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На основу члана 6. став 2. и члана 43. став 1. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Срби-
је“, број 54/09,73/10,101/10,101/11,93/12,62/13, 63/13 – испр.,108/13, 142/14, 68/2015 – др. закон, 103/15 и 99/16), 
члана 32.став 1 тачка 2) Закона о локалној самоуправи ( „Службени гласник Републике Србије“, број 129/07 , 
83/2014 – др. закон и 101/16 – др. закон), члана 29.став 1. тачка 1) Статута Градске општине Костолац („Службе-
ни гласник Града Пожаревца“, бр. 2/17 - пречишћен текст) и Одлуке о утврђивању прихода који припадају Граду 
и Градској општини Костолац у 2018. години („Службени гласник Града Пожаревца“, број 15/17 ) а по претход-
но датој сагласности Градског Већа Града Пожаревца на предлог Одлуке о буџету Градске општине Костолац за 
2018. годину, Скупштина Градске општине Костолац, на седници одржаној дана 29.12.2017.године, донела је : 

О Д Л У К У 
о буџету Градске општине Костолац

за 2018. годину

I

ОПШТИ ДЕО

Члан 1.
Овом Одлуком уређују се приходи и примања, расходи и издаци буџета Градске општине Костолац за 2018. 

годину, њено извршење, начин финансирања дефицита, управљање јавним дугом, коришћење донација, коришће-
ње прихода од продаје добара и услуга буџетских корисника и права и обавезе корисника буџетских средстава.

Приходи и примања, расходи и издаци буџета Градске општине Костолац за 2018.годину састоје се од:

А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА Економска класификација Износ у 
динарима

Укупни приходи и примања остварена по основу продаје 
нефинансијске имовине 7+8 254.281.827

Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске 
имовине 4+5 254.281.827
Буџетски суфицит/дефицит (7+8) - (4+5)
Издаци за набавку финансијске имовине 62 0
Укупан фискални суфицит/дефицит 0
Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА ((7+8) + (4+5)) - 62
Примања од задуживања 91 0
Примања од продаје финансијске имовине 92 0
Издаци за набавку финансијске имовине 62 0
Издаци за отплату главнице дуга 61 0
Нето финансирање (91+92) - (61+62) 0
Укупан фискални суфицит/дефицит плус нето 
финансирање

(((7+8) - (4+5)) -62)+((91+92) - 
(62+61)) 0

ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК

СКУПШТИНА 
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ
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Члан 2.
Приходи и примања, расходи и издаци буџета утврђени су у следећим износима :

Р. 
бр. ОПИС

Шифра 
економске 

класификације
Износ-укупна 
јавна средства

1 2 3 4

I УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ 
НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 7+8 254.281.827,00

1. Порески приходи 71 0,00
2. Непорески приходи 74 0,00

2.1. Приходи од продаје добара и услуга 742 0,00
2.2. Добровољни трансфери од физичких и правних лица 744 0,00
2.3. Мешовити и неодређени приходи 745 0,00
3. Трансфери 73 254.281.827,00

3.1 Трансфери од других нивоа власти 733 254.281.827,00
4. Меморандумске ставке за рефундацију расхода 770  
5. Примања од продаје нефинансијске имовине 8 0,00

II УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ 
НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 4+5 254.281.827,00

1. Текући расходи 4 127.295.160,00
1.1. Расходи за запослене 41 28.666.969,00
1.2. Коришћење роба и услуга 42 65.411.971,00
1.3. Употреба основних средстава 43 0,00
1.4. Отплата камата 44 0,00
1.5. Субвенције 45 0,00
1.6 Донације, дотације и трансфери 46 3.609.220,00
1.7. Социјална заштита из буџета 47 100.000,00
1.8. Остали расходи 48 27.507.000,00
1.9. Средства резерве 49 2.000.000,00
2. Издаци за набавку нефинансијске имовине 5 126.986.667,00

2.1. Основна средства 51 126.986.667,00

III ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И 
ЗАДУЖИВАЊА 9 0,00

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

IV ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ 
ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 6 0,00

4.1. Отплата главнице 61 0,00
4.2. Набавка финансијске имовине 62 0,00

Члан 3.
Буџет Градске општине Костолац за 2018. годину састоји се од:
− прихода и примања у износу од 254.281.827,00динара;
− расхода и издатака у износу од 254.281.827,00 динара.

Члан 4.
Приходи и примања буџета Градске општине Костолац и пренета средства из претходног периода по врста-

ма, односно економским класификацијама, утврђени су у следећим износима:
Класа/

Категорија/
Група

Конто ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА
УКУПНА 

ЈАВНА 
СРЕДСТВА 

700000  ТЕКУЋИ ПРИХОДИ 254.281.827 
710000  ПОРЕЗИ 0 
730000  ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 254.281.827 
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Класа/
Категорија/

Група
Конто ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА

УКУПНА 
ЈАВНА 

СРЕДСТВА 
733000  ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ 254.281.827 

 733157 Текући трансфер градова у корист нивоа општина 127.295.160 
 733253 Капитални трансфери од градова у корист нивоа општина 126.986.667 
 733253 Пренета средства из претходне године 0 

740000  ДРУГИ ПРИХОДИ 0 
742000  ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА 0 

 742351 Приходи које својом делатношћу остваре органи и организације општине 0 
744000  ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА 0 

 744151 Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа 
општина 0 

745000  МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ 0 
 745151 Остали приходи у корист нивоа општина 0 

770000  МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА 0 
800000  ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 0 

900000  
ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ 
ИМОВИНЕ 0 

910000  ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА 0 
920000  ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИН. ИМОВИНЕ 0 

 3+7+8+9 УКУПНО ПРЕНЕТА СРЕДСТВА, ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА 254.281.827 

Члан 5.
Укупни расходи и издаци буџета за 2018. годину по основним наменама, утврђени су и распоређени у сле-

дећим износима: 
Екон. 
клас. ВРСТЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА Укупна јавна средства

1 2 3
400 ТЕКУЋИ РАСХОДИ  127.295.160 
410 РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ  28.666.969 
411 Плате и додаци запослених  23.901.252 
412 Социјални доприноси на терет послодавца  4.278.300 
413 Накнаде у натури (превоз)  83.817 
414 Социјална давања запосленима  80.000 
415 Накнаде за запослене  323.600 
416 Награде, бонуси и остали посебни расходи  - 
420 КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА  65.411.971 
421 Стални трошкови  8.828.900 
422 Трошкови путовања  7.400 
423 Услуге по уговору  30.564.197 
424 Специјализоване услуге  17.784.474 
425 Текуће поправке и одржавање (услуге и мат)  3.467.400 
426 Материјал  4.759.600 
460 ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ  3.609.220 
465 Остале донације, дотације и трансфери  3.609.220 
470 СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ  100.000 
472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета  100.000 
480 ОСТАЛИ РАСХОДИ  27.507.000 
481 Дотације невладиним организацијама;  27.307.000 
482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали;  150.000 
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Екон. 
клас. ВРСТЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА Укупна јавна средства

