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 На основу члана 43. став 1. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије” 
бр. 54/2009), члана 2. Одлуке о утврђивању прихода који припадају граду и Градској општини Костолац 
(„Службени гласник града Пожаревца” бр. 1/2010) и члана 14. став 1. тачка 1. Статута Градске општине 
Костолац („Службени гласник града Пожаревца” бр. 2/2010), Скупштина градске општине Костолац, на 
седници одржаној 06.04.2010. године, донела је

ОДЛУКУ О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ ЗА 2010. ГОДИНУ

I ОПШТИ ДЕО

Члан 1.
Приходи градске општине Костолац за 2010. годину регулисани су Одлуком о распоређивању прихода 

градске општине Костолац за 2010. годину („Службени гласник града Пожаревца” бр.2/2010) и Одлуком о 
утврђивању прихода који припадају граду и Градској општини Костолац („Службени гласник града Пожаревца” 
бр.2/2010).

Члан 2.
Од укупно утврђених прихода Града Пожаревца у 2010. години Градској општини Костолац 

распоређују се приходи у износу од 75.544.315,00 динара и представљају обим средстава за финансирање 
расхода и издатака.

Члан 3.
Оквир за потрошњу у 2010. години повећава се за износ пренетих средстава из буџета града за 

конкретне наменс, актом градоначелника града Пожаревца.
Оквир за потрошњу у 2010. години такође се повећава за износ прихода остварених по основу 

донација.

Члан 4.
У случају потребе коришћења средстава сталне буџетске резерве, Градско веће града Пожаревца, по 

захтеву Градске општине Костолац доноси решење о коришћењу сталне буџетске резерве планиране Одлуком 
о буџету града Пожаревца за 2010. годину.

Члан 5.
За непланиране сврхе за које нису утврђене апропријације, или за сврхе за које се у току године 

покаже да апропријације нису биле довољне, а по поднетом захтеву корисника буџетских средстава Градске 
општине Костолац, Градско веће града Пожаревца доноси решење о употреби средстава текуће буџетске 
резерве планиране Одлуком о буџету града Пожаревца за 2010. годину.

Члан 6.
Укупни приходи и примања утврђују сс у слсдећем износу:

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
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06.04.2010.СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦАСтрана 2 - Број 3

Ек.кл. Врста прихода Износ средстава

733 ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ

Наменски трансфери од других нивоа власти у корист нивоа општина 75.544.315,00

УКУПНО: 75.544.315,00

Члан 7.
Издаци буџета за 2010. годину, по основним наменама, утврђени су у следећим износима:

Екон. 
кл. ВРСТА РАСХОДА Средства из 

буџета

Издаци из 
додатних прихода 

буџ. корисника

Укупна 
средства

41 РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 15.057.970,00 0,00 15.057.970,00

411 Плате, додаци и накнаде запослених 12.722.650,00 0,00 12.722.650,00

412 Социјални доприноси на терет послодавца 2.277.350,00 0,00 2.277.350,00

413 Накнада у натури 57.970,00 0,00 57.970,00

42 КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА 11.840.975,00 144.000,00 11.984.975,00

421 Стални трошкови 1.029.860,00 65.000,00 1.094.860,00

422 Трошкови путовања 200.000,00 10.000,00 210.000,00

423 Услуге по уговору 7.885.695,00 24.000,00 7.909.695,00

424 Специјализоване услуге 730.000,00 20.000,00 750.000,00

425 Текуће поправке и одржавање 1.132.500,00 0,00 1.132.500,00

426 Материјал 862.920,00 25.000,00 887.920,00

46 ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 47.066.370,00 0,00 47.066.370,00

463 Донације и трансфери осталим нивоима 
власти 47.066.370,00 0,00 47.066.370,00

51 ОСНОВНА СРЕДСТВА 1.579.000,00 0,00 1.579.000,00

511 Зграде и грађевински објекти 55.000,00 0,00 55.000,00

512 Матпине и опрема 1.524.000,00 0,00 1.524.000,00

УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ 75.544.315,00 144.000,00 75.688.315,00

