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На основу члана 4. став 3. и члана 5. Закона о 
јавним предузећима и обављању делатности од 
општег интереса („Службени гласник РС“, бр. 
25/00, 25/02, 107/05, 108/05-испр. И 123/07) и чла-
на 27. став 1. тачке 8) Статута града Пожаревца 
(„Службени гласник града Пожаревца“ бр. 9/09- 
пречишћен текст), Скупштина града Пожаревца на 
седници одржаној дана 22.12.2011. године, донела 
је

О Д Л У К У 
о изменама и допунама Одлуке о оснивању 
Јавног предузећа „Дирекција за изградњу 

града Пожаревца“

Члан 1.
У Одлуци о оснивању Јавног предузећа „Ди рек-

ци ја за изградњу града Пожаревца“ („Службени 
глас ник града Пожаревца“ бр. 01/09 – пречишћен 
текст), по сле члана 3. додаје се члан 3а који гласи:

„Члан 3а
Дирекција је основана са циљем предлагања и 

спро во ђења градске стратегије изградње и развоја 
у области комуналног опремања и урбанистичког 
пла ни рања; обављања послова у области припре-
ме, над зора и вођења инвестиција које се финанси-
рају из буџета Града и других прихода утврђених 
за ко ном и Статутом града; обављања послова упра-
вљача локалних и некатегорисаних путева и улица; 
обављања послова на спровођењу градске стамбене 
стратегије, реализације програма социјалног стано-
вања и управљања становима за социјално станова-
ње и других станова датих у закуп; као и обављање 
других послова од јавног интереса и од значаја за 
функционисање локалне самоуправе у области ста-
новања и управаљања, наплате, одржавања и из-
градње пословних простора, станова и монтажних 
објеката на површинама јавне намене, као и зашти-
те животне средине.

Ближи услови, поступак, надлежност за обавља-
ње послова из предходног става, као и надлежност 
и поступак давања у закуп пословног простора, 
станова, гаража и других комерцијалних непокрет-
ности уређују се општим актима оснивача, у скла-
ду са законом.“

Члан 2.
Члан 4. мења се и гласи:

„Члан 4.
Делатност Дирекције је:
4110 -  разрада грађевинских пројеката;
4120 -  изградња стамбених и нестамбених згра-

да;
4211 - изградња путева и аутопутева;
4213 - изградња мостова и тунела;
4221 - изградња цевовода;
4222 -  изградња електричних и телекомуникаци-

оних водова;
4291 - изградња хидротехничких објеката;
4299 - изградња осталих непоменутих грађевина;
4311 - рушење објеката;
4312 - припремна градилишта;
4313 -  испитивање терена бушењем и сондирањем;
4321 - постављање електричних инсталација;
4322 -  постављање водоводних, канализационих, 

грејних и климатизационих система;
4329 -  остали инсталациони радови у грађеви-

нарству;
4331 - малтерисање;
4332 - уградња столарије;
4333 - постављање подних и зидних облога;
4334 - бојење и застакљивање;
4339 - остали завршни радови;
4391 - кровни радови;
4399 -  остали непоменути специфични грађев-

ниски радови;
6430 -  поверенички фондови (трастови),инве-

стициони фондови и слични финансијски 
ентитети;

6499 -  остале непоменуте финансијске услуге, 
осим осигурања и пензијских фондова;

6810 - куповина и продаја властитих некретнина;
6820 -  изнајмљивање властитих или изнајмље-

них некретнина и управљање њима;
6831 - делатност агенција за некретнине;
6832 - управљање некретнинама за накнаду;
6910 - правни послови;
6920 -  рачуноводствени, књиговоствени и реви-

зорски послови; пореско саветовање;
7022 -  консултантске активности у вези с посло-

вањем и осталим управљањем;
7111 - архитектонска делатност;
7112 -  инжињерске делатности и техничко саве-

товање;
7120 - техничко испитивање и анализе;
7311 - делатност рекламних агенција;
7312 - медијско престављање;
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IV

За реализацију Решења задужују се Одељење за 
друштвене делатности и Одељење за привреду и 
финансије Градске управе града Пожаревца. 

V
Ово Решење објавити у „Службеном гласнику 

гра да Пожаревца“.

У Пожаревцу, 27.12.2011. год. Број: 01–06–143/2011–14

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА ЗА ОПШТУ УПРАВУ И 
СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ 

Зорица Марковић, дипл. правник, с. р.

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА 
ПОЖАРЕВЦА - ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Миодраг Милосављевић, дипл. правник, с. р.

СТРУЧНИ САРАДНИК ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ 
ПОСЛОВЕ ГРАДОНАЧЛЕНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА

Тамара Тепшић, дипл. правник, с. р.
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Градско веће града Пожаревца на седници одр-
жа ној дана 27. децембра 2011. године, раз мат рало 
је захтев ОШ „Краљ Александар I“ из Пожаревца 
за одобрење додатних новчаних средстава ради ис-
плате солидарне помоћи радници школе Данијели 
Томовић а по основу боловања дужег од 3 месеца, 
са изјашњењем Одељења за друштвене делат нос ти, 
па је на основу члана 86. Статута града По жа рев-
ца („Службени гласник града Пожаревца“, бр. 9/09 
- пречишћен текст), члана 21. Пословника о ра ду 
Градског већа града Пожаревца („Службени глас-
ник града Пожаревца“, бр. 3/08, 5/08 и 3/09), чла на 
3. став 3. и члана 16. Одлуке о буџету града По жа-
рев ца за 2011. годину („Службени гласник града 
По жа рев ца“ 12/10, 1/11 и 6/11) донело 

Р Е Ш Е Њ Е 
о употреби средстава текуће буџетске 

резерве

I
ПРИХВАТА СЕ захтев ОШ „Краљ Александар 

I“ из Пожаревца бр. 01–40–1521/2011 од 16. но-
вембра 2011. године, за одобрење додатних нов-
чаних средстава ради исплате солидарне помоћи 
радници школе Данијели Томовић, а по осно-
ву боловања дужег од 3 месеца, са изјашњењем 
Одељења за друштвене делатности од 23. новем-
бра 2011. године, и одобравају средства у износу 
од 57.240,00 динара. 

7490 -  остале стручне, научне и техничке делат-
ности;

8110 - услуге одржавање објеката;
8129 - услуге осталог чишћења;
8130 - услуге уређења и одржавања околине.“

Члан 3.
Члан 7. мења се и гласи:

„Члан 7.
Орган управљања Дирекције је Управни одбор 

који има председника, заменика председника и 7 
чланова, које по спроведеном јавном конкурсу, би-
ра и разрешава Скупштина града Пожаревца и то:

-  6 чланова из реда оснивача и
-  3 члана из реда запослених у Дирекцији.
Мандат чланова Управног одбора траје 4 године, 

са правом поновног избора“.

Члан 4.
У члану 9. став 1. и став 2. мењају се и гласе:
„Директора Дирекције, по спроведеном јав-

ном конкурсу, бира и разрешава Скупштина града 
Пожаревца.

Мандат директора траје 4 године, са правом по-
новног избора.“

Члан 5.
У осталим деловима Одлука о оснивању Јав-

ног предузећа „Дирекција за изградњу града По жа-
рев ца“ („Службени гласник града Пожаревца“ бр. 
01/09 – пречишћен текст) остаје непромењена.

Члан 6.
Задужује се Комисија за прописе да утврди пре-

чишћен текст одлуке.
Члан 7.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику града По жа-
рев ца“.

У Пожаревцу, 22.12.2011. год. Број:01–06–130/22

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Миомир Илић, дипл. инж. шумарства, с.р.
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Градско веће града Пожаревца на седници одр-
жа ној дана 27. децембра 2011. године, разматрало 
је захтев ОШ „Доситеј Обрадовић“ из Пожаревца 
за одобрење додатних новчаних средстава на име 
неплаћеног рачуна за главна улазна врата школе, са 
из јаш ње њем Одељења за друштвене делатности, 

па је на основу члана 86. Статута града Пожаревца 
(„Службени гласник града Пожаревца“, бр. 9/09- 
пречишћен текст), члана 21. Пословника о раду 
Град ског већа града Пожаревца („Службени глас-
ник града Пожаревца“, бр. 3/08, 5/08 и 3/09), чла на 
3. став 3. и члана 16. Одлуке о буџету града По жа-
рев ца за 2011. годину („Службени гласник гра да 
По жаревца“ 12/10, 1/11 и 6/11) донело

Р Е Ш Е Њ Е 
о употреби средстава текуће буџетске 

резерве

I
ПРИХВАТА СЕ захтев ОШ „Доситеј Обра до-

вић“ из Пожаревца бр. 01–40–1520/11 од 16. новем-
бра 2011. године, за одобрење додатних новчаних 
сред става на име неплаћеног рачуна за главна ула-
зна врата школе, са изјашњењем Одељења за друш-
твене делатности од 24. новембра 2011. годи не, и 
одобравају средства у износу од 160.000,00 динара. 
(сходно рачуну – отпремници бр. 94 ПД „Poimex“ 
d.o.o. Пожаревац).

II
Средства из тачке 1. овог Решења обезбедити из 

средства предвиђених Одлуком о буџету града По-
жа рев ца за 2011. годину („Службени гласник гра да 
По жа рев ца“ 12/10, 1/11 и 6/11), са Раздела: 1 - „Гра-
до начелник и Градско веће“, Глава 1.1: - „Гра до на-
чел ник и Градско веће“, Функција 110 - „Извршни 
и законодавни органи, финансирање и фискал-
ни по слови и спољни послови“, Позиција 18, Еко-
номска класификација 499 - „Текућа буџетска 
ре зерва“, и иста распоредити у оквиру Раздела 3. 
„Ор ган управе“, Глава 3.9. - „Основно образовање“, 
Фун кција 912 - „Основно образовање“, Позиција 
205, Економска класификација 4632 – капиталне 
до на ције (у оквиру Финансијског плана ОШ „До-
сит еј Обрадовић“ из Пожаревца за 2011. го ди ну 
Економска кла си фи кација 5113 – Капитално одр жа-
вање зграда и објеката).

III 
Средства из тачке 1. овог Решења исплатити 

из средства предвиђених Одлуком о буџету гра-
да Пожаревца за 2011. годину („Службени гласник 
града Пожаревца“ 12/10, 1/11 и 6/11), са Раздела 3. 
„Орган управе“, Глава 3.9. - „Основно образовање“, 
Функција 912 - „Основно образовање“, Позиција 
205, Економска класификација 4632 – капиталне 
донације (у оквиру Финансијског плана ОШ „До-
си теј Обрадовић“ из Пожаревца за 2011. годину 
Еко ном ска класификација 5113 – Капитално одр-
жа ва ње зграда и објеката), уз обавезу корисника да 
Од секу за послове трезора достави правдајућу до-
кументацију за пренос средстава).

II

Средства из тачке 1. овог Решења обезбедити из 
сред ства предвиђених Одлуком о буџету града По-
жа ревца за 2011. годину („Службени гласник гра да 
По жа ревца“ 12/10, 1/11 и 6/11), са Раздела: 1 - „Гра-
до на чел ник и Градско веће“, Глава 1.1: - „Гра до на-
чел ник и Градско веће“, Функција 110 - „Извршни и 
за ко но давни органи, финансирање и фискални по-
слови и спољ ни послови“, Позиција 18, Економска 
кла си фи ка ција 499 - „Текућа буџетска резерва“, и ис-
та рас по ре ди ти у оквиру 3. „Орган управе“, Глава 3.9. 
- „Основно образовање“, Функција 912 - „Основно 
обра зо вање“, Позиција 204, Економска класификација 
4631 – Текуће донације (у оквиру Финансијског плана 
ОШ „Краљ Александар I“ из Пожаревца за 2011. годи-
ну, Економска класификација 4144 – Помоћ у меди-
цинском лечењу запосленог или члана уже породице).

III
Средства из тачке 1. овог Решења исплатити из 

сред ства предвиђених Одлуком о буџету града По-
жа рев ца за 2011. годину („Службени гласник гра да 
По жа ревца“ 12/10, 1/11 и 6/11), са Раздела 3. „Ор ган 
уп раве“, Глава 3.9. - „Основно образовање“, Фун-
кци ја 912 - „Основно образовање“, Позиција 204, 
Еко ном ска кла си фи ка ција 4631 – Текуће донације (у 
оквиру Фи нан сијског плана ОШ „Краљ Александар 
I“ из По жа рев ца за 2011. годину, Економска класи-
фикација 4144 – По моћ у медицинском лечењу запо-
сленог или чла на уже породице).

IV
За реализацију Решења задужују се Одељење за 

друштвене делатности и Одељење за привреду и 
финансије Градске управе града Пожаревца.

V
Ово Решење објавити у „Службеном гласнику 

града Пожаревца“.

У Пожаревцу, 27.12.2011. год. Број: 01–06–143/2011–16

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА ЗА ОПШТУ УПРАВУ И 
СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ 

Зорица Марковић, дипл. правник, с. р.

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА 
ПОЖАРЕВЦА - ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Миодраг Милосављевић, дипл. правник, с. р.