1 2 3
483 Новчане казне и пенали по решењу судова;  50.000 
490 АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ БУЏЕТА  2.000.000 
499 Административни трансфери из буџета - Средства резерве  2.000.000 

49911 Стална резерва  200.000 
49912 Текућа резерва  1.800.000 
500 КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ  126.986.667 
510 ОСНОВНА СРЕДСТВА  126.986.667 
511 Зграде и грађевински објекти;  126.986.667 
512 Машине и опрема;  - 
 УКУПНИ ЈАВНИ РАСХОДИ  254.281.827 

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

сима:
Функциje Функционална класификација Укупна јавна средства

1 2 6
000 СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА  1.000.000 

020 Старост;  1.000.000 
100 ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ  74.743.535 

110
Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни 
послови;  29.968.632 

111 Извршни и законодавни органи - 
112 Финансијски и фискални послови  2.000.000 
113 Спољни послови  - 

120 Економска помоћ иностранству;  - 
121 Економска помоћ земљама у развоју и земљама у транзицији  - 
122 Економска помоћ преко међународних организација  - 

130 Опште услуге;  36.774.903 
160 Опште јавне услуге некласификоване на другом месту;  6.000.000 

400 ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ  107.395.319 
436 Остала енергија  107.335.319 
473 Туризам  60.000 

500 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ  19.075.348 
520 Управљање отпадним водама;  4.075.348 
530 Смањење загађености;  - 
540 Заштита биљног и животињског света и крајолика;  15.000.000 
550 Заштита животне средине - истраживање и развој;  - 
560 Заштита животне средине некласификована на другом месту  - 

600 ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ  - 
610 Стамбени развој;  - 
620 Развој заједнице;  - 

800 РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ  52.067.625 
810 Услуге рекреације и спорта;  36.582.000 
820 Услуге културе;  13.386.625 
830 Услуге емитовања и штампања;  2.099.000 
840 Верске и остале услуге заједнице;  - 
850 Рекреација, спорт, култура и вере - истраживање и развој;  - 
860 Рекреација, спорт, култура и вере, некласификовано на другом месту  - 

 УКУПНО  254.281.827 



СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА Број 16 - Страна 5 29. децембар 2017.

Члан 7.
Средства буџета и средства из осталих извора у износу од 254.281.827,00 динара, утврђена су и распоре-

ђена по програмској класификацији и то :
Шифра

Назив Укупна 
средства

П
ро

-
гр

ам

 Програмска 
активност/ 
Пројекат

1 2 3 7
1102  Програм 2. Комуналне делатности 107.335.319

 1102–0007 Производња и дистрибуција топлотне енергије 107.335.319
1502  Програм 4. Развој туризма 60.000

 1502-П1 Туристичка промоција 60.000
0401  Програм 6. Заштита животне средине 19.075.348

 0401–0004 Управљање отпадним водама 4.075.348

 0401-П1
Замена, реконструкција и формирање новог дрвореда на подручју града Костол-
ца као и реконструкција дрвореда и уређење зелене површине у централном пар-
ку у Костолцу

15.000.000

0901  Програм 11. Социјална и дечија заштита 1.000.000
 0901-П1 Социјална заштита старих лица 1.000.000

1201  Програм 13.Развој културе и информисања 15.485.625
 1201–0001 Функционисање локалних установа културе 3.442.625
 1201–0002 Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва 5.307.000
 1201–0004 Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања 2.099.000
 1201-П1 Позоришни програм 980.000
 1201-П2 Дечји програм 410.000
 1201-П3 Музички програм 810.000
 1201-П4 Књижевно-трибински програм 150.000
 1201-П5 Аматерске смотре 150.000
 1201-П6 Костолачко лето 1.920.000
 1201-П7 Орфеј на Дунаву 57.000
 1201-П8 Ликовна колонија 160.000

1301  Програм 14. Развој спорта и омладине 36.582.000
 1301–0001 Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима 20.000.000
 1301–0004 Функционисање локалних спортских установа 15.632.000
 1301-П1 Промоција спорта 950.000

0602  Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе 44.774.903
 0602–0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина 36.774.903
 0602–0002 Функционисање месних заједница 6.000.000
 0602–0009 Текућа буџетска резерва 1.800.000
 0602–0010 Стална буџетска резерва 200.000

2101  Програм 16. Политички систем локалне самоуправе 29.968.632
 2101–0001 Функционисање скупштине 12.610.000
 2101–0002 Функционисање извршних органа 17.358.632

 УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ 254.281.827

Члан 8.
Планирани капитални издаци буџетских корисника за 2018, 2019. и 2020. годину исказују се у следећем 

прегледу : 

 Капитални пројекти у периоду 2018–2020
Р. бр. Назив капиталног пројекта 2018 2019 2020

1. Завршетак топлификације у ГО Костолац - 6. фаза насеље Петка 11.704.153 0 0

2. Реконструкција и адаптација топлификационе мреже за Село Костолац - проширење 
северни и јужни крак 23.341.832 0 0

3. Реконструкција и адаптација топлификационе мреже за Село Костолац - прошире-
ње за „Језеро“ 15.304.000 0 0
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Р. бр. Назив капиталног пројекта 2018 2019 2020
4. Изградња топлификационе мреже у улици Базенској у Костолцу 13.146.000 0 0

5. Ширење топлификационе мреже - дистрибутивна мрежа и прикључни топловоди на 
локацији круга градске пијаце у Костолцу 40.000.000 0 0

6.
Замена, реконструкција и формирање новог дрвореда на подручју града Костол-
ца као и реконструкција дрвореда и уређење зелене површине у централном парку у 
Костолцу - прва фаза

15.000.000 0 0

Члан 9.
Одлуком о буџету Градске општине Костолац за 2018. годину обезбеђена су средства за пројекте наведене 

у члану 8. у укупном износу од 118.498.003,00 динара. По изворима финансирања средства се обезбеђују на 
следећи начин:– из трансфера од других нивоа власти (извор 01) у износу од 55.000.000,00 динара и– из неу-
трошених средстава из ранијих година које Градска општина Костолац добија као трансфер из Града Пожа-
ревца (извор13) у износу од 63.498.003,00 динара.

Р. бр. Назив капиталног пројекта Програм
Програмска 
активност/ 
Пројекат

Конто 
3.ниво

Конто 
4.ниво Извор 2018 2019 2020

1. Завршетак топлификације у ГО 
Костолац - 6.фаза насеље Петка 1102 1102–0007 511 5112 13 11.704.153 0 0

2.

Реконструкција и адаптаци-
ја топлификационе мреже за Село 
Костолац - проширење северни и 
јужни крак

1102 1102–0007 511 5112 13 23.341.832 0 0

3.
Реконструкција и адаптаци-
ја топлификационе мреже за Село 
Костолац - проширење за „Језеро“

1102 1102–0007 511 5112 13 15.304.000 0 0

4. Изградња топлификационе мреже у 
улици Базенској у Костолцу 1102 1102–0007 511 5112 13 13.146.000 0 0

5.

