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 На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи ( „Службени гласник РС“ бр. 129/07) 
и чл. 77. и 78. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“ бр.54/2009 и 73/2010, 101/10 и 101/11), 
и чл. 14. став 2. тачка 1. и члана 29. став 1. тачка 1  Статута Градске општине Костолац („Службени гласник 
Града Пожаревца“ бр.2/2010), а по предходно прибављеној сагласности Градског већа Града Пожаревца дате 
Решењем о давању предходне сагласности на предлог Одлуке о завршном рачуну буџета Градске општине 
Костолац  за 2012.годину број 01-06-102/2013-2 од 12.06.2013.године, Скупштина Градске општине Костолац  
на седници одржаној 13.06.2013.године, донела је:

ОДЛУКА
О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ за 2012.годину

I. ОПШТИ ДЕО

Члан 1.
Остварени текући приходи и примања и извршени расходи и издаци буџета Градске општине Костолац 

за 2012.годину ( у даљем тексту: Одлука), износе у динарима, и то:
I. Укупно остварени текући приходи, примања и пренета средства.................213.554.000,00 
II. Укупно извршени текући расходи и издаци...................................................222.417.000,00
III. Разлика укупних прихода и примања и укупних расхода и издатака......8.863.000,00

Члан 2.
У Билансу стања на дан 31. децембра 2012.године (Образац 1) утврђена је укупна актива у износу од 

137.317 хиљада динара и укупна пасива у износу од 137.317 хиљада динара.

Члан 3.
У Билансу прихода и расхода у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2012.године (Образац 2) утврђени 

су буџетски суфицит и кориговани вишак прихода – суфицит на нивоу свих извора финансирања:
                                у 000 динара

1.Укупно остварени приходи и примања по основу продаје нефинансијске имовине 213.554
2.Укупно извршени расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине 222.417
3.Вишак прихода - буџетски суфицит ( ред.бр.1 - ред.бр.2) 8.863
Кориговање вишка прихода - буџетски суфицит: 9.355
  - део нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година који је коришћен  за 
покриће расхода и издатака текуће године 9.355

  - део новчаних средстава амортизације који је коришћен за набавку нефинансијске имовине  
  - део пренетих неутрошених средстава из ранијих година коришћен за покриће расхода и 
издатака текуће године  
  - износ расхода и издатака за нефинансијску имовину, финансираних из кредита  
  - износ приватизациних примања коришћен за покриће расхода и издатака текуће године  
  - утрошена средства текућих прихода и примања од продаје нафинансијске имовине за 
отплату обавеза по кредитима  
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  - утрошена средства текућих прихода и примања од продаје нафинансијске имовине за 
набавку финансијске имовине  
4. Кориговани вишак прихода - суфицит 492

Члан 4.
 Буџетски суфицит (дефицит) , и укупни фискални резултат буџета утврђени су:

у 000 динара

 
Економска 

класификација Планирано
Остварено/
Извршено

1 2 3 4
А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, 
РАСХОДА И ИЗДАТАКА БУЏЕТА 
ОПШТИНЕ    
I. УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА  245.842 213.554
Текући приходи: 7 245.842 213.554
1. Порески приходи 71 105 107
1.1. Порез на доходак, добит и капиталне 
добитке 711 105 107
1.2. Порез на добра и услуге 714   
1.3. Остали порески приходи 712+713+716+719   
2. Непорески приходи, од чега: 74 60.343 47.058
 - наплаћене камате 7411   
 - накнаде за коришћење простора и 
грађевинског земљишта 7414   
3. Меморандумске ставке за рефундацију 
расхода из предходне године 772   
4. Донације 731+732   
5. Трансфери 733 185.394 166.389
Примања  од продаје нефинансијске имовине 8   
Сопствени приходи буџетских корисника    
II. УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ  255.196 222.417
Текући расходи: 4 88.727 85.592
1. Расходи за запослене 41 17.373 17.264
2. Коришћење услуга и роба 42 38.737 38.409
3. Амортизација и употреба средстава за рад 43   
4. Отплата камата 44   
5. Субвенције 45   
6. Издаци за социјалну заштиту 47 95 95
7. Остали расходи 48+49 20.107 19.891
8. Текући трансфери и дотације 4631+4641   
9. Капитални трансфери и дотације 4632+4642 12.415 9.933
Издаци за нефинансијску имовину 5 166.469 136.825
III. БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ (БУЏЕТСКИ 
ДЕФИЦИТ) (I-II) (7+8)-(4+5) 9.355 -8.863
IV. Издаци за набавку финансијске имовине 62   
V. Отплата главнице 61   

1. Отплата главнице домаћим кредиторима 611   



СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА13.06.2013. Број 7 - Страна 3

1.1. Отплата главнице домаћим јавним 
финансијским инстируцијама и пословним 
банкама 6113+6114   

1.2. Отплата главнице осталим кредиторима
6111+6112+6115+ 
6116+6117+6118+ 6119   

2. Отплата главнице страним кредиторима 612   
Б. УКУПНИ ФИСКАЛНИ ДЕФИЦИТ (III-
IV-V)    
В. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА    
VI. Примања по основу продаје финансијске 
имовине 92   
VII. Примања од задуживања 91   
1. Примања од домаћих задуживања 911   
1.1. Задуживања код јавних финансијских 
институција и пословних банака 9113+9114   