СТРУЧНИ САРАДНИК ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ 
ПОСЛОВЕ ГРАДОНАЧЛЕНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА

Тамара Тепшић, дипл. правник, с. р.
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Градско веће града Пожаревца на седници одр-
жаној дана 27. децембра 2011. године, разматрало 
је захтев Економско-трговинске школе Пожаревац 
за одобрење додатних средстава за покриће непла-
ћених судских такси, са изјашњењем Одељења за 
друштвене делатности, па је на основу члана 86. 
Статута града Пожаревца („Службени гласник града 
Пожаревца“, бр. 9/09- пречишћен текст), члана 21. 
Пословника о раду Градског већа града Пожаревца 
(„Службени гласник града Пожаревца“, бр. 3/08, 
5/08 и 3/09), члана 3. став 3. и члана 16. Одлуке о бу-
џету града Пожаревца за 2011. годину („Службени 
гласник града Пожаревца“ 12/10, 1/11 и 6/11) донело 

Р Е Ш Е Њ Е 
о употреби средстава текуће буџетске 

резерве

I
ПРИХВАТА СЕ захтев Економско-трговинске 

школе Пожаревац бр. 01–40–1617/11 од 1. децембра 
2011. године, за одобрење додатних средстава за 
покриће неплаћених судских такси, са изјашњењем 
Одељења за друштвене делатности од 7. децембра 
2012. године и одобравају средства у износу од 
49.300,00 динара. 

II
Средства из тачке 1. овог Решења обезбеди-

ти из средства предвиђених Одлуком о буџету гра-
да Пожаревца за 2011. годину („Службени гласник 
града Пожаревца“ 12/10, 1/11 и 6/11), са Раздела: 
1 - „Градоначелник и Градско веће“, Глава 1.1: - 
„Градоначелник и Градско веће“, Функција 110 - 
„Извршни и законодавни органи, финансирање и 
фискални послови и спољни послови“, Позиција 
18, Економска класификација 499 - „Текућа бу-
џетска резерва“, и иста распоредити у оквиру 
Раздела 3. „Орган управе“, Глава 3.10. - „Средње 
образовање“, Функција 920 - „Средње образова-
ње“, Позиција 206, Економска класификација 4631 
– Текуће донације (у оквиру Финансијског пла-
на Економско-трговинске школе из Пожаревца 
за 2011. годину Економска класификација 4822 – 
Обавезне таксе).

III 
Средства из тачке 1. овог Решења исплатити 

из средства предвиђених Одлуком о буџету гра-
да Пожаревца за 2011. годину („Службени гла-
сник града Пожаревца“ 12/10, 1/11 и 6/11), са 
Раздела 3. „Орган управе“, Глава 3.10. - „Средње 
образовање“, Функција 920 - „Средње образова-
ње“, Позиција 206, Економска класификација 4631 

за исплату јубиларних награда запосленима који 
су то право стекли у 2011. години, осносно разлике 
која је настала у обрачуну које су школе доставиле 
почетком године и обрачуна који је направљен у 
тренутку исплате средстава, примењујући износ 
просечне зараде, са изјашњењем Одељења за 
друштвене делатности од 8. децембра 2011. године, 
и одобравају средства у износу од 9.210,00 динара.

II
Средства из тачке 1. овог Решења обезбедити 

из сред ства предвиђених Одлуком о буџету гра-
да По жа рев ца за 2011. годину („Службени глас ник 
града Пожаревца“ 12/10, 1/11 и 6/11), са Раз де-
ла: 1 - „Градоначелник и Градско веће“, Гла ва 1.1: 
- „Градоначелник и Градско веће“, Фун кци ја 110 
- „Извршни и законодавни органи, фи нан си ра-
ње и фискални послови и спољни по сло ви“, По-
зиција 18, Економска класификација 499 - „Те ку ћа 
буџетска резерва“, и иста распоредити у ок ви ру 
Раздела 3. „Орган управе“, Глава 3.9. - „Ос нов но 
образовање“, Функција 912 - „Основно об ра зо ва-
ње“, Позиција 204, Економска класификација 4631 
– Текуће донације (у оквиру Финансијског плана 
ОШ „Милош Савић“ из Лучице за 2011. годину, 
Еко ном ска класификација 4161– Награде, бонуси и 
ос та ли расходи).

III 
Средства из тачке 1. овог Решења исплатити из 

средства предвиђених Одлуком о буџету града По-
жа рев ца за 2011. годину („Службени гласник гра-
да По жа ревца“ 12/10, 1/11 и 6/11), са Раздела 3. 
„Орган управе“, Глава 3.9. - „Основно образовање“, 
Фун кција 912 - „Основно образовање“, Позиција 
204, Економска класификација 4631 – Текуће до-
на ције (у оквиру Финансијског плана ОШ „Милош 
Са вић“ из Лучице за 2011. годину, Економска кла-
си фи ка ција 4161– Награде, бонуси и остали рас-
ходи).

IV
За реализацију Решења задужују се Одељење за 

друштвене делатности и Одељење за привреду и 
финансије Градске управе града Пожаревца. 

V
Ово Решење објавити у „Службеном гласнику 

града Пожаревца“.

У Пожаревцу, 27.12.2011. год. Број: 01–06–143/2011–19

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА ЗА ОПШТУ УПРАВУ И 
СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ 

Зорица Марковић, дипл. правник, с. р.

– Текуће донације (у оквиру Финансијског пла-
на Економско-трговинске школе из Пожаревца 
за 2011. годину Економска класификација 4822 – 
Обавезне таксе)

IV
За реализацију Решења задужују се Одељење за 

друштвене делатности и Одељење за привреду и 
финансије Градске управе града Пожаревца. 

V
Ово Решење објавити у „Службеном гласнику 

града Пожаревца“.

У Пожаревцу, 27.12.2011. год. Број: 01–06–143/2011–17

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА ЗА ОПШТУ УПРАВУ И 
СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ 

Зорица Марковић, дипл. правник, с. р.

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА 
ПОЖАРЕВЦА - ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Миодраг Милосављевић, дипл. правник, с. р.

СТРУЧНИ САРАДНИК ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ 
ПОСЛОВЕ ГРАДОНАЧЛЕНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА

Тамара Тепшић, дипл. правник, с. р.
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Градско веће града Пожаревца на седници одр-
жаној дана 27. децембра 2011. године, разматрало 
је захтев ОШ „Милош Савић“ Лучица, за одобрење 
додатних средстава на име разлике између одобре-
них и потребних средстава за исплату јубиларних 
награда за 2011. годину, са изјашњењем Одељења 
за друштвене делатности, па је на основу члана 
86. Статута града Пожаревца („Службени гласник 
града Пожаревца“, бр. 9/09- пречишћен текст), 
члана 21. Пословника о раду Градског већа града 
Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца“, 
бр. 3/08, 5/08 и 3/09), члана 3. став 3. и члана 16. 
Одлуке о буџету града Пожаревца за 2011. годину 
(„Службени гласник града Пожаревца“ 12/10, 1/11 
и 6/11) донело 

Р Е Ш Е Њ Е 
о употреби средстава текуће буџетске 

резерве

I
ПРИХВАТА СЕ захтев ОШ „Милош Савић“ 

Лучица бр. 06–40–1307/11 од 7. октобра 2011. го-
дине, за одобрење додатних средстава на име 
разлике између одобрених и потребних средстава 

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА 
ПОЖАРЕВЦА - ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Миодраг Милосављевић, дипл. правник, с. р.

СТРУЧНИ САРАДНИК ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ 
ПОСЛОВЕ ГРАДОНАЧЛЕНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА

Тамара Тепшић, дипл. правник, с. р.
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Градско веће града Пожаревца на седници одр-
жаној дана 27. децембра 2011. године, разматра-
ло је захтев ОШ „Вук Караџић“ из Пожаревца за 
обезбеђење додатних средстава за исплату разли-
ке између потребних и одобрених средстава на 
име исплате солидарне помоћи, са изјашњењем 
Одељења за друштвене делатности, па је на осно-
ву члана 86. Статута града Пожаревца („Службени 
гласник града Пожаревца“, бр. 9/09- пречишћен 
текст), члана 21. Пословника о раду Градског ве-
ћа града Пожаревца („Службени гласник града 
Пожаревца“, бр. 3/08, 5/08 и 3/09), члана 3. став 
3. и члана 16. Одлуке о буџету града Пожаревца 
за 2011. годину („Службени гласник града 
Пожаревца“ 12/10, 1/11 и 6/11) донело 

Р Е Ш Е Њ Е 
о употреби средстава текуће буџетске 

резерве

I
ПРИХВАТА СЕ захтев ОШ „Вук Караџић“ из 

Пожаревца бр. 01–40–1605/11 од 30. новембра 
2011. године, за обезбеђење додатних средстава 
за исплату разлике између потребних и одобре-
них средстава на име исплате солидарне помо-
ћи, због боловања дужег од три месеца Славољубу 
Андрејићу, са изјашњењем Одељења за друштвене 
делатности од 5. децембра 2011. године, и одобра-
вају средства у износу од 18.290,00 динара.

II
Средства из тачке 1. овог Решења обезбедити 

из средства предвиђених Одлуком о буџету 
града Пожаревца за 2011. годину („Службени 
гласник града Пожаревца“ 12/10, 1/11 и 6/11), 
са Раздела: 1 - „Градоначелник и Градско ве-
ће“, Глава 1.1: - „Градоначелник и Градско ве-
ће“, Функција 110 - „Извршни и законодавни 
органи, финансирање и фискални послови и 
спољни послови“, Позиција 18, Економска кла-
сификација 499 - „Текућа буџетска резерва“, и 
иста распоредити у оквиру Раздела 3. „Орган 
управе“, Глава 3.9. - „Основно образовање“, 
Функција 912 - „Основно образовање“, Позиција 
204, Економска класификација 4631 – Текуће 
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донације (у оквиру Финансијског плана ОШ „Вук 
Караџић“ из Пожаревца за 2011. годину, Економска 
класификација 4144 – Помоћ у медицинском 
лечењу запосленог или члана уже породице).

III 
Средства из тачке 1. овог Решења исплатити 

из средства предвиђених Одлуком о буџету гра-
да Пожаревца за 2011. годину („Службени гласник 
града Пожаревца“ 12/10, 1/11 и 6/11), са Раздела 3. 
„Орган управе“, Глава 3.9. - „Основно образовање“, 
Функција 912 - „Основно образовање“, Позиција 
204, Економска класификација 4631 – Текуће до-
нације (у оквиру Финансијског плана ОШ „Вук 
Караџић“ из Пожаревца за 2011. годину, Економска 
класификација 4144 – Помоћ у медицинском лече-
њу запосленог или члана уже породице).

IV
За реализацију Решења задужују се Одељење за 

друштвене делатности и Одељење за привреду и 
финансије Градске управе града Пожаревца. 

V
Ово Решење објавити у „Службеном гласнику 

града Пожаревца“.

У Пожаревцу, 27.12.2011. год. Број: 01–06–143/2011–20

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА ЗА ОПШТУ УПРАВУ И 
СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ 

Зорица Марковић, дипл. правник, с. р.

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА 
ПОЖАРЕВЦА - ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Миодраг Милосављевић, дипл. правник, с. р.

СТРУЧНИ САРАДНИК ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ 
ПОСЛОВЕ ГРАДОНАЧЛЕНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА

Тамара Тепшић, дипл. правник, с. р.

7 

Градско веће града Пожаревца на седници одр-
жаној дана 27. децембра 2011. године, разматрало 
је захтев Спортског центра „Пожаревац“ за одо-
брење додатних средстава ради евидентирања но-
воизграђеног спортско рекреативног објекта, са 
изјашњењем Одељења за друштвене делатности, 
па је на основу члана 86. Статута града Пожаревца 
(„Службени гласник града Пожаревца“, бр. 9/09- 
пречишћен текст), члана 21. Пословника о раду 
Градског већа града Пожаревца („Службени гла-
сник града Пожаревца“, бр. 3/08, 5/08 и 3/09), 
члана 3. став 3. и члана 16. Одлуке о буџету гра-

У Пожаревцу, 27.12.2011. год. Број: 01–06–143/2011–22

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА ЗА ОПШТУ УПРАВУ И 
СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ 

Зорица Марковић, дипл. правник, с. р.

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА 
ПОЖАРЕВЦА - ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Миодраг Милосављевић, дипл. правник, с. р.

СТРУЧНИ САРАДНИК ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ 
ПОСЛОВЕ ГРАДОНАЧЛЕНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА

Тамара Тепшић, дипл. правник, с. р.

8 

Градско веће града Пожаревца на седници одр-
жаној дана 27. децембра 2011. године, разматра-
ло је захтев Одељења за привреду и финансије 
Градске управе града Пожаревца за обезбеђењем 
недостајућих средстава за реализацију Уговора о 
преносу права јавне својине на непокретностима 
уз накнаду (војни комплекс „Барутана“), па је 
на основу члана 86. Статута града Пожаревца 
(„Службени гласник града Пожаревца“, бр. 9/09- 
пречишћен текст), члана 21. Пословника о ра-
ду Градског већа града Пожаревца („Службени 
гласник града Пожаревца“, бр. 3/08, 5/08 и 3/09), 
члана 3. став 3. и члана 16. Одлуке о буџету гра-
да Пожаревца за 2011. годину („Службени гласник 
града Пожаревца“ 12/10,1/11 и 6/11) донело 

Р Е Ш Е Њ Е 
о употреби средстава текуће буџетске 

резерве

I
ПРИХВАТА СЕ захтев Одељења за привреду 

и финансије Градске управе града Пожаревца 
број:03–40–1792/2011 од 27.12.2011. године за 
обезбеђењем недостајућих средстава за реали-
зацију Уговора о преносу права јавне својине на 
непокретностима уз накнаду (војни комплекс 
„Барутана“) и одобравају средства у укупном 
износу од 105.880,00 динара. 