Ширење топлификационе мреже - 
дистрибутивна мрежа и прикључни 
топловоди на локацији круга град-
ске пијаце у Костолцу

1102 1102–0007 511 5112 01 40.000.000 0 0

6.

Замена, реконструкција и формира-
ње новог дрвореда на подручју гра-
да Костолца као и реконструкција 
дрвореда и уређење зелене површи-
не у централном парку у Костолцу - 
прва фаза

0401 0401-П1 511 5112 01 15.000.000 0 0

Члан 10.
Средства текуће буџетске резерве планирају се у буџету Градске општине Костолац у износу од 1.800.000,00 

динара.
Средства из става 1. овог члана користе се за непланиране сврхе које нису утврђене апропријације, или за 

сврхе за које се у току године покаже да апропријације нису биле довољне.
Веће Градске општине Костолац (у даљем тексту: Веће) на предлог Управе Градске општине Костолац 

доноси Одлуку о употреби средстава текуће буџетске резерве.
Одобрена средства по овом основу представљају повећање апропријације директних корисника за одре-

ђене намене и исказују се на одговарајућој економској класификацији за које су средства усмерена.

Члан 11.
Средства сталне буџетске резерве планирају се у буџету Градске општине Костолац у износу од 200.000,00 

динара и користе се у складу са чланом 70. Закона о буџетском систему.
Веће одлучује о коришћењу средстава сталне резерве буџета за намене утврђене у члану 70. Закона о 

буџетском систему, у појединачним случајевима до максимално 10% укупно планираних средстава сталне 
буџетске резерве у овој Одлуци, а по предлогу Управе Градске општине Костолац.

За прописане намене из става 2. овог члана, које у појединачним случајевима прелазе износ преко 10% 
планираног износа сталне буџетске резерве, Одлуку о коришћењу ових средстава доноси Скупштина Град-
ске општине Костолац.
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II. ПОСЕБАН ДЕО

Члан 12.
Укупни расходи и издаци у износу од 254.281.827,00 динара, финансирани из свих извора финансирања 

распоређују се по корисницима и програмима и исказују у колони 8:
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Укупна 

јавна 
средства

1 2 3 4 5 6 7 8
1 1     СКУПШТИНА  
  2101    Политички систем локалне самоуправе  
  2101–0001    Функционисање Скупштине  

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

    1 423 Услуге по уговору 12.380.000
    2 465 Остале дотације и трансфери 230.000
      Извори финансирања за функцију 110: 0
     01 Приходи из буџета 12.610.000
      Функција 110: 12.610.000
        
      Извори финансирања за програмску активност 2101–0001:  
     01 Приходи из буџета 12.610.000
      Свега за програмску активност 2101–0001: 12.610.000
        
      Извори финансирања за Програм 16:  
     01 Приходи из буџета 12.610.000
      Свега за Програм 16: 12.610.000
        
      Извори финансирања за Главу 1:  
     01 Приходи из буџета 12.610.000
      Свега за Главу 1: 12.610.000
        
      Извори финансирања за Раздео 1 :  
     01 Приходи из буџета 12.610.000
      Свега за Раздео 1: 12.610.000
2 1     ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ  
  2101    Политички систем локалне самоуправе  
  2101–0002    Функционисање извршних органа  

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

    3 411 Плате и додаци запослених 5.931.036
    4 412 Социјални доприноси на терет послодавца 1.061.652
    5 413 Накнаде у натури 9.313
    6 423 Услуге по уговору 1.556.500
    7 465 Остале дотације и трансфери 776.964
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      Извори финансирања за функцију 110:  
     01 Приходи из буџета 9.335.465
      Функција 110: 9.335.465
        
      Извори финансирања за програмску активност 2101–0001:  
     01 Приходи из буџета 9.335.465
      Свега за програмску активност 2101–0001: 9.335.465
        
      Извори финансирања за Програм 16:  
     01 Приходи из буџета 9.335.465
      Свега за Програм 16: 9.335.465
        
      Извори финансирања за Главу 1:  
     01 Приходи из буџета 9.335.465
      Свега за Главу 1: 9.335.465
        
      Извори финансирања за Раздео 2 :  
     01 Приходи из буџета 9.335.465
      Свега за Раздео 2: 9.335.465
3 1     ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ  
  2101    Политички систем локалне самоуправе  
  2101–0002    Функционисање извршних органа  

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

    8 411 Плате и додаци запослених 3.263.556
    9 412 Социјални доприноси на терет послодавца 584.172
    10 413 Накнаде у натури 27.939
    11 423 Услуге по уговору 3.500.000
    12 465 Остале дотације и трансфери 647.500
      Извори финансирања за функцију 110:  
     01 Приходи из буџета 8.023.167
      Функција 110: 8.023.167
        
      Извори финансирања за програмску активност 2101–0001:  
     01 Приходи из буџета 8.023.167
      Свега за програмску активност 2101–0001: 8.023.167
        
      Извори финансирања за Програм 16:  
     01 Приходи из буџета 8.023.167
      Свега за Програм 16: 8.023.167
        
      Извори финансирања за Главу 1:  
     01 Приходи из буџета 8.023.167
      Свега за Главу 1: 8.023.167
        
      Извори финансирања за Раздео 3 :  
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     01 Приходи из буџета 8.023.167
      Свега за Раздео 3: 8.023.167
4 1     УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ  
  1102    Комуналне делатности  
  1102–0007    Производња и дистрибуција топлотне енергије  
   436   Остала енергија  
    13 511 Зграде и грађевински објекти 107.335.319
      Извори финансирања за функцију 436:  
     01 Приходи из буџета 40.000.000
     13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - буџет 67.335.319
      Функција 436: 107.335.319
        
      Извори финансирања за програмску активност 1102–0007:  
     01 Приходи из буџета 40.000.000
     13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - буџет 67.335.319
      Свега за програмску активност 1102–0007: 107.335.319
        
      Извори финансирања за Програм 2:  
     01 Приходи из буџета 40.000.000
     13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - буџет 67.335.319
      Свега за Програм 2: 107.335.319
  0401    Заштита животне средине  

  0401–
0004    Управљање отпадним водама  

   520   Управљање отпадним водама  
    14 511 Зграде и грађевински објекти 4.075.348
      Извори финансирања за функцију 520:  
     13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - буџет 4.075.348
      Функција 520: 4.075.348
        
      Извори финансирања за програмску активност 0401–0004:  
     13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - буџет 4.075.348
      Свега за програмску активност 0401–0004: 4.075.348
        

  0401-П1    
Замена, реконструкција и формирање новог дрвореда на 
подручју града Костолца као и реконструкција дрвореда и 
уређење зелене површине у централном парку у Костолцу

 

   540   Заштита биљног и животињског света и крајолика  
    15 511 Зграде и грађевински објекти 15.000.000
      Извори финансирања за функцију 540:  
     01 Приходи из буџета 15.000.000
      Функција 540: 15.000.000
        
