће од 5%
вредности апропријације за расход и
издатак чији се износ умањује.
Директни корисник буџетских средстава
уз одобрење Већа Градске општине Костолац,
а на основу мишљења Одсека за привреду и
развој, финансије и јавне набавке Управе Градске
општине Костолац, може извршити преусмеравање
средстава унутар програма који се финансира из
општих прихода буџета у износу до 10% вредности
апропријације чија се средства умањују.
Ако у току године дође до промене
околности која не угрожава утврђене приоритете
унутар буџета, Веће Градске општине Костолац
доноси Одлуку да се износ апропријације који није
могуће искористити, пренесе у текућу буџетску
резерву и може се користити за намене које нису
предвиђене буџетом или за намене за које средства
нису предвиђена у довољном обиму.
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Укупан износ преусмеравања из става 6.
овог члана не може бити већи од износа разлике
између буџетом одобрених средстава текуће
буџетске резерве и половине максимално могућег
износа средстава текуће буџетске резерве утврђене
чланом 69. став 3. Закона о буџетском систему.
У свим другим случајевима промене
апропријација врше се у складу са чланом 61.
Закона о буџетском систему.
Члан 24.
Распоред и коришћење средстава врши се по
Финансијским плановима и програмима у оквиру
раздела чији су носиоци директни корисници
буџетских средстава и то:
Раздео 1 – Председник и Веће Градске општине
Костолац.
За коришћење свих средстава из одобрених
апропријација у оквиру овог раздела захтеве подноси
Председник Градске општине Костолац или његов
заменик, уз пратећу оригиналну документацију
претходно припремљену и контролисану од стране
одговорног лица задуженог у Одсеку за привреду и
развој, финансије и јавне набавке Управе Градске
општине Костолац
Раздео 2 – Скупштина Градске општине
Костолац
За коришћење средстава из одобрених
апропријација у оквиру овог раздела захтеве
подноси Председник Скупштине или његов заменик
уз пратећу оригиналну документацију претходно
припремљену и контролисану од стране секретара
Скупштине Градске општине Костолац.
Раздео 3 - Управа Градске општине Костолац
За коришћење средстава из одобрених
апропријација у оквиру овог раздела везаних за
функције 130 захтеве подноси начелник Управе
Градске општине или лице које га мења уз
пратећу оригиналну документацију претходно
припремљену и контролисану од стране одговорног
лица задуженог у Одсеку за привреду и развој,
финансије и јавне набавке Управе Градске општине
Костолац.
За коришћење средстава из одобрених
апропријација у оквиру овог раздела, везаних
за Месне заједнице и културу, захтеве подносе
руководиоци корисника или њихови заменици уз
пратећу књиговодствену документацију (копије
истих), претходно припремљену и контролисану
од стране одговорног лица у Одсеку за привреду и
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развој, финансије и јавне набавке у Управи Градске
општине Костолац.
Руководиоци корисника или њихови
заменици, из претходног става, су непосредно
одговорни
председнику
Градске
општине
Костолац за коришћење средстава из одобрених
апропријација.
Члан 25.
Председник Градске општине Костолац може
овластити одређено лице које ће бити одговорно за
реализацију одобреног пројекта у смислу наменског,
ефективног, ефикасног, економичног, односно
законитог трошења буџетских средстава.
Члан 26.
Средства распоређена за финансирање
одобрених пројеката корисника буџета, корисницима
се преносе на основу њиховог захтева, у складу
са одобреним квотама у тромесечним плановима
буџета.
Уз захтев за пренос средстава из буџета,
корисници су дужни да доставе комплетну
документацију, Уговор или други правни акт којим
се доказује створена обавеза плаћања, сходно
актима о прописаним поступцима и процедурама у
вези захтева за коришћење средстава буџета Градске
општине Костолац и буџета Града Пожаревца.
Члан 27.
Захтеве за пренос буџетских средстава из
прихода од јавних средстава, буџетски корисници
подносиће за сваки извор прихода на посебним
захтевима за плаћање са преузетом обавезом,
образац – ЗП.
Захтев за пренос средстава из става 1. овог
члана 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
доставе на увид и друге податке који су неопходни
ради преноса средстава из Трезора.
Унутар Одсека за привреду и развој,
финансије и јавне набавке Управе Градске
општине Костолац спроводи се интерна контрола о
оправданости и законитости поднетих докумената
за плаћање из буџета, на основу одобрених
апропријација из ове Одлуке, Финансијских планова
и програма и утврђених квота за сваког буџетског
корисника, на основу чега Служба Трезора одобрава
и врши исплату са рачуна буџета.