II
Средства из тачке 1. овог Решења обезбедити 

из средства предвиђених Одлуком о буџету гра-
да Пожаревца за 2011. годину („Службени гласник 
града Пожаревца“ 12/10, 1/11 и 6/11), са Раздела: 
1 - „Градоначелник и Градско веће“, Глава 1.1: - 
„Градоначелник и Градско веће“, Функција 110 - 
„Извршни и законодавни органи, финансирање и 

фискални послови и спољни послови“, Позиција 
18, Економска класификација 499 - „Текућа буџет-
ска резерва“, и иста распоредити у оквиру Раздела: 
1 - „Градоначелник и Градско веће“, Глава 1.1: - 
„Градоначелник и Градско веће“, Функција 110 - 
„Извршни и законодавни органи, финансирање и 
фискални послови и спољни послови“, Позиција 
18/1, Економска класификација 541 - „Земљиште“.

III 
Средства из тачке 1. овог Решења исплатити 

из средства предвиђених Одлуком о буџету гра-
да Пожаревца за 2011. годину („Службени гласник 
града Пожаревца“ 12/10,1/11 и 6/11), са Раздела: 
1 - „Градоначелник и Градско веће“, Глава 1.1: - 
„Градоначелник и Градско веће“, Функција 110 - 
„Извршни и законодавни органи, финансирање и 
фискални послови и спољни послови“, Позиција 
18/1, Економска класификација 541 - „Земљиште“.

IV
За реализацију Решења задужују се Одељење за 

привреду и финансије Градске управе града По жа-
ревца. 

V
Ово Решење објавити у „Службеном гласнику 

гра да Пожаревца“.

У Пожаревцу, 27.12.2011. год. Број: 01–06–143/2011–26

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА ЗА ОПШТУ УПРАВУ И 
СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ 

Зорица Марковић, дипл. правник, с. р.

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА 
ПОЖАРЕВЦА - ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Миодраг Милосављевић, дипл. правник, с. р.

СТРУЧНИ САРАДНИК ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ 
ПОСЛОВЕ ГРАДОНАЧЛЕНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА

Тамара Тепшић, дипл. правник, с. р.
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Градско веће града Пожаревца на седници одр-
жаној дана 27. децембра 2011. године, разматрало 
је захтев МЗ „Забела“ за одобрење средстава за са-
нацију крова и кречење простора, са изјашњењем 
Одељења за друштвене делатности, па је на осно-
ву члана 86. Статута града Пожаревца („Службени 
гласник града Пожаревца“, бр. 9/09- пречишћен 
текст), члана 21. Пословника о раду Градског ве-
ћа града Пожаревца („Службени гласник града 
Пожаревца“, бр. 3/08, 5/08 и 3/09), члана 3. став 3. 

да Пожаревца за 2011. годину („Службени гласник 
града Пожаревца“ 12/10, 1/11 и 6/11) донело 

Р Е Ш Е Њ Е 
о употреби средстава текуће буџетске 

резерве

I
ПРИХВАТА СЕ захтев Спортског центра „По-

жа ревац“ бр. 01–40–1696/11 од 12. децембра 2011. 
године, за одобрење додатних средстава ра ди 
евидентирања новоизграђеног спортско ре креа тив-
ног објекта, са изјашњењем Одељења за друштвене 
делатности од 16. децембра 2011. године, и одобра-
вају средства у износу од 23.950,00 динара (сходно 
рачуну бр. 508/2011 Републичког геодетксог завода 
Службе за катастар непокретности Пожаревац).

II
Средства из тачке 1. овог Решења обезбедити из 

средства предвиђених Одлуком о буџету града По-
жа рев ца за 2011. годину („Службени гласник гра да 
По жа рев ца“ 12/10, 1/11 и 6/11), са Раздела: 1 - „Гра-
до на челник и Градско веће“, Глава 1.1: - „Гра до на-
чел ник и Градско веће“, Функција 110 - „Извршни 
и за ко нодавни органи, финансирање и фискални 
посло ви и спољни послови“, Позиција 18, Економска 
класификација 499 - „Текућа буџетска резерва“, и 
иста распоредити у оквиру Раздела 3. „Орган упра-
ве“, Глава 3.6. - „Физичка култура“, Фун кција 810 
- „Услуге рекреације и спорта“, По зи ција 163, 
Економска класификаци ја 424 – Спе ци јализоване 
услуге (у оквиру Фи нан сиј ског пла на Спортског цен-
тра Пожаревац за 2011. годину, Економска класифи-
кација 424631 – Гео дет ске услуге).

III 
Средства из тачке 1. овог Решења исплатити 

из средства предвиђених Одлуком о буџету гра-
да Пожаревца за 2011. годину („Службени глас ник 
града Пожаревца“ 12/10, 1/11 и 6/11), са Раз дела 
3. „Орган управе“, Глава 3.6. - „Физичка кул-
тура“, Функција 810 - „Услуге рекреације и спор-
та“, Позиција 163, Економска класификаци ја 424 
– Специјализоване услуге (у оквиру Фи нан сиј ског 
плана Спортског центра Пожаревац за 2011. годи-
ну, Економска класификација 424631 – Геодетске 
услуге), а на рачун Спортског центра „По жа ревац“.

IV
За реализацију Решења задужују се Одељење за 

друштвене делатности и Одељење за привреду и 
финансије Градске управе града Пожаревца. 

V
Ово Решење објавити у „Службеном гласнику 

града Пожаревца“.
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и члана 16. Одлуке о буџету града Пожаревца за 
2011. годину („Службени гласник града По жа рев-
ца“ 12/10, 1/11 и 6/11), донело 

Р Е Ш Е Њ Е 
 о употреби средстава текуће буџетске 

резерве

I
ПРИХВАТА СЕ захтев МЗ „Забела“ бр. 01–40–

1712/11 од 14. децембра 2011. године за одобрење 
средстава за санацију крова и кречење просто-
ра, са изјашњењем Одељења за друштвене делат-
ности од 23. децембра 2011. године и одобравају 
средства у укупном износу од 125.080,00 динара 
(83.190,00 динара за замену дела поломљених 
црепова на крову и поправку плафона и 41.890,00 
динара за малтерисање и кречење простора 
око врата и прозора просторија у којој се врше 
поправке). 

II
Средства из тачке 1. овог Решења обезбедити 

из средства предвиђених Одлуком о буџету гра-
да Пожаревца за 2011. годину („Службени гласник 
града Пожаревца“ 12/10, 1/11 и 6/11), са Раздела: 
1 - „Градоначелник и Градско веће“, Глава 1.1: - 
„Градоначелник и Градско веће“, Функција 110 - 
„Извршни и законодавни органи, финансирање и 
фискални послови и спољни послови“, Позиција 
18, Економска класификација 499 - „Текућа буџет-
ска резерва“, и иста распоредити у оквиру Раздела: 
3 „Орган управе“, Глава 3.2. „Месне заједнице“, 
Функционална класификација 160 „Опште јав-
не услуге које нису класификоване на другом ме-
сту“, Позиција 103, Економска класификација 425 
„Текуће поправке и одржавање“.

III 
Средства из тачке 1. овог Решења исплатити 

из средства предвиђених Одлуком о буџету града 
Пожаревца за 2011. годину („Службени гласник 
града Пожаревца“ 12/10,1/11 и 6/11), са Раздела: 
3 „Орган управе“, Глава 3.2. „Месне заједнице“, 
Функционална класификација 160 „Опште јав-
не услуге које нису класификоване на другом ме-
сту“, Позиција 103, Економска класификација 425 
„Текуће поправке и одржавање“.

IV
За реализацију Решења задужују се Одељење 

за привреду и финансије Градске управе града 
Пожаревца. 

V
Ово Решење објавити у „Службеном гласнику 

града Пожаревца“.

У Пожаревцу, 27.12.2011. год. Број: 01–06–143/2011–39

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА ЗА ОПШТУ УПРАВУ И 
СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ 

Зорица Марковић, дипл. правник, с. р.

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА 
ПОЖАРЕВЦА - ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Миодраг Милосављевић, дипл. правник, с. р.

СТРУЧНИ САРАДНИК ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ 
ПОСЛОВЕ ГРАДОНАЧЛЕНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА

Тамара Тепшић, дипл. правник, с. р.
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Градско веће града Пожаревца на седници одр-
жаној дана 27. децембра 2011. године, разматрало 
је захтев МРК „Пожаревац“ за одобрење додат-
них средства за завршетак текуће сезоне, са изја-
шњењем Одељења за друштвене делатности, па 
је на основу члана 86. Статута града Пожаревца 
(„Службени гласник града Пожаревца“, бр. 9/09- 
пречишћен текст), члана 21. Пословника о ра-
ду Градског већа града Пожаревца („Службени 
гласник града Пожаревца“, бр. 3/08, 5/08 и 3/09), 
члана 3. став 3. и члана 16. Одлуке о буџету гра-
да Пожаревца за 2011. годину („Службени гласник 
града Пожаревца“ 12/10, 1/11 и 6/11) донело 

Р Е Ш Е Њ Е 
о употреби средстава текуће буџетске 

резерве

I
ДЕЛИМИЧНО СЕ ПРИХВАТА захтев Мушког 

рукометног клуба „Пожаревац“ бр. 01–40–1586/11 
од 28. новембра 2011. године, за одобрење додат-
них средства за завршетак текуће сезоне, са изја-
шњењем Одељења за друштвене делатности од 
27. децембра 2011. године и одобравају средства у 
укупном износу од 600.000,00 динара. 

II
Средства из тачке 1. овог Решења обезбедити 

из средства предвиђених Одлуком о буџету града 
По жаревца за 2011. годину („Службени гласник 
гра да Пожаревца“ 12/10, 1/11 и 6/11), са Раздела: 
1 - „Градоначелник и Градско веће“, Глава 1.1: - 
„Гра доначелник и Градско веће“, Функција 110 - 
„Изврш ни и законодавни органи, финансирање и 
фис кални послови и спољни послови“, Позиција 
18, Еко номска класификација 499 - „Текућа бу џет-
ска резерва“, и иста распоредити у оквиру Раздела: 

1 - „Градоначелник и Градско веће“, Гла ва 1.2: 
- „Дотације невладиним организацијама, удру-
же њи ма и пројектима“, Функција 810 - „Услуге 
ре креа ци је и спорта“, Позиција 46, Економска кл-
аси фи кација 481 - „Дотације спортским ор га ни за-
ци ја ма“.

III 
Средства из тачке 1. овог Решења исплатити 

из средства предвиђених Одлуком о буџету гра-
да Пожаревца за 2011. годину („Службени гласник 
града Пожаревца“ 12/10,1/11 и 6/11), са Раздела: 1 
- „Градоначелник и Градско веће“, Глава 1.2: - „до-
тације невладиним организацијама, удружењима 
и пројектима“, Функција 810 - „Услуге рекреације 
и спорта“, Позиција 46, Економска класификација 
481 - „Дотације спортским организацијама“.

IV
За реализацију Решења задужују се Одељење за 

друштвене делатности и Одељење за привреду и 
финансије Градске управе града Пожаревца. 

V
Ово Решење објавити у „Службеном гласнику 

града Пожаревца“.

У Пожаревцу, 27.12.2011. год. Број: 01–06–143/2011–47

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА ЗА ОПШТУ УПРАВУ И 
СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ 

Зорица Марковић, дипл. правник, с. р.

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА 
ПОЖАРЕВЦА - ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Миодраг Милосављевић, дипл. правник, с. р.

СТРУЧНИ САРАДНИК ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ 
ПОСЛОВЕ ГРАДОНАЧЛЕНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА

Тамара Тепшић, дипл. правник, с. р.
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Градско веће града Пожаревца на седници одр-
жаној дана 27. децембра 2011. године, разматрало 
је захтев OК „Млади радник“ Пожаревац за пренос 
ванредних средстава из буџета Града Пожаревца на 
име нагомиланих дуговања, па је на основу члана 86. 
Статута града Пожаревца („Службени гласник гра-
да Пожаревца“, бр. 9/09- пречишћен текст), члана 21. 
Пословника о раду Градског већа града Пожаревца 
(„Службени гласник града Пожаревца“, бр. 3/08, 5/08 
и 3/09), члана 3. став 3. и члана 16. Одлуке о буџе-
ту града Пожаревца за 2011. годину („Службени гла-
сник града Пожаревца“ 12/10, 1/11 и 6/11) донело 

Р Е Ш Е Њ Е 
о употреби средстава текуће буџетске 

резерве

I
ДЕЛИМИЧНО СЕ ПРИХВАТА захтев OК 

„Млади радник“ Пожаревац бр. 01–40–1754/2011 
од 21. децембра 2011. године, за пренос ванредних 
средстава из буџета Града Пожаревца на име наго-
миланих дуговања и одобравају средства у укупном 
износу од 300.000,00 динара. 

II
Средства из тачке 1. овог Решења обезбедити 

из средства предвиђених Одлуком о буџету гра-
да Пожаревца за 2011. годину („Службени гласник 
града Пожаревца“ 12/10, 1/11 и 6/11), са Раздела: 
1 - „Градоначелник и Градско веће“, Глава 1.1: - 
„Градоначелник и Градско веће“, Функција 110 - 
„Извршни и законодавни органи, финансирање и 
фискални послови и спољни послови“, Позиција 
18, Економска класификација 499 - „Текућа буџет-
ска резерва“, и иста распоредити у оквиру Раздела: 
1 - „Градоначелник и Градско веће“, Глава 1.2: 
- „Дотације невладиним организацијама, удру-
жењима и пројектима“, Функција 810 - „Услуге 
рекреације и спорта“, Позиција 46, Економска кла-
сификација 481 - „Дотације спортским организаци-
јама“.