1.2. Задуживање код осталих кредитора
9111+9112+9115+9116+
9117+9118+9119   

2. Примања од иностраних задуживања 912   
VIII. НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (IV+V)    

Члан 5.
Остварени мањак – дефицит из члана 2. ове одлуке, у износу од 8.863 хиљада динара покривен је из:
- Дела вишка расхода – буџетског дефицит у износу од 4.013 хиљада динара представља буџетски 

суфицит из 2011. године који је наменски коришћен за набавку предизолованих цеви за топлификацију 
Градске општине Костолац на економској класификацији 511200  - машине и опрема  (функција 
110 – извршни и законодавни органи, финансирање и фискални послови и спољни послови) по 
програму Фонда за заштиту животне средине;

- Део вишка расхода – буџетски дефицит 24 хиљаде динара представља буџетски суфицит из 2011. 
године који је наменски коришћен за исплату трошкова платног промета за економску класификацију 
421111 – трошкови платног промета ( функција 130 – Опште услуге);

- Део вишка расхода – буџетски дефицит 5.318 хиљада динара представља буџетски суфицит из 
2011. године. Коришћен је за исплату обавеза на сопственим рачунима  месних заједница у саставу 
Градске општине Костолац . 

- Део вишка прихода – буџетски суфицит у износу од 492 хиљаде динара чине средства на рачунима 
индиректних буџетских корисника. 

Члан 6.
У извештају о капиталним издацима и финансирању од 1.јануара до 31.децембра 2012. године (Образац 

3) утврђена су примања по свим изворима финансирања у износу од 0,00 динара и укупни издаци у износу 
од 136.825 хиљада динара.

Члан 7. 
У извештају о новчаним токовима у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2012.  године 

(Образац 4), утврђени су укупни новчани приливи у износу од 213.554 хиљада динара. Салдо готовине на дан 
31.12.2012.године износи 492 хиљаде динара.

Члан 8. 
У извештају о извршењу буџета у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2012.године (образац 

5), утврђена је разлика од 492 хиљада динара, између текућих прихода и примања и укупних расхода и 
издатака.
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Члан 9.
Укупно планирани и остварени текући приходи и примања буџета Градске општине Костолац према 

економским класификацијама утврђени су у следећим износима:
у 000 динара

Економска 
класификација Врста прихода План Остварење

%  
остварења

1 2 3 4 5
711 Порез на доходак, добит и капиталне добитке 105 107 101,90

711110 - порез на зараде 105 107 101,90
711120 - порез на приходе од самосталне делатности    

711143 - порез на приходе од непокретности    

711146
- порез на приходе од пољопривреде и 
шумарства    

711147 - порез на земљиште    
711190 - порез на друге приходе    

713 Порез на имовину    
713120 - порез на имовину    
713310 - порез на наслеђе и поклон    
713420 - порез на капиталне трансакције    

714 Порез на добра и услуге    
714440 - средства за противпожарну заштиту    
714513 - комуналне таксе за држање моторних возила    

714514
- годишња накнада за моторна возила, тракторе 
и прикључна возила    

714552 - боравишна такса    

714562
- посебна накнада за заштиту и унапређивање 
животне срдине    

714570 - општинске и градске комуналне таксе    
716 Други порези    

716111
- комунална такса за истицање фирме на 
пословном простору    

730 Донације и трансфери    

731000 Донације од иностраних држава    

732000 Донације од међународних организација    

733
Трансфери од других нивоа власти 
(грантови) 185.394 166.389 89,75

733150
- текући трансфери од других нивоа власти у 
корист општине 66.393 68.054 102,50

733200 - капитални трансфери од других нивоа власти 119.001 98.335 82,63

741 Приход од имовине    

741150
- камате од средстава консолидованог рачуна 
трезора општине    

741510 - накнаде за коришћење природних добара    
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741534
- накнаде за коришћење грађевинског 
земљишта    

742 Приходи од продаје добара и услуга  63  

742152
- приходи од давања у закуп, односно на 
коришћење непокретности у државној својини 
које користе општине и индиректни корисници 
њиховог буџета  63  

742251 - општинске административне таксе    

742253 - накнаде за уређивање грађевинског земљишта    

742351
- приходи које својом делатношћу остваре 
органи и организације општине    

743 Новчане казне и одузета имовинска корист    

743351

- приходи од новчаних казни изречених у 
прекршајном поступку за прекршаје прописане 
актом скупштине општине, као и одузета 
имовинска корист у том поступку    

744 Добровољни трансфери од физичких и 
правних лица  1.100  

7441 Текући добровољни трансфери физичких и 
правних лица  1.100  

7442 Капитални добровољни трансфери физичких и 
правних лица    

745 Мешовити и неодређени приходи 60.343 45.895 76,06

745150
- мешовити и неодређени приходи у корист 
општине  60.343 45.895  76,06

781
Трансфери између буџетских корисника на 
истом нивоу    

791 Приходи из буџета    
812 Примања од продаје покретне имовине    

812151
Примања од продаје покретних ствари у корист 
нивоа општине    

 Сопствени приходи буџетских корисника    
742 Приходи од продаје добара и услуга    

742150
- приходи од продаје добара и услуга или 
закупа од стране тржишних организација у 
корист нивоа општине    

742372
- приходи индиректних корисника буџета 
локалне самоуправе који се остварује додатним 
активностима    

УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА: 245.842 213.554 86,87

Члан 10.
Укупно планирани и извршени расходи и издаци буџета, по основним наменама,  утврђени су у 

следећим износима, и то:         



13.06.2013.СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦАСтрана 6 - Број 7

                                                                                                                               у 000 динара

Економ-
ска 

класифи-
кација

О П И С

Средства из буџета

План Извршење %

1 2 3 4 5
41 Расходи за запослене 17.373 17.264 99,37

411 Плате, додаци и накнаде запослених 14.320 14.248 99,50

412
Социјални доприноси на терет 
послодавца 2.563 2.542 99,18

413  Накнаде у натури 44 43 97,73
414 Социјална давања запосленима 30 30 100,00
415 Накнаде за запослене 283 268 94,70

416
Награде, бонуси и остали посебни 
расходи 133 133 100,00

417 Посланички додатак    
418 Судијски додатак    
42 Коришћење услуга и роба 38.737 38.409 99,15

421 Стални трошкови 3.638 3.477 95,57
422 Трошкови путовања 529 525 99,24
423 Услуге по уговору 21.139 21.157 100,09
424 Специјализоване услуге 6.332 6.299 99,48
425 Текуће поправке и одржавње 3.392 3.340 98,47
426 Материјал 3.707 3.611 97,41

43
Амортизација и употреба осн. 
средстава    

431 Амортизација некретнина и опреме    
434 Употреба природне имовине    
44 Отплата камате    

441 Отплата домаћих камата    
45 Субвенције    

451
Субвенције јавним нафинансијским 
предузећима и организацијама    

46 Донације, дотације и трансфери 12.415 9.933 80,01
463 Трансфери осталих нивоа власти 12.415 9.933 80,01

47 Социјално осигурање и социјална 
заштита 95 95 100,00

472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 95 95 100,00
48 Остали расходи 19.907 19.891 99,92

481 Дотације невладиним организацијама 17.196 17.181 99,91
482 Порези, обавезне таксе и казне 45 44 97,78

483 Новчане казне и пенали по решењу 
судова    
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484 Накнаде штете за повреде и штету 
насталу услед елементарних непогода 2.622 2.622 100,00

485 Накнаде штете за повреде или штету 
нанету од стране државних органа 44 44 100,00

49 Резерве 200  
499 Средства резерве 200   
51 Основна средства 166.469 136.825 82,19

511 Зграде и грађевински објекти 164.770 135.128 82,01
512 Машине и опрема 1.699 1.697 99,88
513 Остале непокретности и опрема    
515 Нематеријална имовина    
54 Природна имовина    

541 Земљиште    
61 Отплата главнице    

611 Отплата главнице домаћим кредиторима    

62 Набавка финансијске имовине    
621 Набавка домаће финансијске имовине    

УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ: 255.196 222.417 87,16

II. ПОСЕБАН ДЕО

Члан 11.
Укупни расходи и издаци у завршном рачуну по корисницима утврђени у динарима износе:
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Опис Укупна 
средства Извршење % извршења

1 2 3 4 5 6 9   

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 2.510.000,00 2.389.618,00 95,20

   2 412
Социјални доприноси на терет 
послодаваца 449.290,00 428.458,00 95,36

   3 421 Стални трошкови 177.000,00 176.968,00 99,98

   4 422 Трошкови путовања 80.000,00 78.623,00 98,28
   5 423 Услуге по уговору 4.926.332,00 4.918.441,00 99,84
   6 424 Специјализоване услуге 1.472.680,00 1.472.566,00 99,99
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   7 426 Материјал 381.595,00 381.595,00 100,00
     Средства резерве:    
   8 499 Стална резерва 200.000,00  0,00
   9 499 Текућа резерва 0,00   

   10 511 Згрaде и грађевински објекти 99.171.820,00 87.322.621,00 88,05
   11 512 Машине и опрема 0,00   
     УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 110 109.368.717,00 97.168.890,00 88,85
  474   Вишенаменски развојни пројекти    

   12 463
4632-Kапитални трансфери по 
Програму ЈП Дирекција за изградњу 12.415.501,00 9.933.469,00 80,01

   13 463

4632-Капитални трансфер Месним 
заједницама по Програму Фонда за 
развој 0,00   

   14 463

4632-Капитални трансфер Месним 
заједницама по Програму буџетског 
Фонда за заштиту животне средине 0,00   

     УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 474 12.415.501,00 9.933.469,00 80,01
     УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1.1. 121.784.218,00 107.102.359,00 87,94

 1.2.    

ДОНАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ 
ОРГАНИЗАЦИЈАМА, 

УДРУЖЕЊИМА И ПРОЈЕКТИМА    
  020   Старост    
   15 481 Донације пензионерској организацији 1.500.000,00 1.499.177,00 99,95
     УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 020 1.500.000,00 1.499.177,00 99,95

  160   
Опште јавне услуге које нису 
класификоване на другом месту 0,00   

   16 481
Учешће Градске општине Костолац у 
програмима невладиних организација 269.465,00 268.465,00 99,63

     УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 160 269.465,00 268.465,00 99,63
  810   Услуге рекреације и спорта 0,00   

   17 481
Донације спортским омладинским 
организацијама 13.600.000,00 13.587.196,00 99,91

     УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810 13.600.000,00 13.587.196,00 99,91
  820   Услуге културе 0,00   
   18 481 Донације КУД-овима 1.007.000,00 1.005.854,00 99,89
     УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820 1.007.000,00 1.005.854,00 99,89
  840   Донације верским заједницама    
   19 481 Донације верским заједницама 760.535,00 760.387,00 99,98
     УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 840 760.535,00 760.387,00 99,98
     УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1.2. 17.137.000,00 17.121.079,00 99,91
     УКУПНО ЗА РАЗДЕО 1: 138.921.218,00 124.223.438,00 89,42
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2     
СКУПШТИНА ГРАДСКЕ 
ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ    

 2.1.    
СКУПШТИНА ГРАДСКЕ 
ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ    

  110   

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

   20 411 Плате и додаци запослених 0,00 0,00  

   21 412
Социјални доприноси на терет 
послодаваца 0,00 0,00  

   22 422 Трошкови путовања 0,00 0,00  
   23 423 Услуге по уговору 8.800.000,00 8.781.102,00 99,79
   24 426 Материјал 0,00 0,00  

     

Извори финансирања за функцију 
110: 
01 Приходи из буџета 8.800.000,00 8.781.102,00 99,79

     УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 110 8.800.000,00 8.781.102,00 99,79

     УКУПНО ЗА ГЛАВУ 2.1. 8.800.000,00 8.781.102,00 99,79

     УКУПНО ЗА РАЗДЕО 2: 8.800.000,00 8.781.102,00 99,79

3     
 ОРГАН УПРАВЕ ГРАДСКЕ 

ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ    

 3.1.    
УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ 

КОСТОЛАЦ    
  130   Опште услуге    
   25 411 Плате и додаци запослених 11.809.800,00 11.787.223,00 99,81

   26 412
Социјални доприноси на терет 
послодавца 2.113.954,00 2.101.168,00 99,40

   27 413 Накнаде у натури 44.000,00 43.200,00 98,18
   28 414 Социјална давања запосленима 30.000,00 30.000,00 100,00
   29 415 Накнаде трошкова за запослене 282.830,00 267.534,00 94,59
   30 416 Награде,бонуси и остали расходи 133.000,00 132.730,00 99,80
   31 421 Стални трошкови 2.562.335,00 2.416.876,00 94,32
   32 422 Трошкови путовања 182.958,00 179.888,00 98,32
   33 423 Услуге по уговору 5.955.472,00 5.946.573,00 99,85
   34 424 Специјализоване услуге 3.340.336,00 3.339.851,00 99,99
   35 425 Текуће поправке и одржавање 2.016.870,00 2.051.276,00 101,71
   36 426 Материјал 2.447.823,00 2.443.038,00 99,80

   37 472
Накнаде за социјалну заштиту из 
буџета 95.201,00 95.200,00 100,00

   38 481
Учешће Градске општине Костолац у 
програмима невладиних организација 59.549,00 59.549,00 100,00
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   39 482
Порези, обавезне таксе и казне 
наметнуте од једног нивоа власти 14.150,00 14.082,00 99,52

   40 484
Накнаде штете за повреде или штету 
насталу услед елементарних непогода 2.621.815,00 2.621.815,00 100,00

   41 485
Накнаде штете за повреде или штету 
нанету од стране државног органа 44.000,00 44.000,00 100,00

   42 511 Зграде и грађевински објекти 3.311.567,00 726.357,00 21,93
   43 512 Машине и опрема 1.273.319,00 1.272.516,00 99,94
    УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 130 38.338.979,00 35.572.876,00 92,79
     УКУПНО ЗА ГЛАВУ 3.1. 38.338.979,00 35.572.876,00 92,79
 3.2.    МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ    

  160   
Опште јавне услуге које нису 
класификоване на другом месту    

   44 421 Стални трошкови 894.135,00 875.617,00 97,93
   45 422 Трошкови путовања 266.500,00 266.500,00 100,00
   46 423 Услуге по уговору 1.371.649,00 1.395.100,00 101,71
   47 424 Специјализоване услуге 550.299,00 556.138,00 101,06
   48 425 Текуће поправке и одржавање 1.375.286,00 1.288.276,00 93,67
   49 426 Материјал 877.590,00 786.723,00 89,65

   50 482
Порези, обавезне таксе и казне 
наметнуте од једног нивоа власти 30.444,00 30.351,00 99,69

   51 511 Згрaде и грађевински објекти 56.037.536,00 44.888.697,00 80,10
   52 512 Машине и опрема 425.085,00 423.999,00 99,74
   53 541 Земљиште 0,00   

     УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 160 61.828.524,00 50.511.401,00 81,70

  474   Вишенаменски развојни пројекти    

   54 511

4632-Капитални трансфер Месним 
заједницама по Програму Фонда за 
развој 922.159,00 922.159,00 100,00

   55 511

4632-Капитални трансфер Месним 
заједницама по Програму буџетског 
Фонда за заштиту животне средине 5.327.098,00 1.268.057,00 23,80

     УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 474 6.249.257,00 2.190.216,00 35,05

     УКУПНО ЗА ГЛАВУ 3.2. 68.077.781,00 52.701.617,00 77,41
 3.3.     КУЛТУРА    
  820       
   56 411 Плате и додаци запослених  70.799,00  

   57 412
Социјални доприноси на терет 
послодавца  12.673,00  

   58 421 Стални трошкови 4.000,00 7.801,00 195,03
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ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 12.
Обрасци: Биланс стања на дан 31.12.2012.