30.12.2013.

Члан 28.
За законито и наменско коришћење средстава
распоређених овом Одлуком одговорни су :
- у разделу директног корисника –
Председник и Веће Градске општине
Костолац, одговоран је шеф Одсека за
привреду и развој, финансије и јавне
набавке Управе Градске општине
Костолац;
- у разделу директног корисника –
Скупштина Градске општине Костолац,
поред функционера одговоран је шеф
Одсека за привреду и развој, финансије
и јавне набавке Управе Градске општине
Костолац;
- у разделу директног корисника – Орган
Управе Градске општине Костолац,
одговоран је начелник Управе Градске
општине Костолац.
За законито и наменско коришћење
пренетих трансферних средстава буџета Града
Пожаревца, Градској општини Костолац одговоран
је председник Градске општине Костолац.
За законито и наменско коришћење пренетих
средстава у оквиру одобрених апропријација буџета
Градске општине Костолац из области културе
и Месне заједнице одговоран је наредбодавац
корисника, односно овлашћено лице корисника.
Члан 29.
Корисници средстава буџета могу користити
средства распоређена овом Одлуком само за намене
за које су им по њиховим Захтевима та средства
одобрена и пренета.
Члан 30.
Пројекти буџетског Фонда за заштиту
животне средине Града Пожаревца, који су
одобрени а нису реализовани до краја 2013. године,
могу се финансирати у 2014. години из остварених
а неутрошених средстава из ранијих година овог
Фонда.
Финансирање пројеката из става 1 овог
члана вршиће се у континуитету, а првом Одлуком
о изменама и допунама Одлуке о буџету Градске
општине Костолац за 2014. годину, укључиће се ови
издаци у буџет Градске општине Костолац и буџет
Града Пожаревца.
Члан 31.
Буџетски корисници су дужни да на
захтев надлежног Одељења Градске Управе Града
Пожаревца и надлежне Службе Управе Градске