III 
Средства из тачке 1. овог Решења исплати-

ти из средства предвиђених Одлуком о буџету гра-
да По жа ревца за 2011. годину („Службени гласник 
гра да Пожаревца“ 12/10,1/11 и 6/11), са Раздела: 
1 - „Градоначелник и Градско веће“, Глава 1.2: - 
„Дотације невладиним организацијама, удружењима 
и пројектима“, Функција 810 - „Услуге рекреације и 
спорта“, Позиција 46, Економска класификација 481 
- „Дотације спортским организацијама“, а на рачун 
ОК „Млади радник“ Пожаревац број 205–35477–66 
који се води код Комерцијалне банке.

IV
За реализацију Решења задужују се Одељење 

за привреду и финансије Градске управе града 
Пожаревца. 

V
Ово Решење објавити у „Службеном гласнику 

града Пожаревца“.

У Пожаревцу, 27.12.2011. год.  Број: 01–06–143/2011–48

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
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ГРАДСКА 
ОПШТИНА КОСТОЛАЦ

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА ЗА ОПШТУ УПРАВУ И 
СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ 

Зорица Марковић, дипл. правник, с. р.

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА 
ПОЖАРЕВЦА - ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Миодраг Милосављевић, дипл. правник, с. р.

СТРУЧНИ САРАДНИК ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ 
ПОСЛОВЕ ГРАДОНАЧЛЕНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА

Тамара Тепшић, дипл. правник, с. р.
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Градско веће града Пожаревца на седници одр-
жаној дана 29. децембра 2011. године, разматра-
ло је захтев Туристичке организације Пожаревац, 
за одобрење додатних средстава за исплату нак-
наде за раднике на име припреме новогодишњег 
програма, са изјашњењем Одељења за друштвене 
делатности, па је на основу члана 86. Статута града 
Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца“, 
бр. 9/09- пречишћен текст), члана 21. Пословника 
о раду Градског већа града Пожаревца („Службени 
гласник града Пожаревца“, бр. 3/08, 5/08 и 3/09), 
члана 3. став 3. и члана 16. Одлуке о буџету гра-
да Пожаревца за 2011. годину („Службени гласник 
града Пожаревца“ 12/10, 1/11 и 6/11) донело 

Р Е Ш Е Њ Е 
о употреби средстава текуће буџетске 

резерве

I
ПРИХВАТА СЕ захтев Туристичке организаци-

је Пожаревац, за одобрење додатних средстава за 
исплату накнаде за раднике на име припреме но-
вогодишњег програма, са изјашњењем Одељења 
за друштвене делатности и одобравају средства у 
укупном износу од 90.912 динара (80.000,00 дина-
ра нето + 10.912,00 динара порези)

II
Средства из тачке 1. овог Решења обезбедити 

из средства предвиђених Одлуком о буџету града 
Пожаревца за 2011. годину („Службени гласник 
града Пожаревца“ 12/10, 1/11 и 6/11), са Раздела: 
1 - „Градоначелник и Градско веће“, Глава 1.1: - 
„Градоначелник и Градско веће“, Функција 110 - 
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На основу члана 43. став 1. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 
бр. 54/2009 и 73/10), члана 2. Одлуке о утврђивању 
прихода који припадају граду и Градској општини 
Костолац („Службени гласник града Пожаревца“ 
бр. 1/2010) и члана 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 бу-
џету Градске општине Костолац за 2012. годину 
Скупштина Градске општине Костолац, на седници 
одржаној дана 30.12.2011. године, донела је

ОДЛУКУ 
О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ 

КОСТОЛАЦ ЗА 2012.ГОДИНУ

Члан 1.
Приходи Градске општине Костолац за 2012. го-

дину регулисани су Одлуком о распоређивању при-
хода Градске општине Костолац за 2012.годину ( 
„Службени гласник града Пожаревца“, бр. 8/11 ) и 
Одлуком о утврђивању прихода који припадају гра-
ду и Градској општини Костолац ( „Службени гла-
сник града Пожаревца“, бр. 8/11 ). 

I

ОПШТИ ДЕО

Члан 2.
Рачун прихода и примања, расхода и издатака и 

рачун финансирања Градске општине Костолац за 
2012. годину (у даљем тексту: буџет), састоје се од: 

Опис Износ
1 2

А.  РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, 
РАСХОДА И ИЗДАТАКА

1.  Укупни приходи и прима-
ња од продаје нефинансијске 
имовине

135.299.850,00

1.1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ 135.299.850,00
- буџетска средства 122.917.850,00
- сопствени приходи 12.382.000,00
- донације 0,00

„Извршни и законодавни органи, финансирање и 
фискални послови и спољни послови“, Позиција 
18, Економска класификација 499 - „Текућа буџет-
ска резерва“, и иста распоредити у оквиру Раздела 
3. „Орган управе“, Глава 3.5. - „Култура“, Функција 
820 - „Услуге културе“, Позиција 142, Економска 
класификација 423 –„Услуге по уговору“ (у окви-
ру Финансијског плана Туристичке организације 
Пожаревац за 2011. годину, на Економску класи-
фикацију 423599– остале стручне услуге-припрема 
новогодишњег програма).

III 
Средства из тачке 1. овог Решења исплатити 

из средства предвиђених Одлуком о буџету града 
Пожаревца за 2011. годину („Службени гласник 
града Пожаревца“ 12/10, 1/11 и 6/11), са Раздела 3. 
„Орган управе“, Глава 3.5. - „Култура“, Функција 
820 - „Услуге културе“, Позиција 142, Економска 
класификација 423 –„Услуге по уговору“ (у окви-
ру Финансијског плана Туристичке организације 
Пожаревац за 2011. годину, на Економску класи-
фикацију 423599– остале стручне услуге-припрема 
новогодишњег програма).

IV
За реализацију Решења задужују се Одељење за 

друштвене делатности и Одељење за привреду и 
финансије Градске управе града Пожаревца. 

V
Ово Решење објавити у „Службеном гласнику 

града Пожаревца“.

У Пожаревцу, 29.12.2011. год. Број: 01–06–145/2011–1

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА ЗА ОПШТУ УПРАВУ И 
СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ 

Зорица Марковић, дипл. правник, с. р.

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА 
ПОЖАРЕВЦА - ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Миодраг Милосављевић, дипл. правник, с. р.

СТРУЧНИ САРАДНИК ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ 
ПОСЛОВЕ ГРАДОНАЧЛЕНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА

Тамара Тепшић, дипл. правник, с. р.

1.2.  ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ 
НЕФИНАНСИЈСКЕ 
ИМОВИНЕ

0,00

2.  Укупни расходи и издаци за 
набавку нефинансијске имо-
вине (4+5)

135.299.850,00

2.1.  ТЕКУЋИ РАСХОДИ 
(класа 4) у чему: 122.917.850,00

- текући буџетски расходи 112.928.746,00
- расходи из сопствених приходи 9.989.104,00
- донације 0,00
2.2.  ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ 

НЕФИНАНСИЈСКЕ 
ИМОВИНЕ (класа 5) у чему

12.382.000,00

- текући буџетски расходи 7.182.000,00
- расходи из сопствених приходи 5.200.000,00
- донације 0,00
БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ / 
ДЕФИЦИТ) (кл. 7+8) - (кл. 4+5) 0,00

Издаци за набавку финансијске 
имовине (у циљу спровођења 
јавних прихода) категорија 62

0,00

Примања од продаје фи нан-
сиј ске имовине (категорије 92 
осим 9211, 9219, 9227, 9228 )

0,00

УКУПАН ФИСКАЛНИ 
СУФИЦИТ/ ДЕФИЦИТ 
(кл.7+8) - (кл.4+5)+(92–62)

0,00

Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА 0,00
Примања по основу продаје фи-
нансијске имовине 0,00

Примања од задуживања (катего-
рија 91) 0,00

Неутрошена средства из предход-
них година 0,00

Издаци за отплату главнице дуга 
(категорија 61) 0,00

Издаци за набавку финансијске 
имовине која није у циљу спро-
вођења јавних политика (део 62 )

0,00

НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ 0,00

Приходи и примања који представљају буџетска 
средствља утврђени су у следећим износима у ра-
чуну прихода и примања:
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Услуге по уговору 423 16.323.945,00
Специјализоване услуге 424 5.306.243,00
Текуће поправке и одржавње 425 456.000,00
Материјал 426 2.759.500,00
3.Отплата камате 44 0,00
Отплата домаћих камата 441 0,00
4.Субвенције 45 0,00
Субвенције јавним нафинансијским предузећима и организацијама 451 0,00
5. Дотације и трансфери 46 42.069.837,00
Трансфери осталих нивоа власти 463 42.069.837,00
6.Социјално осигурање и социјална заштита 47 0,00
Накнаде за социјалну заштиту из буџета 472 0,00
7.Остали расходи 48 14.107.000,00
Дотације невладиним организацијама 481 14.107.000,00
Порези, обавезне таксе и казне 482 0,00
Новчане казне и пеналипо решењу судова 483 0,00
8.Резерве 49 800.000,00
Средства резерве 499 800.000,00
Издаци за нефинансијску имовину 5 9.989.105,00
9. Основна средства 51 9.989.105,00
Зграде и грађевински објекти 511 9.972.605,00
Машине и опрема 512 16.500,00
Остале непокретности и опрема 513 0,00
Нематеријална имовина 515 0,00
Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине: 6 0,00
12. Отплата главнице 61 0,00
Отплата главнице домаћим кредиторима 611 0,00

Примања и издаци утврђују се у рачуну финансирања у следећим износима: 
Опис Износ

Нето финансирање 0,00
Примања од продаје финансијске имовине и задуживања 0,00
Примања од продаје финансијске имовине 0,00
Примања од задуживања 0,00
Пренета неутрошена средства из ранијих година 0,00
Издаци за отплату главнице примљених кредита 0,00
Отплата главнице домаћим кредиторима 0,00
Отплата главнице страним кредиторима 0,00

Члан 3.

Буџет за 2012. годину састоји се од:
−  прихода и примања у износу од 135.299.850,00 

динара;
−  расхода и издатака у износу од 135.299.850,00 

динара;
−  буџетског дефицита 0,00 динара

Члан 4.
Средства текуће буџетске резерве планирају се 

у буџету Градске општине Костолац у износу од 
600.000,00 динара.

Средства из става 1. овог члана користе се за не-
пла ни ране сврхе које нису утврђене апропријаци-

је, или за сврхе за које се у току године покаже да 
апро при ја ције нису биле довољне.

Веће Градске општине Костолац на предлог 
Одељења за привреду и финансије, доноси одлуку 
о употреби средстава текуће буџетске резерве.

Одобрена средства по овом основу представља-
ју повећање апропријације директних корисника за 
одређене намене и исказују се на одговарајућој еко-
номској 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 
7. Закона о буџетском систему. 

Опис Еконоимска 
класификација

Буџет за 2012. 
годину

1 2 3
I ПРИХОДИ И ПРИМАЊА
Текући приходи 7 122.917.850,00
1. Уступљени приходи 7 122.917.850,00
1.1.Порез на доходак, добит и капиталне добитке 711 0,00
1.2. Порез на наслеђе и поклон 7133 0,00
1.3. Порез на пренос апсолутних права 7134 0,00
1.4. Накнаде: 714 0,00
- годишња накнада за моторна возила и друга возила 714514 0,00
- Накнада за промену намене и закуп пољопривредног земљишта 7145 0,00
- Накнада за загађење животне стедине 7145 0,00
- Накнада за коришћење шума и шумског земљишта 741526 0,00
1.5.Трансфери од других нивоа власти 733 122.917.850,00
2. Изворни приходи 7 0,00
2.1. Порез на имовину 713 0,00
2.3. Локалне комуналне таксе 714,716,741,742 0,00
2.4. Локалне административне таксе 7422 0,00
2.5. Боравишна такса 714552 0,00
2.6. Накнаде: 714,741,742 0,00
- посебна накнада за заштиту и унапређење животне срдине 714562 0,00
- накнаде за коришћење грађевинског земљишта 741534 0,00
- накнаде за уређивање грађевинског земљишта 742253 0,00
2.7. Камате 7411 0,00
2.8.  Приходи које својом делатношћу остваре органи и организације оп-

штине 742 0,00

2.9. Приходи од новчаних казни за прекршаје 743 0,00
2.10. Мешовити и неодређени приходи 7451 0,00
Примања од задуживања и продаје финансијске имовине 9 0,00
2.11. Примања од продаје домаћих акција 921 0,00

Расходи и издаци буџета утврђују се у следећим износима у рачуну расхода и издатака: 

ОПИС Економска 
класификација

Буџет 
2012. година

1 2 3
II УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ
Текући расходи 4 112.928.745,00
1. Расходи за запослене 41 29.187.040,00
Плате, додаци и накнаде запослених 411 19.420.800,00
Социјални доприноси на терет послодавца 412 3.476.360,00
 Накнаде у натури 413 44.000,00
Социјална давања запосленима 414 0,00
Накнада трошкова за запослене 415 245.880,00
Награде запосленима и остали посебни расходи 416 6.000.000,00
Одборнички додатак 417 0,00
2. Коришћење услуга и роба 42 26.764.868,00
Стални трошкови 421 1.562.180,00
Трошкови путовања 422 357.000,00
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Веће Градске општине Костолац одлучује о ко-
риш ћењу средстава сталне буџетске резерве за 
на ме не утврђене у члану 70. Закона о буџетском 
сис тему, у појединачним случајевима до износа од 
10% планираног износа у овој Одлуци, а по пред-
ло гу Одељења за привреду и финансије Управе 
Град ске општине Костолац.

За прописане намене из става 2. овог члана ко-
је у појединачним случајевима прелазе износ пре-
ко 10% планираног износа сталне буџетске резер ве, 

одлуку о коришћењу ових средстава доноси Скуп-
шти на Градске општине Костолац. 