      Извори финансирања за пројекат 0401-П1:  
     01 Приходи из буџета 15.000.000
      Свега за пројекат 0401-П1: 15.000.000
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      Извори финансирања за Програм 6:  
     01 Приходи из буџета 15.000.000
     13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - буџет 4.075.348
      Свега за Програм 6: 19.075.348
  0901    Социјална и дечија заштита  
  0901-П1    Социјална заштита старих лица  
   020   Старост  
    16 481 Дотације невладиним организацијама 1.000.000
      Извори финансирања за функцију 020:  
     01 Приходи из буџета 1.000.000
      Функција 020: 1.000.000
        
      Извори финансирања за пројекат 0901-П1:  
     01 Приходи из буџета 1.000.000
      Свега за пројекат 0901-П1: 1.000.000
        
      Извори финансирања за Програм 11:  
     01 Приходи из буџета 1.000.000
      Свега за Програм 11: 1.000.000
  1201    Развој културе и информисања  

  1201–
0002    Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва  

   820   Услуге културе  
    17 481 Дотације невладиним организацијама 5.307.000
      Извори финансирања за функцију 820:  
     01 Приходи из буџета 5.307.000
      Функција 820: 5.307.000
        
      Извори финансирања за програмску активност 1201–0002:  
     01 Приходи из буџета 5.307.000
      Свега за програмску активност 1201–0002: 5.307.000

  1201–
0004    Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јав-

ног информисања  

   830   Услуге емитовања и штампања  
    18 423 Услуге по уговору 2.099.000
      Извори финансирања за функцију 830:  
     01 Приходи из буџета 2.099.000
      Функција 830: 2.099.000
        
      Извори финансирања за програмску активност 1201–0004:  
     01 Приходи из буџета 2.099.000
      Свега за програмску активност 1201–0004: 2.099.000
        
      Извори финансирања за Програм 13:  
     01 Приходи из буџета 7.406.000
      Свега за Програм 13: 7.406.000
  1301    Развој спорта и омладине  
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  1301–0001    Подршка локалним спортским организацијама, удружењима 
и савезима  

   810   Услуге рекреације и спорта  
    19 481 Дотације невладиним организацијама 20.000.000
      Извори финансирања за функцију 810:  
     01 Приходи из буџета 20.000.000
      Функција 810: 20.000.000
        
      Извори финансирања за програмску активност 1301–0001:  
     01 Приходи из буџета 20.000.000
      Свега за програмску активност 1301–0001: 20.000.000
        
      Извори финансирања за Програм 14:  
     01 Приходи из буџета 20.000.000
      Свега за Програм 14: 20.000.000
  0602    Опште услуге локалне самоуправе  

  0602–
0001    Функционисање локалне самоуправе и градских општина  

   130   Опште услуге  
    20 411 Плате, додаци и накнаде запослених 13.415.424
    21 412 Социјални доприноси на терет послодавца 2.401.344
    22 413 Накнаде у натури 37.252
    23 414 Социјална давања запосленима 80.000
    24 415 Накнаде трошкова за запослене 290.000
    25 421 Стални трошкови 3.232.900
    26 422 Трошкови путовања 7.400
    27 423 Услуге по уговору 6.721.097
    28 424 Специјализоване услуге 2.657.474
    29 425 Текуће поправке и одржавање 1.733.000
    30 426 Материјал 2.565.600
    31 465 Остале дотације и трансфери 1.757.412
    32 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 100.000
    33 481 Дотације невладиним организацијама 1.000.000
    34 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 150.000
    35 483 Новчане казне и пенали по решењу судова 50.000
    36 511 Зграде и грађевински објекти 576.000
      Извори финансирања за функцију 130: 0
     01 Приходи из буџета 36.198.903
     13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - буџет 576.000
      Функција 130: 36.774.903
       0
      Извори финансирања за програмску активност 0602–0001: 0
     01 Приходи из буџета 36.198.903
     13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - буџет 576.000
      Свега за програмску активност 0602–0001: 36.774.903

  0602–
0009    Текућа буџетска резерва  
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   112   Финансијски и фискални послови  
    37 499 Средства резерве 1.800.000
      Извори финансирања за функцију 112:  
     01 Приходи из буџета 1.800.000
      Функција 112: 1.800.000
        
      Извори финансирања за програмску активност 0602–0009:  
     01 Приходи из буџета 1.800.000
      Свега за програмску активност 0602–0009: 1.800.000

  0602–
0010    Стална буџетска резерва  

   112   Финансијски и фискални послови  
    38 499 Средства резерве 200.000
      Извори финансирања за функцију 112:  
     01 Приходи из буџета 200.000
      Функција 112: 200.000
        
      Извори финансирања за програмску активност 0602–0010:  
     01 Приходи из буџета 200.000
      Свега за програмску активност 0602–0010: 200.000
        
      Извори финансирања за Програм 15:  
     01 Приходи из буџета 38.198.903
     13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - буџет 576.000
      Свега за Програм 15: 38.774.903
        
      Извори финансирања за Главу 1:  
     01 Приходи из буџета 121.604.903
     13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - буџет 71.986.667
      Свега за Главу 1: 193.591.570
4 2     МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ  
  0602    Опште услуге локалне самоуправе  

  0602–
0002    Функционисање месних заједница  

   160   Опште јавне услуге некласификоване на другом месту  
    39 421 Стални трошкови 889.000
    40 423 Услуге по уговору 1.577.600
    41 424 Специјализоване услуге 1.295.000
    42 425 Текуће поправке и одржавање 1.234.400
    43 426 Материјал 1.004.000
      Извори финансирања за функцију 160:  
     01 Приходи из буџета 6.000.000
      Функција 160: 6.000.000
        
      Извори финансирања за програмску активност 0602–0002:  
     01 Приходи из буџета 6.000.000
      Свега за програмску активност 0602–0002: 6.000.000
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      Извори финансирања за Програм 15:  
     01 Приходи из буџета 6.000.000
      Свега за Програм 15: 6.000.000
        
      Извори финансирања за Главу 2:  
     01 Приходи из буџета 6.000.000
      Свега за Главу 2: 6.000.000
4 3     УСТАНОВА КУЛТУРНО-СПОРТСКИ ЦЕНТАР КОСТОЛАЦ  
  1502    Развој туризма  
  1502-П1    Туристичка промоција  
   473   Туризам  
    44 423 Услуге по уговору 30.000
    45 426 Материјал 30.000
      Извори финансирања за функцију 473:  
     01 Приходи из буџета 60.000
      Функција 473: 60.000
        
      Извори финансирања за пројекат 1502-П1:  
     01 Приходи из буџета 60.000
      Свега за пројекат 1502-П1: 60.000
        