30.12.2013.
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општине Костолац ставе на увид документацију
о њиховом финансирању, као и да достављају
Извештаје о оставарењу прихода и извршењу
расхода у одређеном периоду (најмање тромесечно),
укључујући и приходе које остваре обављањем
услуга.
Директни и индиректни корисници буџетских
средстава су дужни да обавесте Скупштину Градске
општине Костолац и Скупштину Града Пожаревца
о свим траженим подацима и променама.
Члан 32.
Директни и индиректни корисници
буџетских средстава у 2014. години обрачунату
исправку вредности нефинансијске имовине
исказују на терет капитала, односно не исказују
расход амортизације и употребе средстава за рад.
Члан 33.
У случају да за извршење одређеног плаћања
корисника средстава буџета није постојао правни
основ, средства се враћају у буџет Градске општине
Костолац и буџет Града Пожаревца.
Члан 34.
Уколико индиректни корисник буџета
својом делатношћу изазове судски спор, извршење
правоснажних судских одлука и судска поравнања,
извршавају се на терет његових апропријација
намењених за ову врсту расхода.
Члан 35.
Приходи који су погрешно уплаћени или
уплаћени у већем износу од прописаних, враћају
се на терет погрешно или више уплаћених прихода,
ако посебним прописима није другачије одређено.
Приходи из става 1. овог члана, враћају се
у износима у којима су уплаћени у корист буџета
Града.
Члан 36.
Директни и индиректни корисници буџетских
средстава дужни су да на рачун извршења буџета
Града Пожаревца, а најкасније до 31. децембра 2014.
године пренесу сва средства која нису утрошена за
финансирање расхода у 2014. години, а пренета су
им у складу са Одлуком о буџету града Пожаревца
за 2014. годину, на начин и по поступку који утврди
Градско Веће града Пожаревца.
Члан 37.
У случају потребе за задуживањем при
извршењу буџета, Одлуку о капиталном задуживању
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доноси Скупштина Градске општине према
условима из Закона о јавном дугу а по претходно
прибављеном мишљењу Министарства финансија
РС и претходно датој сагласности Градског Већа
Града Пожаревца.
Члан 38.
Корисник буџетских средстава не може
без претходне сагласности Већа Градске општине
Костолац и Градског Већа Града Пожаревца
засновати радни однос са новим лицима до краја
2014. године, без обзира на могућности из акта о
систематизацији радних места корисника, уколико
средства потребна за исплату плата тих лица нису
обезбеђена у оквиру износа средстава, која су у
слкаду са овом Одлуком, предвиђена за плате тог
буџетског корисника.
Уколико буџетски корисници не планирају
у свом финансијком плану за 2014. годину и не
извршавају укупна средства за исплату плата на
начин утврђен овом Одлуком председник Градске
општине Костолац ће обуставити пренос средстава
из буџета, док буџетски корисник висину средстава
за плате не усклади са ограничењем из става 1. овог
члана.
Буџетски корисници најкасније до 5.-ог
у текућем месецу подносе Извештај о платама
исплаћеним у претходном месецу Одељењу за
привреду и финансије Градске Управе Града
Пожаревца у форми коју одреди Министар
финансија Републике Србије, почев од јануара
2014. године.
Члан 39.
Ову одлуку доставити Градској Управи Града
Пожаревца (Одсеку за буџет и Одсеку за трезор
Одељења за привреду и финасије), Министарству
финансија РС и објавити у Службеном гланику
Града Пожаревца.
Члан 40.
Саставни део ове Одлуке су Финансијски
планови за 2014. годину директних корисника
средстава буџета.
Члан 41.
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана
од дана објављивања у „Службеном гласнику града
Пожаревца“, а примењиваће се од 01. јануара 2014.
године.
У Костолцу, дана 30.12.2013. год. Број: 33/13-1
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СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНА КОСТОЛАЦ
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ
Богић Анђелић, с.р.

Даје се сагласност на Финансијски план
корисника буџетских средстава Управе Градске
општине Костолац за 2014. годину.
У Костолцу, 30.12.2013.године Број: 33/13-1

2
На основу члана 29 Статута Градске општине
Костолац („Службени гласник града Пожаревца“
бр. 2/10), Скупштина Градске општине Костолац,
на седници одржаној 30.12.2013.године, донела је
РЕШЕЊЕ
Даје се сагласност на Финансијски план
корисника буџетских средстава Скупштине Градске
општине Костолац за 2014. годину.
У Костолцу, 30.12.2013.године Број: 33/13-1
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ
Богић Анђелић с.р.

30.12.2013.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ
Богић Анђелић с.р.
5
На основу члана 82. Статута Градске
општине Костолац (,,Службени гласник Града
Пожаревца“, број 2/2010), чланова 4., 8., 9. и 15.
Одлуке о буџету Градске општине Костолац за 2013.
годину (,,Службени гласник Града Пожаревца“, број
14/12 и 9/2013), Веће Градске општине Костолац,
на седници одржаној дана 16. 12. 2013. године,
размотрило је предлог Одсека за привреду и развој,
финансије и јавне набавке од 16. 12. 2013. године, па
је сходно члану 21. Став 4. Пословника о раду Већа
Градске општине Костолац (,,Службени гласник
Града Пожаревца“, број 2/2010), донело
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве

3
На основу члана 29 Статута Градске општине
Костолац („Службени гласник града Пожаревца“
бр. 2/10), Скупштина Градске општине Костолац,
на седници одржаној 30.12.2013.године, донела је
РЕШЕЊЕ
Даје се сагласност на Финансијски план
корисника буџетских средстава Председника и
Већа Градске општине Костолац за 2014. годину.
У Костолцу, 30.12.2013.године Број: 33/13-1
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ
Богић Анђелић с.р.
4
На основу члана 29 Статута Градске општине
Костолац („Службени гласник града Пожаревца“
бр. 2/10), Скупштина Градске општине Костолац,
на седници одржаној 30.12.2013.године, донела је
РЕШЕЊЕ

I
Из средстава утврђених Одлуком о буџету
Градске општине Костолац за 2013. годину
(,,Службени гласник Града Пожаревца“, број
14/12 и 9/2013), у оквиру раздела 3. Орган Управе
Градске општине Костолац, глава 3. Тачка 1.
„Управа Градске општине Костолац“, функција 130,
позиција 39, економска класификација 499-текућа
резерва, одобравају се средства у укупном износу
од 553.000,00 динара, на основу предлога Одсека
за привреду и развој, финансије и јавне набавке
Управе Градске општине Костолац од 6. 12. 2013.
године.
II
Средства из тачке 1. овог Решења књижиће
се у оквиру раздела 3. ,,Орган управе Градске
општине Костолац“, глава 3. Тачка 1.,,Управа
Градске општине Костолац“, функција 130, позиција
31, економска класификација 424900 – остале
специјализоване услуге.
III
О реализацији овог Решења стараће се
Одсек за привреду и развој, финансије и јавне
набавке Управе Градске општине Костолац.