Члан 6.
Приходи и примања који престављају средства 

буџета Градске општине Костолац за 2012. годину 
у укупном износу од 135.299.850,00 динара по врс-
та ма, односно економским класификацијама, утвр-
ђе ни су у следећим износима:

Економска 
класи фи ка-

ција
ПРИХОДИ И ПРИМАЊА Износ

1 2 3
А) ПОРЕЗИ: 0,00
711 Порез на доходак, добит и капиталне добитке 0,00
711111 - порез на зараде 0,00

711121 -  порез на приходе од самосталне делатности који се плаћа према стварно 
оствареним нето приходима 0,00

711122 -  порез на приходе од самосталне делатности који се плаћа према 
паушално одређеном нето приходу 0,00

711143 - порез на приходе од непокретности 0,00
711146 - порез на приходе од пољопривреде и шумарства 0,00
711147 - порез на земљиште 0,00
711190 - порез на друге приходе 0,00
713 Порез на имовину 0,00
713120 - порез на имовину 0,00
713310 - порез на наслеђе и поклон 0,00
713420 - порез на капиталне трансакције 0,00
714 Порез на добра и услуге 0,00
714440 - средства за противпожарну заштиту 0,00
714513 - комуналне таксе за држање моторних возила 0,00
714514 - годишња накнада за моторна возила, тракторе и прикључна возила 0,00
714552 - боравишна такса 0,00
714562 - посебна накнада за заштиту и унапређење животне срдине 0,00
714570 - општинске и градске комуналне таксе 0,00
716 Други порези 0,00
731 Донације од иностраних држава 0,00
731100 Текуће донације од иностраних држава 0,00
716111 - комунална такса за истицање фирме на пословном простору 0,00
Б) ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 0,00
733 Трансфери од других нивоа власти 122.917.850,00
733157 - текући трансфери од других нивоа власти у корист општине 122.917.850,00
733253 - капитални трансфери од других нивоа власти 0,00
В) ДРУГИ ПРИХОДИ 0,00
741 Приход од имовине 0,00
741150 - камате од средстава консолидованог рачуна трезора општине 0,00

741510 - накнаде за коришћење природних добара 0,00
741534 - накнаде за коришћење грађевинског земљишта 0,00
742 Приходи од продаје добара и услуга 0,00

742152
-  приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у др-

жавној својини које користе општине и индиректни корисници њиховог 
буџета

0,00

742251 - општинске административне таксе 0,00
742253 - накнаде за уређивање грађевинског земљишта 0,00
742351 -  приходи које својом делатношћу остваре органи и организације општине 0,00
743 Новчане казне и одузета имовинска корист 0,00
745 Мешовити и неодређени приходи 0,00

УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (КЛАСА 7): 122.917.850,00

СОПСТВЕНИ И ДРУГИ ПРИХОДИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА 0,00
733 Трансфери од других нивоа власти 0,00
733157 - текући трансфери од других нивоа власти у корист општине 0,00
733200 - капитални трансфери од других нивоа власти 0,00
741 Приход од имовине 0,00
741150 - камате од средстава консолидованог рачуна трезора општине 0,00
741510 - накнаде за коришћење природних добара 0,00
741534 - накнаде за коришћење грађевинског земљишта 0,00
742 Приходи од продаје добара и услуга 0,00

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

0,00

742251 - општинске административне таксе 0,00
742253 - накнаде за уређивање грађевинског земљишта 0,00
742351 - приходи које својом делатношћу остваре органи и организације општине 0,00
743 Новчане казне и одузета имовинска корист 0,00
744 Добровољни трансфери од физичких и правних лица 9.540.000,00
744151 Текући добровољни трансфери у корист нивоа општине 9.540.000,00
745 Мешовити и неодређени приходи 2.842.000,00
745111 Остали приходи 2.842.000,00

УКУПНА ПРИХОДИ И ПРИМАЊА : 12.382.000,00
Члан 7.

Укупни расходи и издаци буџета за 2012. годину, по основним наменама, утврђени су у следећим износи-
ма:

Eкон. 
кл. ВРСТА РАСХОДА Средства 

из буџета

Издаци из до-
датних при-

хода буџ. 
корисника

Укупна 
средства

41 РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 29.187.040,00 300.000,00 29.487.040,00
411 Плате, додаци и накнаде запослених 19.420.800,00 0,00 19.420.800,00
412 Социјални доприноси на терет послодавца 3.476.360,00 0,00 3.476.360,00
413 Накнада у натури 44.000,00 0,00 44.000,00
414 Социјална давања запосленима 0,00 0,00 0,00
415 Накнаде за запослене 245.880,00 0,00 245.880,00
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Eкон. 
кл. ВРСТА РАСХОДА Средства 

из буџета

Издаци из до-
датних при-

хода буџ. 
корисника

Укупна 
средства

416 Награде, бонуси и остали посебни расходи 6.000.000,00 300.000,00 6.300.000,00
42 КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА 26.764.868,00 6.632.000,00 33.396.868,00

421 Стални трошкови 1.562.180,00 1.172.000,00 2.734.180,00
422 Трошкови путовања 357.000,00 115.000,00 472.000,00
423 Услуге по уговору 16.323.945,00 2.280.000,00 18.603.945,00
424 Специјализоване услуге 5.306.243,00 1.320.000,00 6.626.243,00
425 Текуће поправке и одржавање 456.000,00 1.040.000,00 1.496.000,00
426 Материјал 2.759.500,00 705.000,00 3.464.500,00
43 УПОТРЕБА ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА 0,00 0,00 0,00

431 Употреба основних средстава 0,00 0,00 0,00
44 ОТПЛАТА КАМАТА 0,00 0,00 0,00

441 Отплате домаћих камата 0,00 0,00 0,00
45 СУБВЕНЦИЈЕ 0,00 0,00 0,00

451 Субвенције нефинанс. корпорацијама 0,00 0,00 0,00
454 Субвенције приватним предузећима 0,00 0,00 0,00
46 ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 42.069.837,00 0,00 42.069.837,00

463 Донације и трансфери осталим нивоима власти 42.069.837,00 0,00 42.069.837,00
47 СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ 0,00 250.000,00 250.000,00

472 Накнаде за социјалну заштиту 0,00 250.000,00 250.000,00
48 ОСТАЛИ ИЗДАЦИ 14.107.000,00 0,00 14.107.000,00

481 Донације невладиним организацијама 
и удружењима 14.107.000,00 0,00 14.107.000,00

482 Порези, обавезне таксе и казне 0,00 0,00 0,00
483 Казне по судским решењима 0,00 0,00 0,00

484 Накнада штете за повреде или штету  
насталу услед елементарних непогода 0,00 0,00 0,00

485 Накнада штете за повреде или  
штете нанете од стране држ. органа 0,00 0,00 0,00

49 СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ 800.000,00 0,00 800.000,00
499 Стална резерва 200.000,00 0,00 200.000,00
499 Текућа резерва 600.000,00 0,00 600.000,00
51 ОСНОВНА СРЕДСТВА 9.989.105,00 5.200.000,00 15.189.105,00
511 Зграде и грађевински објекти 9.972.605,00 0,00 9.972.605,00
512 Машине и опрема 16.500,00 5.000.000,00 5.016.500,00
513 Остале некретнине и опрема 0,00 0,00 0,00
514 Култивисана имовина 0,00 0,00 0,00
515 Нематеријална имовина 0,00 200.000,00 200.000,00
52 ЗАЛИХЕ 0,00 0,00 0,00

523 Залихе робе за даљу продају 0,00 0,00 0,00
54 ПРИРОДНА ИМОВИНА 0,00 0,00 0,00

541 Земљиште 0,00 0,00 0,00
61 ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ 0,00 0,00 0,00
611 Отплата главнице домаћим кредиторима 0,00 0,00 0,00

УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ 122.917.850,00 12.382.000,00 135.299.850,00

II

ПОСЕБАН ДЕО

Члан 8.

Средства буџета, у укупном износу од 122.917.850,00 динара исказаних у колони 7 посебног дела буџета и 
средства прихода из осталих извора директних и индиректних корисника средстава буџета, у укупном износу 
од 12.382.000,00 динара исказаних у колони 8 посебног дела буџета, распоређују се по корисницима и то:
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прихода бу-
џетских ко-
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Укупно

1 2 3 4 5 6 7 8 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 4.160.000,00 0,00 4.160.000,00

2 412
Социјални доприноси на терет по-
слодаваца 744.640,00 0,00 744.640,00

3 421 Стални трошкови 250.000,00 0,00 250.000,00
4 422 Трошкови путовања 100.000,00 0,00 100.000,00
5 423 Услуге по уговору 5.120.000,00 0,00 5.120.000,00
6 424 Специјализоване услуге 1.620.493,00 0,00 1.620.493,00

7 484

Накнада штете за повреде или ште-
ту насталу услед елементарних не-
погода 0,00 0,00
Средства резерве:

8 499 Стална резерва 200.000,00 0,00 200.000,00
9 499 Текућа резерва 600.000,00 0,00 600.000,00

10 511 Згрaде и грађевински објекти 9.917.605,00 0,00 9.917.605,00
11 512 Машине и опрема 0,00 0,00

Извори финансирања за функцију 110: 
01 Приходи из буџета 22.712.738,00 0,00 22.712.738,00

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 110 22.712.738,00 0,00 22.712.738,00
474 Вишенаменски развојни пројекти

12 463

4632 -  Kапитални трансфери по 
Програму ЈП Дирекција за из-
градњу 13.191.835,00 0,00 13.191.835,00

13 463

4632 -  Капитални трансфер Месним 
заједницама по Програму 
Фонда за развој 28.878.002,00 0,00 28.878.002,00

14 463

4632 -  Капитални трансфер Месним 
заједницама по Програму бу-
џетског Фонда за заштиту жи-
вотне средине 0,00 0,00

Извори финансирања за функцију 474:
01 Приходи из буџета 42.069.837,00 0,00 42.069.837,00

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 474 42.069.837,00 0,00 42.069.837,00
УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1.1. 64.782.575,00 0,00 64.782.575,00
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1.2
ДОНАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ 

ОРГАНИЗАЦИЈАМА, 
УДРУЖЕЊИМА И ПРОЈЕКТИМА

020 Старост
15 481 Донације пензионерској организацији 1.000.000,00 1.000.000,00

Извори финансирања за функцију 020:
01 Приходи из буџета 1.000.000,00 1.000.000,00

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 020 1.000.000,00 1.000.000,00

 160
Опште јавне услуге које нису кла-
сификоване на другом месту

16 481

Учешће Градске општине Костолац 
у програмима невладиних органи-
зација 500.000,00 0,00 500.000,00
Извори финансирања за функцију 160:
01 Приходи из буџета 500.000,00 0,00 500.000,00

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 160 500.000,00 0,00 500.000,00
810 Услуге рекреације и спорта

17 481
Донације спортским омладинским 
организацијама 11.100.000,00 0,00 11.100.000,00
Извори финансирања за функцију 810:
01 Приходи из буџета 11.100.000,00 0,00 11.100.000,00

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810 11.100.000,00 0,00 11.100.000,00
820 Услуге културе

18 481 Донације КУД-овима 1.007.000,00 0,00 1.007.000,00
Извори финансирања за функцију 820:
01 Приходи из буџета 1.007.000,00 0,00 1.007.000,00

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820 1.007.000,00 0,00 1.007.000,00
840 Донације верским заједницама

19 481 Донације верским заједницама 500.000,00 0,00 500.000,00
Извори финансирања за функцију 840:
01 Приходи из буџета 500.000,00 0,00 500.000,00

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 840 500.000,00 500.000,00
УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1.2. 14.107.000,00 0,00 14.107.000,00

Извори финансирања за раздео 1: 
01 Приходи из буџета 78.889.575,00 0,00 78.889.575,00

УКУПНО ЗА РАЗДЕО 1: 78.889.575,00 0,00 78.889.575,00

2
СКУПШТИНА ГРАДСКЕ 
ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ

2.1
СКУПШТИНА ГРАДСКЕ 
ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ

110 20

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

21 411 Плате и додаци запослених 2.900.000,00 0,00 2.900.000,00

22 412
Социјални доприноси на терет по-
слодаваца 519.100,00 0,00 519.100,00

23 422 Трошкови путовања 100.000,00 0,00 100.000,00
24 423 Услуге по уговору 6.450.000,00 0,00 6.450.000,00
25 426 Материјал 200.000,00 0,00 200.000,00
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Извори финансирања за функцију 110:
01 Приходи из буџета 10.169.100,00 0,00 10.169.100,00

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 110 10.169.100,00 0,00 10.169.100,00
УКУПНО ЗА ГЛАВУ 2.1. 10.169.100,00 0,00 10.169.100,00

Извори финансирања за раздео 2: 
01 Приходи из буџета 10.169.100,00 0,00 10.169.100,00

2.2 ОПШТИНСКА ИЗБОРНА 
КОМИСИЈА

160
Опште јавне услуге које нису кла-
сификоване на другом месту

26 416 Награде, бонуси и остали расходи 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00
27 421 Стални трошкови 100.000,00 0,00 100.000,00
28 422 Трошкови путовања 50.000,00 0,00 50.000,00
29 423 Услуге по уговору 600.000,00 0,00 600.000,00
30 426 Материјал 400.000,00 0,00 400.000,00

Извори финансирања за функцију 160:
01 Приходи из буџета 7.150.000,00 0,00 7.150.000,00

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 160 7.150.000,00 0,00 7.150.000,00
УКУПНО ЗА ГЛАВУ 2.2. 17.319.100,00 0,00 17.319.100,00

Извори финансирања за раздео 
2:01 Приходи из буџета 17.319.100,00 0,00 17.319.100,00