      Извори финансирања за Програм 4:  
     01 Приходи из буџета 60.000
      Свега за Програм 4: 60.000
  1201    Развој културе и информисања  
  1201–0001    Функционисање локалних установа културе  
   820   Услуге културе  
    46 411 Плате, додаци и накнаде запослених 1.291.236
    47 412 Социјални доприноси на терет послодавца 231.132
    48 413 Накнаде у натури 9.313
    49 415 Накнаде трошкова за запослене 33.600
    50 421 Стални трошкови 190.000
    51 423 Услуге по уговору 1.120.000
    52 426 Материјал 370.000
    53 465 Остале дотације и трансфери 197.344
      Извори финансирања за функцију 820:  
     01 Приходи из буџета 3.442.625
      Функција 820: 3.442.625
        
      Извори финансирања за програмску активност 1201–0001:  
     01 Приходи из буџета 3.442.625
      Свега за програмску активност 1201–0001: 3.442.625
  1201-П1    Позоришни програм  
   820   Услуге културе  
    54 423 Услуге по уговору 130.000
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    55 424 Специјализоване услуге  
      Извори финансирања за функцију 820:  
     01 Приходи из буџета 980.000
      Функција 820: 980.000
        
      Извори финансирања за пројекат 1201-П1:  
     01 Приходи из буџета 980.000
      Свега за пројекат 1201-П1: 980.000
  1201-П2    Дечији програм  
   820   Услуге културе  
    56 423 Услуге по уговору 100.000
    57 424 Специјализоване услуге 180.000
    58 426 Материјал 130.000
      Извори финансирања за функцију 820:  
     01 Приходи из буџета 410.000
      Функција 820: 410.000
        
      Извори финансирања за пројекат 1201-П2:  
     01 Приходи из буџета 410.000
      Свега за пројекат 1201-П2: 410.000
  1201-П3    Музички програм  
   820   Услуге културе  
    59 423 Услуге по уговору 110.000
    60 424 Специјализоване услуге 700.000
      Извори финансирања за функцију 820:  
     01 Приходи из буџета 810.000
      Функција 820: 810.000
        
      Извори финансирања за пројекат 1201-П3:  
     01 Приходи из буџета 810.000
      Свега за пројекат 1201-П3: 810.000
  1201-П4    Књижевно-трибински програм  
   820   Услуге културе  
    61 423 Услуге по уговору 50.000
    62 424 Специјализоване услуге 100.000
      Извори финансирања за функцију 820:  
     01 Приходи из буџета 150.000
      Функција 820: 150.000
        
      Извори финансирања за пројекат 1201-П4:  
     01 Приходи из буџета 150.000
      Свега за пројекат 1201-П4: 150.000
  1201-П5    Аматерске смотре  
   820   Услуге културе  
    63 424 Специјализоване услуге 150.000
      Извори финансирања за функцију 820:  
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     01 Приходи из буџета 150.000
      Функција 820: 150.000
        
      Извори финансирања за пројекат 1201-П5:  
     01 Приходи из буџета 150.000
      Свега за пројекат 1201-П5: 150.000
  1201-П6    Костолачко лето  
   820   Услуге културе  
    64 423 Услуге по уговору 240.000
    65 424 Специјализоване услуге 1.680.000
      Извори финансирања за функцију 820:  
     01 Приходи из буџета 1.920.000
      Функција 820: 1.920.000
        
      Извори финансирања за пројекат 1201-П6:  
     01 Приходи из буџета 1.920.000
      Свега за пројекат 1201-П6: 1.920.000
  1201-П7    Орфеј на Дунаву  
   820   Услуге културе  
    66 423 Услуге по уговору 50.000
    67 424 Специјализоване услуге 7.000
      Извори финансирања за функцију 820:  
     01 Приходи из буџета 57.000
      Функција 820: 57.000
        
      Извори финансирања за пројекат 1201-П7:  
     01 Приходи из буџета 57.000
      Свега за пројекат 1201-П7: 57.000
  1201-П8    Ликовна колонија  
   820   Услуге културе  
    68 423 Услуге по уговору 100.000
    69 426 Материјал 60.000
      Извори финансирања за функцију 820:  
     01 Приходи из буџета 160.000
      Функција 820: 160.000
        
      Извори финансирања за пројекат 1201-П8:  
     01 Приходи из буџета 160.000
      Свега за пројекат 1201-П8: 160.000
        
      Извори финансирања за Програм 13:  
     01 Приходи из буџета 8.079.625
      Свега за Програм 13: 8.079.625
  1301    Развој спорта и омладине  

  1301–
0004    Функционисање локалних спортских установа  

   810   Услуге рекреације и спорта  
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    70 421 Стални трошкови 4.517.000
    71 423 Услуге по уговору 650.000
    72 424 Специјализоване услуге 9.665.000
    73 425 Текуће поправке и одржавање 500.000
    74 426 Материјал 300.000
      Извори финансирања за функцију 810:  
     01 Приходи из буџета 15.632.000
      Функција 810: 15.632.000
        
      Извори финансирања за програмску активност 1301–0004:  
     01 Приходи из буџета 15.632.000
      Свега за програмску активност 1301–0004: 15.632.000
  1301-П1    Промоција спорта  
   810   Услуге рекреације и спорта  
    75 423 Услуге по уговору 150.000
    76 424 Специјализоване услуге 500.000
    77 426 Материјал  
      Извори финансирања за функцију 810:  
     01 Приходи из буџета 950.000
      Функција 810: 950.000
        
      Извори финансирања за пројекат 1201-П8:  
     01 Приходи из буџета 950.000
      Свега за пројекат 1201-П8: 950.000
        
      Извори финансирања за Програм 14:  
     01 Приходи из буџета 16.582.000
      Свега за Програм 14: 16.582.000
        
      Извори финансирања за Главу 3:  
     01 Приходи из буџета 24.721.625
      Свега за Главу 3: 24.721.625
        
      Извори финансирања за Раздео 3 :  
     01 Приходи из буџета 152.326.528
     13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - буџет 71.986.667
      Свега за Раздео 3: 224.313.195
        
      Извори финансирања за разделе 1,2,3 и 4:  
     01 Приходи из буџета 182.295.160
     13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - буџет 71.986.667
      Свега за разделе 1,2,3,4: 254.281.827
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III ИЗВРШАВАЊЕ БУЏЕТА

Члан 13.
Овом одлуком обезбеђују се средства за плате за 

13 запослених на неодређено време, 2 запослена на 
одређено време, као и за 7 изабраних лица и 1 име-
новано лице.

У складу са Упутством за припрему одлуке о 
буџету локалне власти за 2018. годину и пројекци-
јама за 2019. и 2020. годину, које је донео министар 
надлежан за послове финансија, на основу одредби 
члана 36а. Закона о буџетском систему и Законом 
о начину одређивања максималног броја запосле-
них у јавном сектору („Службени гласник РС“ бр. 
68/2015), број запослених по корисницима буџет-
ских средстава за које су буџету Градске општине 
Костолац обезбеђена средства за зараде је:

Изабрана лица Постављена лица Запослени Именована лица
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Скупштина ГО Костолац / / / / / / / /
Председник ГО Костолац 4 / / / / / / /
Веће ГО Костолац 3
Управа ГО Костолац / / / / 2 13 / /
Месне заједнице / / / / / / / /
Установа Културно-спортски центар 
Костолац

/ / / / / / 1 /

УКУПНО: 7 / / / 2 13 1 /

Члан 14.
Скупштина Града утврдиће максималан број запо-

слених на неодређено време којим ће обухватити све 
кориснике јавних средстава и одредити рокове за 
спровођење рационализације у складу са Законом о 
начину одређивања максималног броја запослених у 
јавном сектору („Службени гласник РС“, бр. 68/15) .