године (Образац 1), Биланс прихода и расхода у 
периоду 1.1.2012. до 31.12.2012.године (Образац 2), 
Извештај о капиталним расходима и финансирању 
у периоду 1.1.2012. до 31.12.2012. године (Образац 
4) и Извештај о извршењу буџета у периоду од 
1.1.2012. до 31.12.2012. године (Образац 5), на 
основу којих је сачињена ова Одлука, оверени су и 
архивирани у Општинској управи.

Извештај о извршењу буџета у периоду 
1.1.2012. до 31.12.2012. године, који је саставни 
део ове Одлуке, сачињен је на основу Обрасца 5, уз 
корекцију истог за пренети вишак прихода.

Извештаји о коришћењу средстава из текуће 
и сталне буџетске резерве за период од 01.01.2012. 
до 31.12.2012.године који су саставни део ове 
Одлуке, као и Објашњење великих одступања 
између одобрених средстава и извршења за период 
од 01.01.2012. до 31.12.2012. године.  Извештај 
екстерне ревизије о финансијским извештајима 
за период 01.01.2012. до 31.12.2012. године. 
Образложење непостојања извештаја екстерне 
ревизије о финансијским извештајима за период 
01.01.2012. до 31.12.2012. године, Извештај о 
примљеним донацијама и кредитима. 

Поменути Извештаји и Објашњење из става 
3. овог члана дати су уз Одлуку као Прилози.   

Члан 13.
Одлуку о завршном рачуну буџета Градске 

општине Костолац за 2012.годину доставити Управи 
за трезор, најкасније до 15. јуна 2013.године.

Члан 14. 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од  

дана објављивања у „Службеном гласнику Града 
Пожаревца“.

У Костолцу, дана 13.06.2013. године Број: 29/13-1

СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ   
КОСТОЛАЦ

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ

Богић Анђелић, с.р.

2

На основу члана 8. и 72. Закона о ликалној 
самоуправи (,,Службени гласник РС“, број 129/07) 
и на основу члана 29. став 1. тачка 6) , а у вези са 
тачком 121. Статута Градске општине Костолац 
(,,Службени гласник града Пожаревца“, број 2/10), 
Скупштина Градске општине Костолац, на седници 
од 13.06. 2013. године, донела је

О Д Л У К У
допуни Одлуке о месним заједницама

Члан 1.
У Одлуци о месним заједницама Градске 

општине Костолац  (,,Службени гласник града 
Пожаревца“, број 6/10) у члану 61, после речи: ,,за 
рад председника, чланова, секретара и њихових 
заменика Комисије“ додају се речи : ,,за рад 
бирачких одбора“. 
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   59 423 Услуге по уговору 86.000,00 116.027,00 134,92
   60 424 Специјализоване услуге 968.411,00 930.550,00 96,09
   61 426 Материјал 0,00   
     УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820 1.058.411,00 1.137.850,00 107,51
     УКУПНО ЗА ГЛАВУ 3.3. 1.058.411,00 1.137.850,00 107,51
     УКУПНО ЗА РАЗДЕО 3: 107.475.171,00 89.412.343,00 83,19

УКУПНИ  РАСХОДИ 2012. ГОДИНЕ  : 255.196.389,00 222.416.883,00 87,16
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Члан 2.
 Ова одлука ступа на санагу наредног дана 
од дана објављивања у ,,Службеном гласнику града 
Пожаревца“. 

У Костолцу, 13.06 . 2013. године  Број: 29/13-3

СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ

Богић Анђелић, с.р.

3

 На основу члана 29. став 1. тачке 14. и члана 
36. Статута Градске општине Костолац (,,Службени 
гласник града Пожаревца“, број 2/2010), Скупштина 
Градске општине Костолац, на седници одржаној 
13.06..2013. године, донела је : 

О Д Л У К У
О ОБРАЗОВАЊУ САВЕТА ЗА 

РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА СКУПШТИНЕ 
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ

I
ОБРАЗУЈЕ СЕ Савет за равноправност 

полова Скупштине Градске општине Костолац који 
има председника и 4 члана, које именује Скупштина 
Градске општине Костолац из реда  признатих 
стручњака из одговарајућих области за које се радно 
тело образује. 

II
Савет за равноправност полова Скупштине 

Градске општине Костолац разматра предлог Одлуке 
и других прописа и општих аката са становишта 
унапређења и постизања равноправности полова 
(родне једнакости). 

Савет за равноправност полова Скупштине 
Градске општине Костолац сагледава стање вођења 
политике и доноси одлуке у форми мишљења, 
иницијативе и предлога, са становишта поштовања 
равноправности полова.

III
Посебним Решењем Скупштине Градске 

општине Костолац именоваће се председник и 4 
члана Савета.

IV 
Струче, организационе и административно-

техничке послове за потребе Савета обављаће 

Одељење за привреду и финансије, комуналне 
и стамбене послове, урбанизам и инспекцијске 
послове Управе Градске општине Костолац. 

V
Ову Одлуку објавити у ,,Службеном 

гласнику града Пожаревца“. 

У Костолцу, дана 13.06..2013. године. Број: 29/13-4

СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ

Богић Анђелић, с.р.