УКУПНО ЗА РАЗДЕО 2: 17.319.100,00 0,00 17.319.100,00

3
ОРГАН УПРАВЕ ГРАДСКЕ 

ОПШТИНЕ

3.1
УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ 

КОСТОЛАЦ
130 Опште услуге

31 411 Плате и додаци запослених 12.360.800,00 0,00 12.360.800,00

32 412
Социјални доприноси на терет по-
слодавца 2.212.620,00 0,00 2.212.620,00

33 413 Накнаде у натури 44.000,00 0,00 44.000,00
34 415 Накнаде трошкова за запослене 245.880,00 0,00 245.880,00
35 416 Награде, бонуси и остали расходи 0,00 300.000,00 300.000,00
36 421 Стални трошкови 1.212.180,00 1.112.000,00 2.324.180,00
37 422 Трошкови путовања 107.000,00 115.000,00 222.000,00
38 423 Услуге по уговору 3.908.945,00 2.260.000,00 6.168.945,00
39 424 Специјализоване услуге 3.605.750,00 1.170.000,00 4.775.750,00
40 425 Текуће поправке и одржавање 456.000,00 1.000.000,00 1.456.000,00
41 426 Материјал 2.159.500,00 705.000,00 2.864.500,00

42 472
Накнаде за социјалну заштиту из бу-
џета 0,00 250.000,00 250.000,00

43 511 Зграде и грађевински објекти 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00
44 512 Машине и опрема 0,00 200.000,00 200.000,00

Извори финансирања за функцију 130:
01 Приходи из буџета 26.312.675,00 12.112.000,00 38.424.675,00

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 130 26.312.675,00 12.112.000,00 38.424.675,00
УКУПНО ЗА ГЛАВУ 3.1. 26.312.675,00 12.112.000,00 38.424.675,00

3.2 МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
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160
Опште јавне услуге које нису кла-
сификоване на другом месту

45 421 Стални трошкови 0,00 60.000,00 60.000,00
46 422 Трошкови путовања 0,00 0,00 0,00
47 423 Услуге по уговору 245.000,00 20.000,00 265.000,00
48 424 Специјализоване услуге 80.000,00 150.000,00 230.000,00
49 425 Текуће поправке и одржавање 0,00 40.000,00 40.000,00
50 511 Згрaде и грађевински објекти 55.000,00 0,00 55.000,00
51 512 Машине и опрема 16.500,00 0,00 16.500,00
52 541 Земљиште 0,00 0,00 0,00

Извори финансирања за функцију 160:
01 Приходи из буџета 
04 Сопствени приходи 396.500,00

396.500,00 
270.000,00

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 160 396.500,00 270.000,00 666.500,00
УКУПНО ЗА ГЛАВУ 3.2. 396.500,00 270.000,00 666.500,00

Извори финансирања за раздео 3: 
01 Приходи из буџета 
04 Сопствени приходи

26.709.175,00
12.382.000,00

26.709.175,00 
12.382.000,00

УКУПНО ЗА РАЗДЕО 3: 26.709.175,00 12.382.000,00 39.091.175,00
Укупни извори финансирања на ни-
воу Градске општине Костолац за 
2010. годину: 
01 Приходи из буџета 
04 Сопствени приходи 122.917.849,00 12.382.000,00

122.917.849,00 
12.382.000,00

УКУПНИ РАСХОДИ 2012. ГОДИНЕ : 122.917.850,00 12.382.000,00 135.299.850,00

III ИЗВРШАВАЊЕ БУЏЕТА

Члан 9.
Директни корисник средстава буџета може пре-

узимати обавезе и вршити плаћање на терет бу-
џетских средстава, само до износа апропријације 
утврђене овом Одлуком, односно у току године до 
нивоа одобрених квота.

Члан 10.
Изузетно, у случају да се у буџету Градске оп-

штине Костолац определе актом другог нивоа вла-
сти наменска трансферна средства укључујући 
и средства за надокнаду штета услед елементар-
них 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 финанси-
је, комуналне и стамбене послове, урбанизам и 
инспекцијске послове Управе Градске општине 
Костолац отвориће у складу са чланом 5. Закона о 
буџетском систему, на основу тог акта, одговара-
јуће апропријације за извршавање расхода по том 
основу.

Члан 11.
Обавезе према корисницима буџетских средста-

ва извршавају се сразмерно оствареним примањи-
ма буџета, а у оквиру утврђене апропријације.

Ако се у току године примања смање, издаци бу-
џета извршаваће се по приоритетима и то: обаве-
зе утврђене законским прописима - на постојећем 
нивоу и минимални стални трошкови неопходни за 
несметано функционисање корисника буџетских 
средстава.

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

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

Ако корисници буџетских средстава остваре до-
датне приходе у износу већем од износа планира-
ног овом Одлуком, могу користити та средства до 
нивоа до ког су та средства и остварена, а за наме-
не утврђене овом Одлуком.

Ако корисници буџетских средстава не остваре 
додатне приходе у планираном износу, апроприја-
ције утврђене из тих прихода неће се извршавати 
на терет буџета.

Члан 12.
Средства буџета и приходи које својом делатношћу 

остварују буџетски корисници распоређују се и иска-
зују по ближим наменама, у складу са економском и 
функционалном класификацијом, годишњим програ-
мом и финансијским планом прихода и расхода.

Као сопствени приходи буџетских корисника ис-
казују се јавна средства и приходи које корисници 
остваре својом активношћу, односно продајом роба 
и вршењем услуга у складу са Законом.

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 Костолац може про-
писати услове, критеријуме и начин коришћења 
средстава од прихода које корисници буџетских 
средстава остваре својом активношћу, односно про-
дајом роба и вршењем услуга.

Градско Веће Града Пожаревца на предлог Одсека 
за привреду и финансије, комуналне и стамбене по-
слове, урбанизам и инспекцијске послове Управе 
Градске општине Костолац може одлучити да део јав-
них средстава из става 2. овог члана остварених у теку-
ћој години, односно неутрошених из ранијих година, 
представља општи приход буџета у текућој години.

Члан 13.
Корисници буџетских средстава дужни су да до-

делу уговора за набавку добара, финансијске имо-
вине, пружање услуга и извођење радова спроводе 
у складу са одредбама Закона о јавним набавкама 
(„Службени гласник РС“, бр. 116/08).

Набавком мале вредности, у смислу прописа о 
јавним набавкама, сматра се набавка чија је вред-
ност дефинисана законом којим се уређује буџет 
Републике Србије за 2012. годину.

Члан 14.
У оквиру плана за извршење буџета, Одсек за 

привреду и финансије, комуналне и стамбене по-
слове, урбанизам и инспекцијске послове Управе 
Градске општине Костолац планира ликвидност бу-
џета и према готовинском току буџета врши распо-
ред остварених прихода.

Распоред остварених прихода врши се троме-
сечним плановима, које доноси Одсек за привреду 
и финансије, комуналне и стамбене послове, урба-
низам и инспекцијске послове Управе Градске оп-
штине Костолац.

Директни корисник средстава буџета може вр-
шити плаћања у границама прописаних квота за 
свако тромесечје.

Члан 15.

У случају да се у току године обим пословања 
или овлашћења директног корисника буџетских 
средстава промени, износ апропријација издво је-
них за активности тог корисника могу се уве ћа ти, 
односно смањити на терет или у корист те ку ће бу-
џетске резерве.

Решење о промени апропријација из става 1. 
овог члана доноси председник Градске општине 
Костолац / Веће Градске општине Костолац.

Веће Градске општине Костолац може донети 
Од лу ку о промени апропријација у складу са чла-
ном 61. став 1.-6. Закона о буџетском сис тему, по 
Захтеву директног односно његовог ин ди рект ног 
корисника и документованој но во нас та лој потре-
би.

Директни корисник буџетских средстава. у скла-
ду са чланом 61. став 7. Закона о буџетском систе-
му, уз предходну сагласност Градског Већа града 
Пожаревца и одобрења Већа Градске општине 
Костолац, а на основу мишљења Одсека за привре-
ду и финансије, комуналне и стамбене послове, ур-
банизам и инспекцијске послове Управе Градске 
општине Костолац може, изузев апропријација 
за средства за реализацију Националног инве-
стиционог плана, извршити преусмеравање апро-
пријација 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 ула-
гања не могу смањивати у корист апроприја-
ција 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.

Ако у току године дође до промене околности 
која не угрожава утврђене приоритете унутар буџе-
та, Веће Градске општине Костолац доноси Одлуку 
да се износ апропријације који није могуће искори-
стити 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.

Укупан износ преусмеравања из става 5. овог 
члана не може бити већи од износа разлике између 
буџетом одобрених средстава текуће буџетске ре-
зерве и максимално могућег износа средстава те-
куће буџетске резерве утврђеног чланом 69. став 3. 
Закона о буџетском систему. 

У свим другим случајевима промене апропри-
ја ција врше се Одлуком о изменама и допуна-
ма Одлуке о буџету Градске општине Костолац за 
2012. годину, у складу са чланом 61. Закона о бу-
џетском систему.
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Члан 16.

За извршење ове Одлуке одговоран је председ-
ник Градске општине Костолац.

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

Члан 17.
Веће Градске општине Костолац 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 Кос-
то лац да поднесе Захтев Министарству финансија 
за одо бре ње фискалног дефицита до 10% прихода 
локалне власти у текућој години под условом да је 
фискални дефицит настао као резултат реализације 
јав них инвестиција.

Члан 18.
Одсек за привреду и финансије, комуналне и 

стамбене послове, урбанизам и инспекцијске посло-
ве Управе Градске општине Костолац обавезан је да 
редовно прати извршење буџета и најмање два пута 
годишње информише председника Градске општине 
Костолац и Веће Градске општине Костолац, а оба-
везно у року од петнаест дана по истеку шестоме-
сечног, односно деветомесечног периода.

У року од петнаест дана по подношењу изве-
штаја из става 1. овог члана, Градско Веће усваја 
и доставља извештаје Скупштини Градске општи-
не Костолац.

Извештаји садрже и одступања између усвоје-
ног буџета и извршења и образложење великих од-
ступања.

Члан 19.
Распоред и коришћење средстава врши се по 

Финансијским плановима и програмима у оквиру 
раздела чији су носиоци директни корисници бу-
џетских средстава.

Члан 20.
Средства распоређена за финансирање програ-

ма 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, кори-
сници су дужни да доставе комплетну документа-
цију, 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 Градске оп-
штине Костолац.

Члан 21.
Захтев за пренос средстава са пратећом до-

кумен тацијом подноси се служби Трезора Оде ље-

ња за привреду и финансије Градске Управе Града 
По жа ревца (у даљем тексту: Трезор).

На Захтев Трезора корисници су дужни да до-
ставе на увид и друге податке који су неопходни ра-
ди преноса средстава из Трезора.

Унутар Одељења за привреду и финансије Град-
ске Управе Града Пожаревца спроводи се интерна 
кон трола о оправданости и законитости поднетих 
до кумената на плаћање из буџета, на основу одо-
брених апропријација из ове Одлуке, Финансијских 
планова и програма и утврђених квота за сваког бу-
џетског 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 
Костолац.

Члан 22.
За законито и наменско коришћење средстава 

распоређених овом Одлуком одговорни су руково-
диоци директног и индиректног корисника буџета 
Градске општине Костолац, који су носиоци раздела. 

Члан 23.
Корисници средстава буџета могу користити 

средства распоређена овом Одлуком само за наме-
не за које су им по њиховим Захтевима та средства 
одобрена и пренета.

Члан 24.
Одобрени програми и пројекти из Буџетског фон-

да за заштиту животне средине Града Пожаревца и 
Фонда за развој Града Пожаревца, који су нереали-
зовани у 2011. години, могу се финансирати у 2012. 
години из остварених, а неутрошених средстава 
ових Фондова у 2011. години.

Финансирање дела пројеката из става 1. овог чла-
на вршиће се у континуитету, а првом Одлуком о 
из ме на ма и допунама Одлуке о буџету Градске оп-
штине Костолац за 2012. годину биће укључено фи-
нан сирање осталих пројеката који нису обухваћени 
овом одлуком.

Члан 25.
Корисници буџетскеих средстава дужни су да на 

Захтев Одсека за привреду и финансије, комуналне 
и стамбене послове, урбанизам и инспекцијске по-
слове Управе Градске општине Костолац ставе на 
увид документацију о њиховом финансирању, као 
и да достављају извештаје о остваривању прихода 
и извршењу расхода у одређеном периоду (најма-
ње тромесечно), укључујући и приходе које остваре 
обављањем услуга.

Директни и индиректни корисниди буџет-
ских средстава су дужни да обавесте Скупштину 
Градске општине Костолац о свим траженим пода-
цима и променама.

Члан 26.

Директни и индиректни корисници буџетских 
средстава чија се делатност у целини или претежно 
финансира из буџета, умањиће обрачунату аморти-
зацију средстава за рад у 2012. години сразмерно 
делу средстава обезбеђених из буџета Градске оп-
штине Костолац.

Члан 27.
У случају да за извршење одређеног плаћања 

корисника средстава буџета није постојао правни 
основ, средства се враћају у буџет Градске општи-
не Костолац.

Члан 28.
Уколико индиректни корисник буџета својом 

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

Члан 29.
Приходи који су погрешно уплаћени, или упла-

ћени 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 из-
носима у којима су уплаћени у корист буџета Гра да.

Члан 30.
Директни и индиректни корисници буџетских 

средстава дужни су да на рачун извршења буџета 
Града Пожаревца, најкасније до 31. јануара 2012. 
године пренесу сва средства која нису утроше-
на за финансирање расхода у 2011. години, а пре-
нета су им у складу са Одлуком о буџету Града 
Пожаревца за 2011. годину („Службени гласник 
града Пожаревца бр. 12/10, 1/11 и 6/11) закључно 
са 31. децембром 2011. године, на начин и по по-
ступку који утврди Градско Веће Града Пожаревца.