Члан 15.
У 2018.години планирана су укупна сред-

ства потребна за исплату плата запослених које 
се финансирају из буџета локалне власти, тако да 
је маса средстава за исплату плата планирана на 
нивоу исплаћених плата у 2017.години, увећана за 
масу средстава за плате за број запослених макси-
мално до броја утврђеног у Одлуци о максимал-
ном броју запослених за 2017. годину, а највише до 
дозвољеног нивоа за исплату плата у складу са чла-
ном 36. Закона о буџету Републике Србије за 2017. 
годину („Службени гласни РС“, бр. 99/16).

Члан 16.
Овом Одлуком о буџету Градске општине Кoсто-

лац обезбеђују се средства за новогодишње паке-

тиће за децу запослених код корисника буџетских 
средства на начин и у висини које ће посебним 
актом утврдити Веће Градске општине Костолац. 

У 2018. години запосленима код директних и 
индиректних корисника буџетских средстава не 
могу се исплаћивати награде и бонуси, који пре-
ма међународним критеријумима представља-
ју нестандардне, односно нетранспарентне облике 
награда и бонуса.

Члан 17.
Накнаде за рад председника и чланова комиси-

ја и других сталних и привремених тела код кори-
сника јавних средстава не могу се повећавати у 2018.
години.

Задужују се надлежни органи и корисници јав-
них средстава да преиспитају потребу постојања и 

висину накнада из става 1. овог члана, ради смање-
ња издатака по овом основу, и у том циљу иници-
рају измене општих и других аката којима је уређе-
но плаћање ових накнада.

 Комисије и друга радна тела могу бити фор-
мирана искључиво у складу са посебним законом, 
односно другим прописом, а чији задатак не може 
бити обављање текућих послова из делокруга рада 
корисника буџетских средстава.

Члан 18.
У складу са чланом 7. Закона о привременом уре-

ђивању основица за обрачун и исплату плата, одно-
сно зарада и других сталних примања код кори-
сника јавних средстава (Сл. гласник РС 108/2014. 
године), директни и индиректни корисници буџет-
ских средстава којима се умањује планирани износ 
за плате, дужни су да у року од три дана од дана 
извршене коначне исплате плата за одређени месец 
на рачун прописан за уплату јавних прихода РС, 
уплате разлику између укупног износа плата обра-
чунатих применом основице која није умањена у 
складу са одредбама наведеног закона са урачуна-
тим доприносима, који се исплаћују на терет посло-
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давца и укупног износа плата обрачунатих при-
меном умањене основице у смислу овог закона са 
урачунатим доприносима, који се такође исплаћује 
на терет послодавца. 

Директни и индиректни корисници буџетских 
средстава који су исплатиоци других сталних при-
мања, дужни су да у року од три дана од дана извр-
шене исплате за одређени месец на рачун пропи-
сан за уплату јавних прихода РС, уплате разлику 
између укупног износа другог сталног примања 
који није умањен у смислу овог закона и укупног 
износа другог сталног примања који је обрачунат 
са умањењем у смислу овог закона. 

Горе наведени корисници не могу опредељивати, 
нити користити, средства која су у обавези да упла-
те у складу са напред наведеним чланом 7. Закона 
за друге намене. 

У случају да корисници јавних средстава не 
поштују горе наведене обавезе, надлежни орган 
локалне власти донеће решење о привременој обу-
стави преноса буџетских средстава.

Члан 19.
За извршење ове Одлуке одговоран је Председ-

ник Градске општине Костолац. 
Наредбодавац за извршење буџета је Председник 

Градске општине Костолац. 

Члан 20.
Наредбодавац директних и индиректних кори-

сника буџетских средстава је функционер (руково-
дилац), односно лице које је одговорно за закониту, 
наменску, економичну и ефикасну употребу буџет-
ских апропријација као и за управљање средстви-
ма, преузимање обавеза, издавање налога за пла-
ћања која се извршавају из средстава органа, као и 
за издавање захтеваза плаћање са рачуна изврше-
ња буџета.

Члан 21.
За законито и наменско коришћење средста-

ва распоређених овом одлуком, поред функционе-
ра, односно руководиоца директних и индиректних 
корисника буџетских средстава, одговоран је начел-
ник Управе градске општине Костолац.

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

Члан 22.
Веће је одговорно, у смислу Закона о буџетском 

систему, за спровођење фискалне политике и упра-
вљање јавном имовином, приходима и примањима 
и расходима и издацима. 

Овлашћује се Председник Градске општине 
Костолац да поднесе захтев Градоначелнику Града 
Пожаревца (који се односи на одобрење фискалног 
дефицита до 10% прихода локалне власти у текућој 
години под условом да је фискални дефицит настао 
као резултат реализације јавних инвестиција.

Члан 23.
Управа Градске општине Костолац, обавезна је 

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

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

Извештаји садрже и одступања између усвоје-
ног буџета и извршења као и образложење већих 
одступања. 

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

Члан 24.
Средства текуће буџетске резерве користе се за 

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

Веће градске општине Костолац на предлог 
Упрабе Градске општине Костолац доноси решење 
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 25.
Средства сталне буџетске резерве користе се у 

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

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

Члан 26.
Приходи и примања буџета Градске општине 

Костолац прикупљају се и наплаћују у складу са 
законом и другим прописима, независно од изно-
са утврђених овом одлуком за поједине врсте при-
хода и примања.

Члан 27.
Новчана средства буџета Градске општине Косто-

лац, директних и индиректних корисника средста-
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ва буџета, као и других корисника јавних средста-
ва који су укључени у консолидовани рачун трезора 
Града Пожаревца, воде се и депонују на консолидо-
ваном рачуну трезора.

Члан 28.
Распоред и коришћење средстава врши се по 

финансијским плановима и програмима у окви-
ру раздела чији су носиоци директни корисници 
буџетских средстава и то: 

Раздео 1 – Скупштина Градске општине 
Костолац 

За коришћење средстава из одобрених апропри-
јација у оквиру овог раздела захтеве подноси Пред-
седник Скупштине или његов заменик уз пратећу 
оригиналну документацију претходно припремље-
ну и контролисану од стране секретара Скупштине 
Градске општине Костолац. 

Раздео 2 – Председник и Веће Градске 
општине Костолац.

За коришћење свих средстава из одобрених 
апропријација у оквиру овог раздела захтеве под-
носи Председник Градске општине Костолац или 
његов заменик, уз пратећу оригиналну документа-
цију претходно припремљену и контролисану од 
стране одговорног лица задуженог у Управи Град-
ске општине Костолац.