4

На основу члана 79. став 1. тачка 3) и члана 
92. став 2., 3. и 4. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник РС“, бр.54/09, 73/10, 101/10, 
101/11 и 93/12), и члана 29.став 1. тачка ) Статута 
Градске општине Костолац („Службени гласник 
града Пожаревца“ бр. 2/10), Скупштина Градске 
општине Костолац на седници одржаној дана 
13.06.2013. године донела је

ОДЛУКУ 
О АНГАЖОВАЊУ РЕВИЗОРА ЗА 

ОБАВЉАЊЕ ЕКСТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ 
ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА ГРАДСКЕ 

ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ ЗА 2012. ГОДИНУ

Члан 1.
Градска општина Костолац ангажује 

ревизора за обављање екстерне ревизије завршног 
рачуна буџета Градске општине Костолац за 2012. 
годину.

Члан 2.
Завршни рачун буџета Градске општине 

Костолац за 2012. годину, сагласно члану 1. ове 
одлуке, треба да садржи извештај екстерне ревизије 
о финансијским извештајима из тачке 1) до 9) члана 
4. Правилника о начину припреме, састављања и 
подношења финансијских извештаја корисника 
буџетских средстава и корисника средстава 
организација социјалног осигурања („Службени 
гласник РС“, бр. 51/07 и 14/08 – исп.).

Члан 3.
Одлуку о ангажовању ревизора за обављање 

екстерне ревизије завршног рачуна буџета за 
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2012. годину доставити Државној ревизорској 
институцији на сагласност.

Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику града 
Пожаревца“

У Костолцу,13.06.2013. године Број: 29/13-2

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ

Богић Анђелић, с.р.

5

 На основу Устава Републике Србије и члана 
39. Закона о равноправности полова (,,Службени 
гласник Републике Србије“, број 104/2009) и члана 
29. став 1. тачке 14. и члана 36. Статута Градске 
општине Костолац (,,Службени гласник града 
Пожаревца“, број 2/2010), Скупштина Градске 
општине Костолац, на седници одржаној 13.06.2013.
године, донела је:

ПРАВИЛНИК
о  равноправности полова на територији 

Градске општине Костолац

Члан 1.
Овим правилником прописује се правни 

оквир за унапређење родне равноправности, 
као и омогућавање праћења напретка у сфери 
родне равноправности на  територији Гррадске 
општине Костолац,  а како то предвиђа Закон о 
родној равноправности Републике Србије, усвојен 
у децембру 2009. године, (,,Службени гласник 
Републике Србије“, број 104/2009). 

Члан 2.
Устав Републике Србије, као основни и 

највиши правни акт у правном систему, садржи 
више одредби које су значајне за успостављање и 
деловање институцоналних механизама (различита 
тела, органи при скупштини или органима изврше 
власти) за родну равноправност на локалном 
нивоу.

Члан 3.
Опптина као и друге јединце локалне 

самоуправе имају Уставом прописану обавезу да 
се старају о остваривању, заштити и унапређењу 
људских и мањинских права што укључује и 

право на равноправност полова и сва права по том 
основу као и забрану дискриминације засноване на 
припадности полу (члан190 став 3);

Члан 4.
Устав експлицитно прописује обавезу свих 

државних органа, па и органа који се образују у 
локалој заједници да у оквирима надлежности 
локалне заједнице и у областима у којима се 
простире надлежност локалне заједнице  и да сваки 
орган у складу са својим надлежностима води 
политику једнаких могућности, а политику једнаких 
могућности изричито везује управо за остваривање 
равноправности жена и мушкараца (члан 15);

Члан 5.
Устав изричито прописује могућност да се 

у локалној заједници, на локалном нивоу у оквиру 
надлежности које припадају локалој заједници 
усвоје посебне мере  а које за циљ имају управо 
постизање равноправности лица или групе лица 
која су суштински у неједнаком положају и одређује 
недискриминаторну пироду ових мера (члан 21 став 
4).

Члан 6.
Локалним заједницама је Уставом 

гарантовано право на самоорганизовање у 
оквирима које прописује Устав и закон чији садржај 
укључује право локалне заједнице и органа локалне 
самоуправе да регулишу организацију, уређење и 
надлежност органа и јавних служби које се образују 
у локалној заједници (члан 179).

Члан 7.
Устав регулише и право грађана на бесплатну 

правну помоћ која представља интегрални део 
целокупног система заштите људских и мањинских 
права и веома важан инструмент заштите права и 
ситуацији када је право повређено, ограничено или 
суспендовано (члан 67).

Члан 8.
Закон о равноправности полова, регулише 

једном начелном одредбом, обавезе органа који 
се формирају у локалним заједницама (општине 
и градови) као и начин остваривања родне 
равноправности на локалном нивоу.  Важна подручја 
на која овај Закон упућује су:

- Обавезе органа локалне заједнице на 
подручју равноправности полова;

- Формирање локалног институцоналног 
механизма за равноправност полова;
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- Формирање процедуре учешћа 
у одлучивању која се односе на 
равноправност полова и значајна су за 
остваривање равноправности полова у 
локалној заједници.