Члан 31.
Привремено расположива средства на рачуну 

трезора, по Одлуци председника Градске општине 
Костолац могу се краткорочно пласирати код бана-
ка или других финансијских организација, у скла-
ду са Законом.

Члан 32.
Корисник буџетских средстава не може, без 

претходне сагласности Већа Градске општине 
Костолац засновати радни однос са новим лици-
ма до краја 2012. године, без обзира на могућности 
из акта о систематизацији радних места корисника, 
уколико средства потребна за исплату плата тих ли-
ца нису обезбеђена у оквиру износа средстава ко-
ја су у складу са овом Одлуком предвиђена за плате 
тог буџетског корисника.

Члан 33.

Уколико буџетски корисници не планирају у свом 
Финансијском плану за 2012. годину и не извршава-
ју укулна средства за исплату плата на начин утвр-
ђен 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. и 2. овог члана.

Буџетски корисници подносе извештај о платама 
исплаћеним у претходном месецу Одељењу за привре-
ду и финансије Града Пожаревца, у форми коју одре-
ди Министар финансија Републике Србије, најкасније 
до 10. у текућем месецу, почев од јануара 2012. године.

Члан 34.
Ову Одлуку доставити Министарству финансија 

Републике Србије и објавити у „Службеном гласни-
ку Града Пожаревца“.

Члан 35.
Саставни део ове Одлуке су финансијски плано-

ви за 2012. годину директних корисника средстава 
буџета.

Члан 36.
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од да-

на објављивања у „Службеном гласнику Града По-
жа рев ца“, а примењиваће се од 01. јануара 2012. год.

У Костолцу, 30.12.2011. год. Број: 17/11–2

СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНА 
КОСТОЛАЦ

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ 
ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ 

Др Емил Андрун 
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На основу члана 5. Пословника Скупштине Град-
ске општине Костолац („Службени гласник Град-
ске општине Костолац“, број 2/2010), и Из веш таја 
Комисије за мандатно – имунитетска пита ња Скуп-
шти не Градске општине Костолац од 23.09.2011. го-
ди не, Скупштина Градске општине Кос то лац на 
сед ни ци од 10.10.2011. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 
о потврђивању мандата одборнику 

Скупштине Градске општине Костолац

I
Потврђује се додељени мандат одборнику Скуп-

шти не Градске општине Костолац и то:
1. Пауновић Тиосав из Села Костолац, улица 

Ву кашинова, број 9. 
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II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику 

гра да Пожаревца“.
Упутство о правном средству : Против овог Ре-

ше ња, од бор ник може изјавити жалбу Вишем суду 
у По жа рев цу у року од 48 часова од дана доношења 
овог ре ше ња. 

У Костолцу, дана 10.10.2011. год. Број : 15/11–2

СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ 
КОСТОЛАЦ
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ
Др Емил Андрун, лекар специјалиста, с.р.
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На основу члана 29. став 1. тачка 12. и на осно-
ву чла на 81. став 1. Статута Градске општине Кос-
то лац ( „Службени гласник Града Пожаревца“, број 
2/2010), Скупштина Градске општине Кос то лац, на 
седници од 30.12.2011. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 
о престанку функције члану Већа Градске 

општине Костолац

I
Душану Деспотовићу, члану Већа Градске оп-

штине Костолац, из Костолца, улица Поречка број 
7, престаје функција члана Већа Градске општине 
Костолац, услед смрти. 

II
Ово Решење објавити у „Службеном гласнику 

Града Пожаревца“. 
У Костолцу, 30.12.2011. год. Број : 17/11–3

СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ 
КОСТОЛАЦ
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ 
Др Емил Андрун, с.р.
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На основу члана 29. став 1. тачка 12. и на осно-
ву чла на 81. став 1. Статута Градске општине Кос-
то лац ( „Службени гласник Града Пожаревца“, број 
2/2010), Скупштина Градске општине Кос то лац, на 
седници од 30.12.2011. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 
о избору члана Већа Градске општине 

Костолац

I

За члана Већа Градске општине Костолац иза-
брана је Мирослава Филиповић из Костолца, ули-
ца Јадранска 9/28.

II
Ово Решење објавити у „Службеном гласнику 

Гра да Пожаревца“. 

У Костолцу, 30.12.2011. год. Број : 17/11–4

СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ 
КОСТОЛАЦ
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ 
Др Емил Андрун, с.р.
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На основу члана 29. став 1. тачка 14. и члана 47. 
Ста ту та Градске општине Костолац ( „Службени 
глас ник Града Пожаревца“ бр. 2/2010), Скупштина 
Град ске општине Костолац, на седници од 
30.12.2011. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 
о разрешењу председника и чланова радних 
тела Скупштине Градске општине Костолац

I
Разрешавају се функције у радним телима Скуп-

шти не ГО Костолац : 
У Комисији за мандатно-имунитетска питања 

прес таје функција председника, Ирени Лајко из 
Кос тол ца, због болести. 

У Комисији за именовање и разрешење преста-
је функција члана Александри Пућо из Костолца и 
Дра гољубу Ивановићу из Костолаца, због заснивања 
радног односа у Управи Градске општине Кос то лац

У Комисији за привреду и финансије престаје 
функција председника Виолети Грујић из Костолца. 
Зденки Радосављевић из Костолца и Драгољубу 
Ива но вићу из Костолца престаје функција члана, 
због заснивања радног односа у Управи Градске оп-
штине Костолац. 

II
Ово Решење објавити у „Службеном гласнику 

Града Пожаревца“. 

У Костолцу, 30.12.2011. год. Број : 17/11–5

СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ 
КОСТОЛАЦ

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ 

Др Емил Андрун, с.р. 
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На основу члана 29. став 1. тачка 14. и члана 47. 
Статута Градске општине Костолац ( „Службени 
гласник Града Пожаревца“ бр. 2/2010), Скупштина 
Градске општине Костолац, на седници од 
30.12.2011. године, донела је 

Р е ш е њ е 
именовању председника и чланова радних 

тела Скупштине Градске општине Костолац 

I
У радна тела Скупштине Градске општине Кос-

то лац именују се : 
У Комисију за мандатно-имунитетска питања 

именује се на функцију председника, Небојша Ни-
ко ла је вић, одборник из Петке.

У Комисију за именовање и разрешење имену-
је се на функцију члана Татијана Миленковић из 
Костолца и Зоран Зорић из Костолца. 

У Комисију за привреду и финансије имену-
је се на функцију председника Комисије Вецко 
Крстаноски, одборник из Костолца. Милена Илић 
и Слађана Вратоњич из Костолца именују се на 
функцију члана Комисије. 

II
Ово Решење објавити у „Службеном гласнику 

Града Пожаревца“. 

У Костолцу, 30.12.2011. год. Број : 17/11–6

СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ 
КОСТОЛАЦ

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ 

Др Емил Андрун, с. р. 
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На основу члана 82. и 83. Статута Градске општи-
не Костолац ( „Службени гласник Града Пожаревца“, 
број 2/2010) и члана 21. став 3. Пословника о раду 
Већа Градске општине Костолац ( „Службени гла-
сник Града Пожаревца“, број 2/2010), те члану 14. 
Одлуке о буџету Градске општине Костолац за 2011. 
годину ( „Службени гласник Града Пожаревца“, број 
13/2010, 2/2011 и 7/2011), Веће Градске општине 
Костолац на дванаестој ванредној – телефонској сед-
ници, одржаној дана 13.12.2011. године, размотри-
ло је Захтев председника Градске општине Костолац, 
број 1848/2011 од 01.12.2011. године за измену апро-
пријација у Финансијском плану за 2011. годину и 
Закључак Градског Већа Града Пожаревца, број 01–
06–129/2011–88 од 05.12.2011. године, те донело сле-
дећу:

О Д Л У К У

I.

У складу са Закључком Градског Већа Града По-
жа рев ца, број 01–06–129/2011–88 од 05.12.2011. го-
ди не, којим је дата претходна сагласност за из мену 
апро при ја ција у Финансијском плану Председник и 
Ве ће Градске општине Костолац за 2011. годину – 
Ребаланс II, УСВАЈА СЕ Захтев председни ка Градске 
општине Костолац, број 1848/2011 од 01.12.2011. го-
дине за измену апропријације у Фи нан сиј ском пла-
ну Председника и Већа Градске оп шти не Костолац 
за 2011. годину – Ребаланс II, и ВРШИ ИЗМЕНА 
АПРОПРИЈАЦИЈА У ФИ НАН СИЈ СКОМ ПЛАНУ 
ПРЕДСЕДНИК И ВЕЋЕ ГРАД СКЕ ОПШТИНЕ 
КОСТОЛАЦ ЗА 2011. ГО ДИ НУ – РЕБАЛАНС II у 
износу од 545.639,00 динара на следећи начин:

УМАЊЕЊЕ ПОВЕЋАЊЕ

Ек. класификација Износ Ек. класификација Износ

4111 Плате и додаци запослених 33.000,00 4234 Услуге информисања 331.000,00

4121 Допринос за пензијско и инва-
лидско осигурање 3.000,00 4239 Остале опште услуге 114.639,00

4122 Допринос за здравствено осигу-
рање 1.000,00 4242 Услуге образовања, културе и 

спорта 100.000,00

4235 Стручне услуге 200.000,00
4249 Остале специјализоване услуге 208.639,00

4819 Донације осталим непрофитним 
институцијама 100.000,00

545.639,00 545.639,00
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II. 

Ова Одлука ступа на правну снагу даном доно-
шења. 

III. 
Ову Одлуку објавити у Службеном Гласнику 

Гра да Пожаревца. 
Образложење : 

Веће Градске општине Костолац на дванаестој 
ван ред ној – телефонској седници, одржаној дана 
13.12.2011. године, размотрило је Захтев пред сед-
ни ка Градске општине Костолац, број 1848/2011 од 
01.12.2011. године за измену апро при ја ција у Фи-
нан сиј ском плану Председник и Ве ће Градске оп-
шти не Костолац за 2011. годину – Ребаланс II, па 
је након утврђене реализације на ве де ног Фи нан-
сиј ског плана за 2011. годину, за је да на ест месе-
ци, утвр дило да је Захтев оправдан и основан, те 
на основу члана 82. и 83. Статута Град ске општине 
Кос то лац ( „Службени Гласник Гра да Пожаревца“, 
број 2/2010), и члана 21. став 3. По слов ника о раду 
Ве ћа Градске општине Костолац („Службени глас-
ник Града Пожаревца“, број 2/2010), те члану 14. 
Од лу ке о буџету Градске општине Костолац за 2011. 
годину ( „Службени гласник Града По жа рев ца“, број 
13/2010, 2/2011 и 7/2011), као и Закључка Град ског 
Већа Града Пожаревца, број 01–06–129/2011–88 од 
05.12.2011. године, донело Одлуку као и у изреци. 

ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ 

У Костолцу, дана 13.12.2011. год. Број : 27/2011–01

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ

Владимир Вила, дипл. инг. ел. тех, с. р. 
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На основу члана 82. и 83. Статута Градске оп-
штине Костолац („Службени гласник Града По жа-
рев ца“, број 2/2010) и члана 21. став 3. По слов ника 
о раду Већа Градске општине Костолац („Служ бе-
ни глас ник Града Пожаревца“, број 2/2010), те чла-
ну 14. Одлуке о буџету Градске општине Кос то лац 
за 2011. годину ( „Службени гласник Града По жа-
ревца“, број 13/2010, 2/2011 и 7/2011), Веће Градске 
општине Костолац на дванаестој ванредној – теле-
фонској седници, одржаној дана 13.12.2011. годи-
не, размотрило је Захтев председника Скупштине 
Градске општине Костолац, број 1849/2011 од 
01.12.2011. године за измену апропријација у Фи-
нан сиј ском плану Скупштине за 2011. годину и 
За кљу чак Град ског Ве ћа Града Пожаревца, број 01–
06–129/2011–89 од 05.12.2011. године, те донело 
следећу:

О Д Л У К У

I.

У складу са Закључком Градског Већа Града По жа-
рев ца, број 01–06–129/2011–89 од 05.12.2011. го ди не, 
ко ји м је дата претходна сагласност за измену апропри-
ја ци ја у Финансијском плану Скуп шти на Градске 
оп шти не Костолац за 2011. годи ну – Ребаланс II, УС-
ВА ЈА СЕ Захтев председни ка Скупштине Градске оп-
шти не Костолац, број 1849/2011 од 01.12.2011. го ди не 
за измену апро при ја ци је у Финансијском плану Скуп-
штина Град ске општине Костолац за 2011. годину – 
Ре ба ланс II, и ВРШИ ИЗМЕНА АПРОПРИЈАЦИЈА 
У ФИ НАН СИЈСКОМ ПЛАНУ СКУПШТИНЕ ГРАД-
СКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ ЗА 2011. ГОДИНУ 
– РЕБАЛАНС II у износу од 14.800,00 динара на сле-
дећи начин: 

УМАЊЕЊЕ ПОВЕЋАЊЕ

Ек. класификација Износ Ек. Класификација Износ

4235 Стручне услуге 14.800,00 4234 Услуге информисања 14.800,00

14.800,00 14.800,00

II. 

Ова Одлука ступа на правну снагу даном доноше-
ња.

III. 
Ову Одлуку објавити у Службеном Гласнику 

Града Пожаревца. 