Раздео 3 - Управа Градске општине 
Костолац

За коришћење средстава из одобрених апропри-
јација у оквиру овог раздела захтеве подноси начел-
ник Управе Градске општине или лице које га мења 
уз пратећу оригиналну документацију претход-
но припремљену и контролисану од стране одго-
ворног лица задуженог у Управи Градске општи-
не Костолац.

За коришћење средстава из одобрених апро-
пријација у оквиру овог раздела, везаних за Месне 
заједнице и културу и спорт, захтеве подносе руко-
водиоци корисника или њихови заменици уз прате-
ћу књиговодствену документацију (копије истих), 
претходно припремљену и контролисану од стране 
одговорног лица у Управи Градске општине Косто-
лац.

Руководиоци корисника или њихови замени-
ци, из претходног става, су непосредно одговорни 
председнику Градске општине Костолац за кори-
шћење средстава из одобрених апропријација. 

Члан 29.
Корисник средстава буџета може преузимати 

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

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

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

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

Члан 30.
Изузетно, у случају да се у буџету Градске 

општине Костолац определе актом другог нивоа 
власти наменска трансферна средства укључујући 
и средства за надокнаду штета услед елементарних 
непогода или наменска трансферна средства, као 
и у случају уговарања донације, чији износи нису 
могли били познати у поступку доношења Одлуке о 
буџету, Управа Градске општине Костолац отвори-
ће у складу са чланом 5. Закона о буџетском систе-
му, на основу тог акта, одговарајуће апропријације 
за извршавање расхода по том основу.

Члан 31.
Преузете обавезе и све финансијске обаве-

зе морају бити извршене искључиво на принципу 
готовинске основе са консолидованог рачуна трезо-
ра, осим ако је законом, односно актом Владе пред-
виђен другачији метод.

Члан 32.
Приликом преузимања обавеза, директни и 

индиректни корисници буџетских средстава дужни 
су да се придржавају смерница о роковима и усло-
вима плаћања, које одређује Управа Града Пожа-
ревца, а све у складу са чланом 56. Закона о буџет-
ском систему. 

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

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

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

ног акта којим се преузима обавеза, о преузи-
мању обавезе и предвиђеним условима и роко-
вима плаћања; 
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3.)  О свакој промени која се тиче износа, рокова 
и услова плаћања из тачке 2.) овог става и 

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

Плаћање из буџета неће се извршити уколико 
нису поштоване процедуре утврђене чланом 56. 
став 3. Закона о буџетском систему.

Члан 33.
Приликом додељивања уговора о набавци доба-

ра, пружања услуга и извођењу радова сви кори-
сници буџетских средстава дужни су да поступају 
у складу са одредбама Закона о јавним набавкама 
(„Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15).

Набавком мале вредности, сматра се набавка 
чија је вредност дефинисана чланом 39.Закона о јав-
ним набавкама.

Члан 34.
Обавезе према корисницима буџетских средста-

ва извршавају се сразмерно оствареним приходима 
и примањима буџета.

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

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

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

Члан 35.
Средства буџета и приходи распоређују се и 

исказују по ближим наменама, у складу са еко-
номском и функционалном класификацијом, годи-
шњим програмом и Финансијским планом прихо-
да и расхода.

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

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

Веће Градске општине Костолац на предлог 
Управе Градске општине Костолац може одлучити 
да део јавних средстава из става 2. овог члана оства-
рених у текућој години, односно неутрошених из 
ранијих година, представља општи приход буџета 
у текућој години.

Члан 36.
У оквиру Плана за извршење буџета, Управа 

Градске општине Костолац планира ликвидност 
буџета и према готовинском току буџета врши 
распоред остварених прихода и примања.

Распоред остварених прихода и примања врши 
се тромесечним плановима, које доноси Управа 
Градске општине Костолац.

Директни корисник буџетских средстава буџе-
та може вршити плаћања до висине расхода и изда-
така, односно до висине прописаних квота за сва-
ко тромесечје.

Члан 37.
У случају да се у току године обим пословања или 

овлашћења директног корисника буџетских средстава 
промени, износ апропријација издвојених за активно-
сти тог корисника могу се увећати, односно смањити 
на терет или у корист текуће буџетске резерве.

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

Веће Градске општине Костолац може донети 
Одлуку о промени апропријација у складу са чланом 
61. став 1. - 6. Закона о буџетском систему, по Захтеву 
директног односно његовог индиректног буџетског 
корисника и документованој новонасталој потреби.

Директни корисник буџетских средстава. у скла-
ду са чланом 61. став 7. Закона о буџетском систему, 
уз одобрење Већа Градске општине Костолац, а на 
основу мишљења Управе Градске општине Косто-
лац може, извршити преусмеравање апроприја-
ција одобрених на име одређеног расхода и издат-
ка који се финансира из општих прихода буџета тог 
корисника под следећим условима: 

–   да укупна средства, која су одобрена овом 
Одлуком не буду промењена,

–   да се промене апропријација за капитална ула-
гања не могу смањивати у корист апроприја-
ција за текуће финансирање оперативног рада 
корисника и

–   да преусмеравање апропријација одобрених 
на име одређеног расхода и издатка не може 
бити веће од 5% вредности апропријације за 
расход и издатак чији се износ умањује.

Директни корисник буџетских средстава уз одобрење 
Већа Градске општине Костолац, а на основу мишљења 
Управе Градске општине Костолац, може извршити пре-
усмеравање средстава унутар програма који се финанси-
ра из општих прихода буџета у износу до 10% вредно-
сти апропријације чија се средства умањују. 

Ако у току године дође до промене околности 
која не угрожава утврђене приоритете унутар буџе-
та, Веће Градске општине Костолац доноси Одлу-
ку да се износ апропријације који није могуће иско-
ристити, пренесе у текућу буџетску резерву и може 
се користити за намене које нису предвиђене буџе-
том или за намене за које средства нису предвиђе-
на у довољном обиму.
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Укупан износ преусмеравања из става 6. овог 
члана не може бити већи од износа разлике изме-
ђу буџетом одобрених средстава текуће буџетске 
резерве и половине максимално могућег износа 
средстава текуће буџетске резерве утврђене чла-
ном 69. став 3. Закона о буџетском систему.

У свим другим случајевима промене апроприја-
ција врше се у складу са чланом 61. Закона о буџет-
ском систему.

Члан 38.
Председник Градске општине Костолац може 

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

Члан 39.
Средства распоређена за финансирање одобре-

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

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

Члан 40.
Захтеве за пренос буџетских средстава из прихо-

да од јавних средстава, буџетски корисници подноси-
ће за сваки извор прихода на прописаним обрасцима.

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

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

Унутар Управе Градске општине Костолац спрово-
ди се интерна контрола о оправданости и законитости 
поднетих докумената за плаћање из буџета, на основу 
одобрених апропријација из ове Одлуке, Финансиј-
ских планова и програма и утврђених квота за сваког 
буџетског корисника, на основу чега Служба Трезора 
одобрава и врши исплату са рачуна буџета. 