Члан 9.
 Локалне заједнице и њихови органи имају 
следеће Законом прописане обавезе на подручју 
родне равноправности/равноправности полова. У 
надлежностима органа локалне самоуправе и међу 
њиховим законским обавезама су:

- Обезбеђивање равноправности полова 
у локалној заједници (члан 39 став 1 
Закона);

- Вођење политике која доприноси 
остваривању једнаких могућности за 
остваривање права жена и мушкараца 
у локалној заједници (члан 39 став 1 
Закона);

- Подстицање и унапређивање 
равноправности полова, коју Закон 
прописује као обавезу органа у локалној 
заједници коју они остварују у оквиру 
својих надлежности као и у оквиру послова 
који су непосредно везани за равноправност 
полова (члан 39 став 1 Закона);

- Законска одредба која прописује формирање 
локалних институционалних механизама за 
равноправност полова (радно тело или особа 
– запослени – задужена за равноправност 
полова) обезбеђује стабилност локалних 
механизама за равноправност полова 
како њихов опстанак не би најдиректније 
зависио од промене скупштинске већине у 
локалној заједници:

- Законом је такође прописана процедура 
која налаже надлежним органиима локалне   
заједнице да у процесу усвајања развојних 
планова као и других аката које усваја 
локална заједница у областима у којима се 
простире њена надлежност, а оквиру својих 
надлежности: разматрају мере и активности 
које су у функцији равноправности полова 
(члан 39 став 1 Закона) и разматрају мере и 
активности које су у фунцији остваривања 
једнаких могућности (члан 39 став 2 
Закона)

Члан 10.
 Овај Правилник ступа на снагу осмог дана 
од дана  објављивања у Службеном гласнику града 
Пожаревца.

У Костолцу, 13.06.2013год. Број 29/13-4б

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ

Богић Анђелић, с.р

6

На основу Устава Републике Србије и члана 
39. Закона о равноправности полова (,,Службени 
гласник Републике Србије“, број 104/2009) и члана 
29. став 1. тачке 14. и члана 36. Статута Градске 
општине Костолац (,,Службени гласник града 
Пожаревца“, број 2/2010), Скупштина Градске 
општине Костолац, на седници одржаној 13.06.2013.
године, донела је:

ПОСЛОВНИК
о раду Савета за равноправност полова Градске 

општине Костолац

Члан 1.
Овим Пословником ближе се уређује 

организација, начин рада и активности Савета за 
равноправност полова Градске општине Костолац 
(у даљем тексту Савет).

Одредбе овог Пословника обавезне су за 
све чланове Савета и друга лица која присуствују 
седницама овог саветодавног органа.
 

Члан 2.
Савет се састоји од пет чланота и то:

председник Савета и четири члана Савета.
Савет обавља свој рад у просторијама 

Градске општине Костолац.
Седнице Савета сазива и води председник 

Савета 
Предлог за сазивање седнице може дати 

сваки члан Савета. Председник Савета је дужан 
да сазове седницу у року од седам дана од дана 
подношења предлога за сазивање седнице Савета.

Члан 3.
Седнице Савета се одржавају по потреби.
Позив за седницу се упућује најкасније 24 

часа пре термина одређеног за почетак седнице.
Уз позив за седницу Савета, члановима 

Савета се доставља предлог дневног реда, извод из 
записника са претходне седнице и потребан писани 
материјал у вези са темама које ће се разматрати на 
седници.

Изузетно седница се може сазвати и 
телефонским путем.
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Члан 4.
Рад Савета је јаван. 
Јавност рада Савета се остварује идавањем 

саопштења за јавност, објављивањем информација 
на званичном сајту Градске општине Костолац и на 
други  пригодан начин.

Члан 5.
У раду Савета могу по позиву могу 

учествовати и друга лица без права одлучивања.
Седницама Савета могу присуствовати без права 
одлучивања и друга заинтересована лица уз 
сагласност чланова Савета – грађани, удружења 
грађана, медији...

Члан 6.
Председник Савета отвара седницу, 

предлаже дневни ред и руководи седницом.
Председник Савета:
- даје реч члановима Савета и осталим 

учесницима у дискусији;
- одобрава напуштање седнице када за то 

постоје оправдани разлози;
- изриче мере због повреде овог 

Пословника
- потписује Одлуке Савета
- представља Савет
- стара се о јавности рада Савета
- обавља и друге послове у складу са 

Пословником Савета.

Члан 7.
Члан Савета има право да учествује у 

раду Савета и дужан је да поштује одредбе овог 
Пословника

Члан Савета има право да тражи потребна 
објашњења, обавештења и информације од значаја 
за рад Савета

Члан Савета има право и дужност да износи 
своје ставове и мишљења у вези са питањима која 
су у надлежности Савета.

Члан Савета има право и дужност да на 
седници Савета гласа о предлогу одлуке

Члан 8.
На почетку седнице председник је дужан да 

утврди постојање кворума за одржавање седнице.
После констатације председника да постоји 

кворум, Савет приступа утврђивању дневног реда и 
расправљању по тачкама дневног реда.  Предлог за 
допуну дневног реда  може се упутити и на самој 
седници , пре његовог усвајања, уз образложење о 
хитности предлога за допуну дневног реда.

На седници Савета нико не може говорити 
пре него што добије реч од председника.

Излагање лица које се јавило за реч треба да 
буде кратко, јасно и да садржи предлог за решење 
питања које се разматра. Уколико се учесник у 
свом излагању удаљи од питања које је на дневном 
реду, председник ће га опоменути да се придржава 
дневног реда, а ако учесник не поступи по упозорењу 
председника, председник ће му одузети реч.