Образложење : 

Веће Градске општине Костолац на дванаестој 
ван ред ној – телефонској седници, одржаној да-
на 13.12.2011. године, размотрило је Захтев пред-
седника Скупштине Градске општине Костолац, 
број 1849/2011 од 01.12.2011. године за измену ап-
ро при јација у Финансијском плану Скупштина 
Град ске општине Костолац за 2011. годину – Ре ба-
ланс II, па је након утврђене реализације наведеног 
Фи нан сијског плана за 2011. годину, за једанаест 
ме се ци, утврдило да је Захтев оправдан и осно-
ван, те на основу члана 82. и 83. Статута Градске 

општине Костолац ( „Службени Гласник Гра да 
По жа ревца“, број 2/2010), и члана 21. став 3. По-
слов ника о раду Већа Градске општине Костолац 
(„Службени гласник Града Пожаревца“, број 
2/2010), те члану 14. Одлуке о буџету Градске оп-
шти не Костолац за 2011. годину ( „Службени глас-
ник Града Пожаревца“, број 13/2010, 2/2011 и 
7/2011), као и Закључка Градског Већа Града По жа-
рев ца, број 01–06–129/2011–89 од 05.12.2011. годи-
не, до нело Одлуку као и у изреци. 

ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ 

У Костолцу, дана 13.12.2011. год. Број : 27/2011–02

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ

Владимир Вила, дипл. инг. ел. тех, с. р. 
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На основу члана 82. и 83. Статута Градске оп-
шти не Костолац („Службени гласник Града По жа-
ре вца“, број 2/2010) и члана 21. став 3. По слов ника 
о ра ду Већа Градске општине Костолац („Служ бе-
ни глас ник Града Пожаревца“, број 2/2010), те чла-
ну 14. Одлуке о буџету Градске општине Кос то лац 
за 2011. годину ( „Службени гласник Града По жа-

рев ца“, број 13/2010, 2/2011 и 7/2011), Веће Град ске 
општине Костолац на дванаестој ванредној – те-
лефонској седници, одржаној дана 13.12.2011. годи-
не, размотрило је Захтев начелника Управе Градске 
општине Костолац, број 1847/2011 од 01.12.2011. 
године за измену апропријација у Фи нан сиј ском 
плану за 2011. годину и Закључак Град ског Већа 
Града Пожаревца, број 01–06–129/2011–87 од 
05.12.2011. године, те донело следећу:

О Д Л У К У 

I.

У складу са Закључком Градског Већа Града По-
жа рев ца, број 01–06–129/2011–87 од 05.12.2011. го-
ди не, којим је дата претходна сагласност за изме ну 
апропријација у Финансијском плану Орган Уп-
раве Градске општине Костолац за 2011. годину 
– Ребаланс II, УСВАЈА СЕ Захтев начелника Уп-
раве Градске општине Костолац, број 1847/2011 
од 01.12.2011. године за измену апропријације у 
Финансијском плану Орган Управе Градске оп-
шти не Костолац за 2011. годину – Ребаланс II, и 
ВРШИ ИЗМЕНА АПРОПРИЈАЦИЈА У ФИ НАН-
СИЈ СКОМ ПЛАНУ ОРГАН УПРАВЕ ГРАДСКЕ 
ОП ШТИ НЕ КОСТОЛАЦ ЗА 2011. ГОДИНУ – РЕ-
БАЛАНС II у износу од 628.264,00 динара на сле-
де ћи начин: 

УМАЊЕЊЕ ПОВЕЋАЊЕ
Ек. класификација Износ Ек. Класификација Износ

4111 Плате и додаци запослених 371.000,00 4214 Услуге комуникације 124.000,00

4121 Допринос за пензијско и инва-
лидско осигурање 40.000,00 4234 Услуге информисања 31.000,00

4122 Допринос за здравствено оси-
гурање 22.000,00 4237 Репрезентације 51.000,00

4123 Допринос за незапосленост 2.000,00 4239 Остале опште услуге 105.000,00

4151 Накнаде за запослене 7.000,00 4251 Текуће поправке и одржавање 
зграда и објеката 11.427,00

4213 Комуналне услуге 4.500,00 4252 Текуће поправке и одржавање 
опреме 10.837,00

4221 Трошкови службених путовања 
у земљи 6.500,00 4261 Административни материјал 14.000,00

4235 Стручне услуге 26.000,00 4268 Материјали за домаћинство и 
угоститељство 61.000,00

4242 Услуге образовања, културе и 
спорта 56.000,00 5122 Административна опрема 220.000,00

4249 Остале специјализоване услуге 1.264,00
4264 Материјали за саобраћај 27.000,00
4269 Материјали за посебне намене 65.000,00

628.264,00 628.264,00
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II. 

Ова Одлука ступа на правну снагу даном доно-
шења. 

III. 
Ову Одлуку објавити у Службеном Гласнику 

Града Пожаревца. 

Образложење: 
Веће Градске општине Костолац на дванае-

стој ванредној – телефонској седници, одржа-
ној дана 13.12.2011. године, размотрило је Захтев 
председника Градске општине Костолац, број 
1847/2011 од 01.12.2011. године за измену апро-
пријација у Финансијском плану Председник и 
Веће Градске општине Костолац за 2011. годи-
ну – Ребаланс II, па је након утврђене реализаци-
је наведеног Финансијског плана за 2011. годину, 
за једанаест месеци, утврдило да је Захтев оправ-
дан и основан, те на основу члана 82. и 83. Статута 
Градске општине Костолац ( „Службени Гласник 
Града Пожаревца“, број 2/2010), и члана 21. став 
3. Пословника о раду Већа Градске општине 
Костолац ( „Службени гласник Града Пожаревца“, 
број 2/2010), те члану 14. Одлуке о буџету Градске 
општине Костолац за 2011. годину ( „Службени 
гласник Града Пожаревца“, број 13/2010, 2/2011 
и 7/2011), као и Закључка Градског Већа Града 
Пожаревца, број 01–06–129/2011–87 од 05.12.2011. 
године, донело Одлуку као и у изреци. 

ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ 

У Костолцу, дана 13.12.2011. год. Број : 27/2011–03

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ

Владимир Вила, дипл. инг. ел. тех, с. р. 
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Веће Градске општине Костолац, на седни-
ци одржаној дана 06.06.2011. године, размотри-
ло је Захтев РК „Рудар“ Костолац, број 62/2011 
од 03.06.2011. године, за новчану помоћ у орга-
низацији вечере за ревијалну утакмицу против 
селекције Прве лиге, па је на основу члана 82. 
Статута Градске општине Костолац ( „Службени 
гласник Града Пожаревца“, број 2/2010), чла-
на 21. став 4. Пословника о раду Већа Градске 
општине Костолац ( „Службени гласник Града 
Пожаревца“, број 2/2010), члана 6, 9. и 14. Одлуке 
о буџету Градске општине Костолац за 2011. годи-
ну ( „Службени гласник Града Пожаревца“, број 
13/2010 и 2/2011), донело 

Р Е Ш Е Њ Е 
о употреби средстава текуће буџетске 

резерве

I

Из средстава утврђених Одлуком о буџе-
ту Градске општине Костолац за 2011. годи-
ну ( „Службени гласник Града Пожаревца“, број 
13/2010 и 2/2011) у оквиру раздела 1. Председник 
и Веће Градске општине Костолац, глава 1.1 
„Пред седник и Веће Градске општине Костолац“, 
фун кци ја 110. извршни и законодавни органи, фи-
нан си рање и фискални послови и спољни послови, 
по зи ци ја 9, економска класификација 499 - текућа 
ре зер ва, одобравају се средства у укупном износу 
од 100.000,00 днара по основу Захтева РК „Рудар“ 
Кос то лац, број 62/2011 од 03.06.2011. године. 

II
Средства из тачке 1. овог Решења књижиће се у 

ок виру раздела 1. „Председник и Веће Градске оп-
шти не Костолац“, глава 1. тачка 1. „Председник и 
Ве ће Градске општине Костолац“, функција 110 
изврш ни и законодавни органи, финансирање и 
фис кал ни послови и спољни послови, позиција 5, 
еко ном ска класификација 423, услуге по Уговору – 
трош ко ви угоститељских услуга.

III
Средства из тачке 1. овог Решења уплатити на 

рачун ПД „Стандард“ д. о.о. Костолац. 
IV 

О реализацији овог Решења стараће се Одсек за 
привреду и финансије, комуналне и стамбене по-
слове, урбанизам и инспекцијске послове Управе 
Градске општине Костолац. 

V
Ово Решење објавити у „Службеном гласнику 

Града Пожаревца“. 

ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ

У Костолцу, дана 06.06.2011. год.  Број : 14/2011–17–17

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ  КОСТОЛАЦ

Владимир Вила, дипл. инг. ел. тех, с. р.
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Веће Градске општине Костолац, на седници 
одржаној дана 02.12.2011. године, размотрило је 
Захтев СО „Партизан“ Костолац, број 1805/2011 
од 25.11.2011. године, за уплату месечне транше 

за новембар и децембар месец 2011. године, па је 
на основу члана 82. Статута Градске општине Кос-
то лац ( „Службени гласник Града Пожаревца“, 
број 2/2010), члана 21. став 4. Пословника о раду 
Већа Градске општине Костолац ( „Службени гла-
сник Гра да Пожаревца“, број 2/2010), члана 6, 9. и 
14. Одлуке о буџету Градске општине Костолац за 
2011. годину ( „Службени гласник Града По жа рев-
ца“, број 13/2010 , 2/2011 и 7/2011), донело 

Р Е Ш Е Њ Е 
о употреби средстава текуће буџетске 

резерве

I
Из средстава утврђених Одлуком о буџету Град-

ске општине Костолац за 2011. годину ( „Служ бе-
ни глас ник Града Пожаревца“, број 13/2010 , 2/2011 
и 7/2011) у оквиру раздела 1. Председник и Ве ће 
Град ске општине Костолац, глава 1.1 „Пред сед-
ник и Веће Градске општине Костолац“, функција 
110. извршни и законодавни органи, финансира-
ње и фис кални послови и спољни послови, пози-
ци ја 9, еко ном ска класификација 499 - текућа 
ре  зер  ва, одобра вају се средства у укупном изно-
су од 100.000,00 динара по основу Захтева СО 
„Партизан“ Кос то лац, број 1805/2011 од 25.11.2011. 
године. 

II
Средства из тачке 1. овог Решења књижиће се у 

оквиру раздела 1. „Председник и Веће Градске оп-
штине Костолац“, глава 1. тачка 2. „Председник и 
Веће Градске општине Костолац“, функција 810 
услуге рекреације и спорта – донације спортским 
омладинским организацијама, позиција 16, економ-
ска класификација 481 – донације спортским омла-
динским организацијама.

III
Средства из тачке 1. овог Решења уплатити на 

рачун СО „Партизан“ Костолац, број 160–143374–
52, банка „Intesa“. 

IV 
О реализацији овог Решења стараће се Одсек за 

привреду и финансије, комуналне и стамбене по-
слове, урбанизам и инспекцијске послове Управе 
Градске општине Костолац. 

V
Ово Решење објавити у „Службеном гласнику 

Града Пожаревца“. 

ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ

У Костолцу, дана 02.12.2011. год. Број : 26/2011–18

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ  КОСТОЛАЦ

Владимир Вила, дипл. инг. ел. тех, с. р.

24 

Веће Градске општине Костолац, на седни-
ци одр жа ној дана 02.12.2011. године, размотрило 
је Зах тев СД „Рудар“ Костолац, број 1810/2011 од 
28.11.2011. године, за уплату месечне транше за де-
цембар месец 2011. године, па је на основу члана 
82. Статута Градске општине Костолац („Службени 
гласник Града Пожаревца“, број 2/2010), чла-
на 21. став 4. Пословника о раду Већа Градске 
општине Костолац („Службени гласник Града 
Пожаревца“, број 2/2010), члана 6, 9. и 14. Одлуке 
о буџету Градске општине Костолац за 2011. го-
дину („Службени гласник Града По жа рев ца“, број 
13/2010 , 2/2011 и 7/2011), донело 

Р Е Ш Е Њ Е 
употреби средстава текуће буџетске резерве

I

Из средстава утврђених Одлуком о буџе-
ту Градске општине Костолац за 2011. годи-
ну ( „Службени гласник Града Пожаревца“, број 
13/2010 , 2/2011 и 7/2011) у оквиру раздела 1. 
Председник и Веће Градске општине Костолац, 
глава 1.1 „Председник и Веће Градске општине 
Костолац“, функција 110. извршни и законодавни 
органи, финансирање и фискални послови и спољ-
ни послови, позиција 9, економска класификација 
499 - текућа резерва, одобравају се средства у укуп-
ном износу од 200.000,00 динара по основу Захтева 
СД „Рудар“ Костолац, број 1810/2011 од 28.11.2011. 
године. 

II
Средства из тачке 1. овог Решења књижиће се у 

оквиру раздела 1. „Председник и Веће Градске оп-
штине Костолац“, глава 1. тачка 2. „Председник и 
Веће Градске општине Костолац“, функција 810 
услуге рекреације и спорта – донације спортским 
омладинским организацијама, позиција 16, економ-
ска класификација 481 – донације спортским омла-
динским организацијама.

III
Средства из тачке 1. овог Решења уплатити на 

рачун СД „Рудар“ Костолац, број 160–18047–61, 
банка „Intesa“. 

IV 
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О реализацији овог Решења стараће се Одсек за привреду и финансије, комуналне и стамбене послове, ур-
банизам и инспекцијске послове Управе Градске општине Костолац. 

V
Ово Решење објавити у „Службеном гласнику Града Пожаревца“. 

ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ

У Костолцу, дана 02.12.2011. год. Број : 26/2011–20

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ  КОСТОЛАЦ

Владимир Вила, дипл. инг. ел. тех, с. р.
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