30.12.2013.
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IV
Ово Решење објавити у ,,Службеном
гласнику Града Пожаревца“.
ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ
У Костолцу, дана 6.12.2013. год. Број : 19/2/2013-2
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ
Владимир Вила, дипл.инг.ел.тех, с.р.
6
На основу члана 82. Статута Градске
општине Костолац (,,Службени гласник Града
Пожаревца“, број 2/2010), чланова 4., 8., 9. и 15.
Одлуке о буџету Градске општине Костолац за 2013.
годину (,,Службени гласник Града Пожаревца“, број
14/12 и 9/2013), Веће Градске општине Костолац,
на седници одржаној дана 16. 12. 2013. године,
размотрило је предлог Одсека за привреду и развој,
финансије и јавне набавке од 16. 12. 2013. године, па
је сходно члану 21. Став 4. Пословника о раду Већа
Градске општине Костолац (,,Службени гласник
Града Пожаревца“, број 2/2010), донело
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве
I
Из средстава утврђених Одлуком о буџету
Градске општине Костолац за 2013. годину
(,,Службени гласник Града Пожаревца“, број
14/12 и 9/2013), у оквиру раздела 3. Орган Управе
Градске општине Костолац, глава 3. Тачка 1.
„Управа Градске општине Костолац“, функција 130,
позиција 39, економска класификација 499-текућа
резерва, одобравају се средства у укупном износу
од 246.000,00 динара, на основу предлога Одсека
за привреду и развој, финансије и јавне набавке
Управе Градске општине Костолац од 6. 12. 2013.
године.
II
Средства из тачке 1. овог Решења књижиће
се у оквиру раздела 3. ,,Орган управе Градске
општине Костолац“, глава 3. Тачка 1.,,Управа
Градске општине Костолац“, функција 130, позиција
30, економска класификација 423900 – остале опште
услуге.
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III
О реализацији овог Решења стараће се
Одсек за привреду и развој, финансије и јавне
набавке Управе Градске општине Костолац.
IV
Ово Решење објавити у ,,Службеном
гласнику Града Пожаревца“.
ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ
У Костолцу, дана 6.12.2013. год. Број : 19/2/2013-2
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ
Владимир Вила, дипл.инг.ел.тех, с.р.
7
На основу члана 82. Статута Градске
општине Костолац (,,Службени гласник Града
Пожаревца“, број 2/2010), чланова 4., 8., 9. и 15.
Одлуке о буџету Градске општине Костолац за 2013.
годину (,,Службени гласник Града Пожаревца“, број
14/12 и 9/2013), Веће Градске општине Костолац,
на седници одржаној дана 16. 12. 2013. године,
размотрило је предлог Одсека за привреду и развој,
финансије и јавне набавке од 16. 12. 2013. године, па
је сходно члану 21. Став 4. Пословника о раду Већа
Градске општине Костолац (,,Службени гласник
Града Пожаревца“, број 2/2010), донело
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве
I
Из средстава утврђених Одлуком о буџету
Градске општине Костолац за 2013. годину
(,,Службени гласник Града Пожаревца“, број
14/12 и 9/2013), у оквиру раздела 3. Орган Управе
Градске општине Костолац, глава 3. Тачка 1.
„Управа Градске општине Костолац“, функција 130,
позиција 39, економска класификација 499-текућа
резерва, одобравају се средства у укупном износу
од 27.000,00 динара, на основу предлога Одсека
за привреду и развој, финансије и јавне набавке
Управе Градске општине Костолац од 6. 12. 2013.
године.
II
Средства из тачке 1. овог Решења књижиће
се у оквиру раздела 3. ,,Орган управе Градске
општине Костолац“, глава 3. Тачка 1.,,Управа
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Градске општине Костолац“, функција 130,
позиција 30, економска класификација 423700 –
репрезентација.
III
О реализацији овог Решења стараће се
Одсек за привреду и развој, финансије и јавне
набавке Управе Градске општине Костолац.
IV
Ово Решење објавити у ,,Службеном
гласнику Града Пожаревца“.
ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ
У Костолцу, дана 6.12.2013. год.
Број : 19/2/2013-2
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ
Владимир Вила, дипл.инг.ел.тех, с.р.
8
На основу члана 82. Статута Градске
општине Костолац (,,Службени гласник Града
Пожаревца“, број 2/2010), чланова 4., 8., 9. и 15.
Одлуке о буџету Градске општине Костолац за 2013.
годину (,,Службени гласник Града Пожаревца“, број
14/12 и 9/2013), Веће Градске општине Костолац,
на седници одржаној дана 16. 12. 2013. године,
размотрило је предлог Одсека за привреду и развој,
финансије и јавне набавке од 16. 12. 2013. године, па
је сходно члану 21. Став 4. Пословника о раду Већа
Градске општине Костолац (,,Службени гласник
Града Пожаревца“, број 2/2010), донело
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве
I
Из средстава утврђених Одлуком о буџету
Градске општине Костолац за 2013. годину
(,,Службени гласник Града Пожаревца“, број
14/12 и 9/2013), у оквиру раздела 3. Орган Управе
Градске општине Костолац, глава 3. Тачка 1.
„Управа Градске општине Костолац“, функција 130,
позиција 39, економска класификација 499-текућа
резерва, одобравају се средства у укупном износу
од 22.000,00 динара, на основу предлога Одсека
за привреду и развој, финансије и јавне набавке
Управе Градске општине Костолац од 6. 12. 2013.
године.

30.12.2013.

II
Средства из тачке 1. овог Решења књижиће
се у оквиру раздела 3. ,,Орган управе Градске
општине Костолац“, глава 3. Тачка 1.,,Управа
Градске општине Костолац“, функција 130, позиција
29, економска класификација 422100 – трошкови
службених путовања у земљи.
III
О реализацији овог Решења стараће се
Одсек за привреду и развој, финансије и јавне
набавке Управе Градске општине Костолац.
IV
Ово Решење објавити у ,,Службеном
гласнику Града Пожаревца“.
ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ
У Костолцу, дана 6.12.2013. год.
Број : 19/2/2013-2
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ
Владимир Вила, дипл.инг.ел.тех, с.р.

30.12.2013.
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