Члан 9.
Нико нема право да учесника седнице 

прекида у излагању, да му упада у реч, или да 
на било који начин утиче на његово слободно и 
неометано излагање.

Лице које омета рад може бити удаљено са 
седнице.

Члан 10.
По завршеном разматрању и расправљању 

тачке дневног реда председник формулише одлуку 
у приступа се гласању.

Ако има више предлога за поједине тачке 
дневног реда о предлозима се гласа оним редом 
којим су дати.

Савет одлуке доноси јавним гласањем.

Члан 11.
Савет одлучује већином гласова од укупног 

броја присутних чланова Савета. Савет доноси 
одлуку у форми мишљења, иницијативе, препоруке 
и закључака.

Члан 12.
О току седнице сачињава се Записник. 

Записник са седнице Савета садржи број седнице, 
имена присутних, место и време одржавања, дневни 
ред, кратки садржај дискусије и одлуке усвојене на 
седници.

Записни са седнице потписује председник 
Савета.

Члан 13.
Одлуке донете од стране Савета израђују 

се у писаном облику уз означавање редног броја и 
датума доношења.

Одлуку потписује председни Савета.

Члан 14.
Услове за рад Савета и обављање стручних 

и административно-техничких послова обезбеђује 
Управа Градске општине Костолац.
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Члан 15.
Надлежности савета који се образује за 

област равноправности полова профилишу у основи 
два закона:

- Закон о локалној самоуправи који 
прописује компетенције надлежности 
локалне заједнице и органа који се 
образују у локалној заједници;

- Закон о равноправности полова који 
регулише послове и прописује обавезе 
органа власти у области равноправности 
полова.

Члан 16.
Активности о којима ће Савет доносити 

мишљења, иницијативе, предлоге и препоруке 
односе се на:

- успостављање система за родну 
статистику (прикупљање и анализа 
података везаних за пол и извештавање 
о стању родне равноправности 
на територији Градске општине 
Костолац);

- спровођење истраживања о социјално-
економском положају жена и мушкараца 
на ,,родни барометар“ , као допуна 
дефинисања полазног стања положаја 
жена и мушкараца у Градској општини 
Костолац;

- континуирана едукација општинских 
службеника, из области родне 
равноправности.

- подизање свести у јавности на тему 
питања родне равноправности (трибине, 
емисије на локалним телевизијама, 
путем писаних медија).

- интернет презентација.
- успостављање сарадње  са  

Секретаријатом за рад, запошљавање и 
равноправност полова, Управом за родну 
равноправност  и женским невладиним 
организацијама и другим локалним 
механизмима за родну равноправност у 
Републици Србији 

- предузетништво за жене – мере  
стимулације и афирмација једннакости.

- израда програма афирмације жена за 
вршшење јавних делатности-функција.

Члан 17.
Савет своје одлуке у форми мишљења, 

иницијативе, препоруке и закључака доставља 
Скупштини Градске општие Костолац на усвајање.

Члан 18.
Овај Пословник ступа на снагу осмог дана 

од дан објављивања у Службеном гласнику града 
Пожаревца.

У Костолцу, 13.06.2013. године Број  29/13-4а

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ

Богић Анђелић, с.р.
 
7

 На основу члана 29. став 1. тачке 14. и члана 
36. Статута Градске општине Костолац (,,Службени 
гласник града Пожаревца“, број 2/2010), Скупштина 
Градске општине Костолац, на седници одржаној 
13.06.2013. године, донела је: 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ОБРАЗОВАЊУ САВЕТА ЗА 

РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА СКУПШТИНЕ 
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ И 

ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА 
САВЕТА 

I
ОБРАЗУЈЕ СЕ  Савет за равноправност 

полова Скупштине Градске општине Костолац и у 
састав исте се именују: 

1. за председника Савета Др Борка 
Шутовић

2. за чланове Савета 
1) Милица Нешић
2) Дубравка Јухас
3) Марија Животић
4) Весна Николић

II
 Задатак Савета за равноправност полова 
Скупштине Градске општине Костолац је да 
сагледава стање вођења политике и да доноси 
одлуке у форми мишљења, иницијативе и предлога, 
са становишта поштовања равноправности полова, 
као и да разматра предлог Одлуке и других 
прописа и општих аката са становишта унапређења 
и постизања равноправности полова (родне 
једнакости). 
 

III
 Ово Решење објавити у ,,Службеном 
гласнику града Пожаревца“. 
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У Костолцу, дана 13.06.2013. године. Број: 29/13-5

СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ

Богић Анђелић, с.р.
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1
11
12

12
13
14

16

САДРЖАЈ

Градска општина Костолац 

1. Одлука о завршном рачуну буџета Градске општине Костолац .................................................................
2. Одлука о допуни Одлуке о месним заједницама ..........................................................................................
3. Одлука о образовању Савета за равноправност полова Скупштине Градске општине Костолац ...........
4. Одлука о ангажовању ревизора за обављање екстерне ревизије завршног рачуна буџета  Градске 

општине Костолац за 2012. годину ................................................................................................................
5. Правилник о равноправности полова на територији Градске општине Костолац ....................................
6. Пословник о раду Савета за равноправност полова Градске општине Костолац .....................................
7. Решење о образовању Савета за равноправност полова Скупштине Градске општине Костолац и 

именовању председника и чланова Савета ...................................................................................................
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