II ПОСЕБНИ ДЕО

Члан 8.
 Средства буџета, у укупном износу од 75.544.315,00 динара исказана у колони 7, и средства прихода из 
додатних активности директних и индиректних корисника средстава буџета, у укупном износу од 144.000,00 
динара исказана у колони 8, распоређују се по корисницима и то:
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1 ПРЕДСЕДНИК И ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ

1.1.
ПРЕДСЕДНИК И ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ 

КОСТОЛАЦ

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

1 411 Плате и додаци запослених 2.199.090,00 0,00 2.199.090,00
2 412 Социјални доприноси на терет послодазаца 393.640,00 0,00 393.640,00
3 421 Стални трошкови 289.580,00 0,00 289.580,00
4 422 Трошкови путовања 100.000,00 0,00 100.000,00
5 423 Услуге по уговору 2.974.785,00 0,00 2.974.785,00
6 424 Специјализоване услуге 300.000,00 0,00 300.000,00
7 463 4632-Капитални трансфери нивоу општина 47.066.370,00 0,00 47.066.370,00

Извори финансирања за функцију 110: 
01 Приходи из буџета 53.323.465,00 0,00 53.323.465,00

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 110 53.323.465,00 0,00 53.323.465,00
УКУПНОЗАГЛАВУ1.1. 53.323.465,00 0,00 53.323.465,00

извори финансирања за раздео 1 : 

01 Приходи из буџета 53.323.465,00 0,00 53.323.465,00
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 1 : 53.323.465,00 0,00 53.323.465,00

2 СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ
2.1. СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ

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

8 411 Плате и додаци запослених 2.627.450,00 0,00 2.627.450,00
9 412 Социјални доприноси на терет послодаваца 470.310,00 0,00 470.310,00
10 422 Трошкови путовања 50.000,00 0,00 50.000,00
11 423 Услуге по уговору 3.170.000,00 0,00 3.170.000,00
12 426 Материјал 100.000,00 0,00 100.000,00

Извори финансирања за функцију 110: 
01 Приходи из буџета 6.417.760,00 0,00 6.417.760,00

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 110 6.417.760,00 0,00 6.417.760,00
УКУПНОЗАГЛАВУ 2.1. 6.417.760,00 0,00 6.417.760,00

Извори финансирања за раздео 2: 

01 Приходи из буџета 6.417.760,00 0,00 6.417.760,00
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 2: 6.417.760,00 0,00 6.417.760,00

3 УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ

3.1. УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ
130 Опште услуге

13 411 Плате и додаци запослених 7.896.110,00 0,00 7.896.110,00
14 412 Социјални доприноси на терет послодавца 1.413.400,00 0.00 1.413.400,00
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15 413 Накнаде у натури 57.970,00 000 57 970 00
16 421 Стални трошкови 740.280,00 0.00 740.280,00
17 422 Трошкови путовања 50.000,00 000 50.000,00
18 423 Услуге по уговору 1.715.910,00 0.00 1.715.910,00
19 424 Специјализоване услуге 350.000,00 0.00 350.000,00
20 425 Текуће поправке и одржавање 1.132.500,00 0.00 1.132.500,00
21 426 Материјал 762.920,00 0.00 762.920,00
22 512 Машине и опрема 1.503.000,00 0.00 1.503.000,00

Извори финансирања за функцију 130: 
01 Приходи из буџета 15.622.090,00 0.00 15.622.090,00

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 130 15.622.090,00 0.00 15.622.090,00
УКУПНО ЗА ГЛАВУ 3.1. 15.622.090,00 0,00 15.622.090,00

3.2. МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

160
Опште јавне услуге које нису класификоване на 
другом месту

23 421 Стални трошкови 0,00 65.000,00 65.000,00
24 422 Трошкови путовања 0,00 10.000,00 10.000,00
25 423 Услуге по уговору 25.000,00 24.000,00 49.000,00
26 424 Специјализоване услуге 80.000,00 20.000,00 100.000,00
27 426 Материјал 0,00 25.000,00 25.000,00
28 511 Зграде и грађевински објекти 55.000,00 0,00 55.000,00
29 512 Машине и опрема 21.000,00 0,00 21.000,00

Извори финансирања за функцију 160: 
01 Приходи из буџета 
04 Сопствени приходи

181.000,00
144.000,00

181.000,00 
144.000,00

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 160 181.000,00 144.000,00 325.000,00
УКУПНО ЗА ГЛАВУ 3.2 181.000,00 144.000,00 325.000,00

извори финансирања за раздео 3:

01 Приходи из буџета 
04 Сопствени приходи

15.803.090,00
144.000,00

15.803.090,00 
144.000,00

УКУПНО ЗА РАЗДЕО 3 15.803.090,00 144.000,00 15.947.090,00
Укупни извори финансирања на нивоу Градске 
општине Костолац за 2010. годину:

01 Приходи из буџета 
04 Сопствени приходи

75.544.315,00
144.000,00

75.544.315,00 
144.000,00

УКУПНИ РАСХОДИ 2010 ГОДИНЕ: 75.544.315,00 144.000,00 75.688.315,00
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III ИЗВРШАВАЊЕ БУЏЕТА

Члан 9.
 Директни корисник средстава буџета може 
преузимати обавезе и вршити плаћање на терет 
буџетских средстава, до висине издатака који су 
планирани овом Одлуком, односно у току године 
до нивоа одобрених квота.

Директни корисник буџетских средстава 
може преузети обавезу која се може пренети у 
наредну фискалну годину, под условом да је у 
текућој фискалној години обезбеђен цео износ за 
измирење обавеза у оквиру квота прописаних за 
текућу годину.
 Директни корисник средстава буџета може 
вршити плаћања у границама прописаних квота за 
свако тромесечје.

Члан 10.
Председник општине је наредбодавац за 

извршење издатака из ове Одлуке и одговоран је 
Скупштини градске општине Костолац за закониту, 
наменску, економичну и ефикасну употребу 
одобрених буџетских апропријација.

Начелник управе градске општине Костолац 
за извршење буџета одговара председнику градске 
општине Костолац.
 Председник градске општине може поједина 
овлашћења пренети на друго лице у Управи градске 
општине Костолац.

Члан 11.
Обавезе према корисницима буџетских 

средстава извршавају се сразмерно оствареним 
приходима буџета, а у оквиру утврђене 
апропријације.

Ако се у току године приходи смање, 
издаци из 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.

Ако корисници буџетских средстава не 
остваре додатне приходе утврђене овом Одлуком, 
апропријације утврђене из тих прихода неће се 
извршавати на терет средстава буџета.

Корисник, који поред прихода из буџета, за 
одређене расходе или издатке остварује и додатне 
приходе, обавезан је да измирење тих расхода и 
издатака прво врши из прихода из других извора.

Корисник буџетских средстава након 
утрошка средстава из других извора, може за 

реализацију расхода тражити пренос средстава из 
буџета.

Ако корисници буџетских средстава 
остваре додатне приходе у износу већем од износа 
планираног овом Одлуком, могу користити та 
средства до нивоа до ког су та средства и остварена, 
а за намене утврђене овом Одлуком.

Члан 12.
Средства буџета и приходи које својом 

делатношћу остварују буџетски корисници 
распоређују се и исказују по ближим наменама, 
у складу са економском и функционалном 
класификацијом, годишњим финансијским планом 
прихода и расхода.

Годишњи програм и финансијски план 
прихода и расхода из става 1. овог члана доноси 
надлежни орган буџетског корисника, најкасније 15 
дана по усвајању буџета.

Члан 13.
Веће градске општине може донети одлуку 

о промени апропријација у складу са чланом 61. 
став 1. - 6. Закона о буџетском систему, по захтеву 
директног односно његовог индиректног корисника 
и документованој новонасталој потреби.
 Директни корисник буџетских средстава, 
у складу са чланом 61. став 7. Закона о буџетском 
систему, уз мишљење локалног органа управе 
надлежног за финансије може, изузев апропријација 
за средства за реализацију Националног 
инвестиционог плана, извршити преусмеравање 
апропријација одобрених на име одређеног расхода 
тог корисника, под следећим условима:

- да укупна средства, која су одобрена 
Одлуком о буџету, 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 не може бити 
веће од 5% вредности апропријације за 
расход чији се износ умањује.

У свим другим случајевима промене 
апропријација врше се Одлуком о изменама и 
допунама Одлуке о буџету градске општине 
Костолац за 2010. годину, у складу са чланом 61. 
Закона о буџетском систему.

Члан 14.
Локални орган управе надлежан за 

финансије обавезан је да редовно прати извршење 
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буџета и најмање двапут годишње информише 
председника општине и Веће градске општине, а 
у року од петнаест дана по истеку шестомесечног, 
односно деветомесечног периода.

У року од петнаест дана по доношењу 
извештаја из става 1. овог члана, Веће градске 
општине усваја и доставља извештаје Скупштини 
градске општине о реализацији ове Одлуке, као и 
о стању и коришћењу средстава сталне буџетске 
резерве.

Члан 15.
Распоред и коришћење средстава врши се 

по финансијским плановима и програмима у оквиру 
раздела чији су носиоци директни корисници 
буџетских средстава.

 
Члан 16.

Средства распоређена за финансирање 
програма корисника буџета преносе се 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, писани уговор или други правни акт, 
којом се доказује створена обавеза плаћања, сходно 
актима о прописаним поступцима и процедурама у 
вези захтева за коришћење средстава буџета града.

Захтев за пренос средстава са пратећом 
документацијом подноси се служби Трезора 
локалног органа управе надлежног за финансије ( 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 локалног органа управе надлежног 
за финансије спроводи се интерна контрола о 
оправданости и законитости поднетих докумената 
на 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.

У случају да за извршење одређеног плаћања 
буџетског корисника није постојао правни основ, 
средства се враћају у буџет Градске општине.

Члан 17.
За законито и наменско коришћење 

средстава распоређених овом Одлуком одговорни 
су руководиоци директног и индиректног корисника 
буџета градске општине који су носиоци раздела.

Члан 18.
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 19.
Корисници буџетских средстава су дужни 

да на захтев локалног органа управе надлежног за 
финансије ставе на увид документацију о њиховом 
финансирању, као и да достављају извештаје 
о остваривању 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 о свим траженим 
подацима и променама.

Члан 20.
Директни и индиректни корисници 

буџетских средстава, чија се делатност у целини 
или претежно финансира из буџета, умањиће 
обрачунату амортизацију средстава за рад у 2010. 
години сразмерно делу средстава обезбеђених из 
буџета града Пожаревца.

Члан 21.
Директни и индиректни корисници 

буџетских средстава, који користе пословни простор 
у државној својини, а финансирају се из средстава 
буџета, не плаћају закуп у 2010. години.

Члан 22.
Уколико индиректни корисник буџета 

својом делатношћу изазове судски спор, извршење 
правоснажних судских одлука и судска поравнања, 
извршавају се на терет његових сопствених 
прихода.

Члан 23.
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 24.
Привремено расположива средства на 

рачуну трезора, по одлуци председника општине 
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могу се краткорочно пласирати код банака или 
других финансијских организација, у складу са 
Законом.

Члан 25.
Корисник буџетских средстава не може 

без претходне сагласности Председника општине, 
засновати радни однос са новим лицима до краја 
2010. 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 
складу са овом Одлуком предвиђена за плате тог 
корисника.

Члан 26.
Уколико корисници буџетских средстава 

не планирају и не извршавају укупна средства за 
исплату плата на начин утврђен овом Одлуком, 
председник општине ће обуставити пренос 
средстава из буџета, док буџетски корисник висину 
средстава за плате не усклади са ограничењем из 
става 1. и 2. овог члана.

Корисници буџетских средстава подносе 
извештај о платама исплаћеним у претходном месецу 
локалном органу управе надлежном за финансије у 
форми коју одреди министар финансија Републике 
Србије најкасније до 10. у текућем месецу.

Члан 27.
Корисници буџетских средстава дужни 

су да доделу уговора за набавку добара, пружања 
услуга и извођењу радова спроводе у складу са 
одредбама Закона о јавним набавкама („Службени 
гласник Републике Србије” бр. 116/08).

Члан 28.
Ову Одлуку доставити Министарству 

финансија Републике Србије и објавити у 
„Службеном гласнику града Пожаревца”.

Члан 29.
Саставни део ове Одлуке су финансијски 

планови директних корисника средстава буџета за 
2010. годину.

Члан 30.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику града 
Пожаревца”.

У Костолцу, 06.04.2010. године Број: 4-1/2010

СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ 
КОСТОЛАЦ

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ 
ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ

Емил Андрун, лекар специјалиста, с.р.
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На основу члана 29. става 1. тачке 14. и на 
основу члана 34. и 35. Статута Градске општине 
Костолац („Службени гласник града Пожаревца”, 
бр. 2/2010) Скупштина Градске општине Костолац, 
на седници од 06.04.2010. године, донела је

РЕШЕЊЕ
о именовању председника, заменика 

председника и чланова радних тела Скупштине 
Градске општине Костолац

I
 У радна тела Скупштине градске општине 
Костолац именују се:
1. У Комисију за прописе:

- за председника Димче Димовски из 
Костолца, ул. Боже Димитријевића бр. 
3/18, а за заменика Јелена Мартић из 
Костолца, ул. Карађорђева бр. 37;

- за чланове:
1. Мирољуб Николајевић из 

Кленовника;
2. Саша Лазић из Костолца, ул. 

Јадранска бр. 1/38;
3. Иван Млакар из Костолца, ул. Ђуре 

Јакшића бр. 27.

2. У Комисију за мандатно-имунитетска 
питања:

- за председника Ирена Лајко из 
Костолца, ул. Трудбеничка бр. 27/31, а за 
заменика Веселинка Паклар из Костолца, 
ул. Саве Ковачевића бр. 13;

- за чланове:
1. Марина Јовић из Костолца, ул. 

Војводе Мишића бр. 56;
2. Зоран Стевић из Села Костолца;
3. Драган Атанацковић из Костолца, 

ул. Карађорђева бр. 28.

3. У Комисију за привреду и финансије:
- за председника Виолета Грујић из 

Костолца, ул. Ужичка бр. 37, а за заменика 
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Милена Корент из Костолца, ул. Стевана 
Немање бр. 6;

- за чланове:
1. Драгољуб Ивановић из Костолца, ул. 

Партизанска бр. 32;
2. Зденка Радосављевић из Костолца, 

ул. Партизанска бр. 2;
3. Добрица Радић из Петке.

4. У Комисију за стамбена питања, комуналне 
послове и заштиту животне средине:

- за председника Јасминка Ђорђевић 
Милорадовић из Костолца, ул. 8. марта бр. 
40, а за заменика Виолета Николић из 
Котолца, ул. Трудбеничка бр. 36;

- за чланове:
1. Кристина Црносељански из 

Костолца, ул. Дунавска бр. 2;
2. Зоран Микшић из Кленовника;
3. Радован Матић из Костолца, ул. 

Вељка Дугошевића бр. 15/1 улаз 2.

5. У Комисију за представке и предлоге:
- за председника Богић Анђелић из 

Костолца, ул. Трг. Б. Јединства бр. 8/24, а за 
заменика Гордана Одовић из Кленовника;

- за чланове:
1. Пеђа Станојевић из Петке;
2. Драгиша Перић из Села Костолца;
3. Златко Веселинов из Острова.

II
Ово решење објавити у „Службеном 

гласнику града Пожаревца”.

У Костолцу, 06.04.2010. године Број: 4-3/2010

СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ 
КОСТОЛАЦ

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ 
ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ

Емил Андрун, лекар специјалиста, с.р.
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