Члан 41.
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 42.
Пренета неутрошена средства из претходних 

година распоређују се на следећи начин :

Назив буџетског 
корисника

Шифра 
про-

грама

Шифра 
ПА/ про-

јекта
Назив ПА/пројекта

Економ-
ска кла-
сифика-

ција

Функцио-
нална кла-

сификација
Износ

Управа Градске 
општине Костолац 1102 1102–0007 Завршетак топлификације у ГО 

Костолац - 6.фаза несеље Петка 5112 436 11.704.153,00

Управа Градске 
општине Костолац 0401 0401–0004 Израда фекалне канализације у 

Првомајској улици у Костолцу 5112 520 4.075.348,00

Управа Градске 
општине Костолац 1102 1102–0007

Топлификација локала (израда при-
кључака) у улици Трг Братства 
јединства у Костолцу

5112 436 1.835.000,00

Управа Градске 
општине Костолац 1102 1102–0007

Реконструкција и адаптаци-
ја топлификационе мреже за Село 
Костолац - проширење северни и 
јужни крак

5112 436 23.341.832,00

Управа Градске 
општине Костолац 1102 1102–0007

Реконструкција и адаптаци-
ја топлификационе мреже за Село 
Костолац - проширење за „Језеро“

5112 436 15.304.000,00

Управа Градске 
општине Костолац 1102 1102–0007 Изградња топлификационе мреже у 

улици Базенској у Костолцу 5112 436 13.146.000,00

Управа Градске 
општине Костолац 1102 1102–0007 Изградња топлификационе мреже у 

насељу „Дидино село“ у Костолцу 5112 436 1.252.922,00

Управа Градске 
општине Костолац 1102 1102–0007 Доградња топлификационе мреже у 

насељу „Колиште“ у Костолцу 5112 436 751.412,00

Управа Градске 
општине Костолац 0602 0602–0001 Надзор за пројекат топлификације 

ГО Костолац 5114 130 576.000,00

71.986.667,00



СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦАСтрана 22 - Број 16 29. децембар 2017.

Члан 43.
Буџетски корисници су дужни да на захтев 

надлежног Одељења Градске Управе Града Пожа-
ревца и надлежне Службе Управе Градске општи-
не Костолац ставе на увид документацију о њихо-
вом финансирању, као и да достављају Извештаје о 
оставарењу прихода и извршењу расхода у одређе-
ном периоду (најмање тромесечно), укључујући и 
приходе које остваре обављањем услуга. 

Директни и индиректни корисници буџетских 
средстава су дужни да обавесте Скупштину Град-
ске општине Костолац и Скупштину Града Пожа-
ревца о свим траженим подацима и променама.

Члан 44.
Директни и индиректни корисници буџетских 

средстава у 2018. години обрачунату исправку вред-
ности нефинансијске имовине исказују на терет 
капитала, односно не исказују расход амортизаци-
је и употребе средстава за рад.

Члан 45.
У случају да за извршење одређеног плаћања 

корисника средстава буџета није постојао правни 
основ, средства се враћају у буџет Града.

Члан 46.
Уколико индиректни корисник буџета својом 

делатношћу изазове судски спор, извршење право-
снажних судских одлука и судска поравнања извр-
шавају се на терет његових апропријација намење-
них за ову врсту расхода.

Члан 47.
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 изно-
сима у којима су уплаћени у корист буџета Града.

Члан 48.
Корисник буџетских средстава, који одређени 

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

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

Члан 49.
Приоритет у извршавању расхода за робе и услу-

ге корисника буџетских средстава имају расходи за 
сталне трошкове, трошкове текућих поправки и 
одржавања и материјал.

Корисници буџетских средстава дужни су да 
обавезе настале по основу сталних трошкова, тро-
шкова текућих поправки и одржавања, материјала, 
као и по основу капиталних издатака измире у року 
утврђеним законом који регулише рокове измирења 
новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама.

Члан 50.
Корисник буџетских средстава не може, без 

претходне сагласности Већа Градске општине 
Костолац и Градског Већа Града Пожаревца, засно-
вати радни однос са новим лицима до краја 2018. 
године, без обзира на могућности из акта о унутра-
шњој организацији и систематизацији радних места 
корисника, уколико средства потребна за исплату 
плата тих лица нису обезбеђена у оквиру износа 
средстава, која су у складу са овом одлуком, пред-
виђена за плате тог буџетског корисника.

Уколико буџетски корисници не планирају у 
свом финансијском плану за 2018. годину и не извр-
шавају укупна средства за исплату плата на начин 
утврђен овом одлуком, градоначелник ће обустави-
ти пренос средстава из буџета, док буџетски кори-
сник висину средстава за плате не усклади са огра-
ничењем из става 1. овог члана.

Буџетски корисници најкасније до 05. у текућем 
месецу подносе извештај о платама исплаћеним у 
претходном месецу Одељењу за финансије и јавне 
набавке Градске управе.

Члан 51.
У случају потребе за задуживањем при изврше-

њу буџета, Одлуку о капиталном задуживању доно-
си Скупштина Градске општине према условима из 
Закона о јавном дугу а по претходно прибављеном 
мишљењу Министарства финансија РС и претходно 
датој сагласности Градског Већа Града Пожаревца. 

IV ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 52.
Директни и индиректни корисници буџетских 

средстава дужни су да на рачун извршења буџета 
Градске општине Костолац, најкасније до 31. децем-
бра 2018. године пренесу сва средства која нису 
утрошена за финансирање расхода у 2018. години, 
а пренета су им у складу са Одлуком о буџету Град-
ске општине Костолац за 2018. годину.

Члан 53.
Ову одлуку доставити Градској Управи Гра-

да Пожаревца (Одсеку за буџет и Одсеку за трезор 
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Одељења за привреду и финасије) и објавити у Слу-
жбеном гласнику Града Пожаревца. 

Члан 54.
Саставни део ове одлуке су финансијски плано-

ви директних корисника средстава буџета за 2018. 
годину и програми, програмске активности и про-
јекти за 2018, 2019 и 2020.годину.

Члан 55.
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику града Пожа-
ревца“, а примењиваће се од 01. јануара 2018. године. 

У Костолцу, дана 29.12.2017.год. Број: 24/17–1

СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНА 
КОСТОЛАЦ

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ

Ненад Марковић, дипл. инг. ел. тех. с.р.

2 

На основу члана 29. Статута Градске општине 
Костолац ( „Службени гласник Града Пожаревца“, 
бр. 2/17 – пречишћен текст), Скупштина Градске 
општине Костолац, на седници одржаној 29.12.2017. 
године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Финансијски план 

директног корисника буџетских средстава - Скуп-
штина Градске општине Костолац за 2018. годину.

У Костолцу, дана 29.12.2017. године Број: 24/17–1а

СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ 
КОСТОЛАЦ

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ

Ненад Марковић, дипл. инг. ел. тех.,с. р.

3 

На основу члана 29. Статута Градске општине 
Костолац ( „Службени гласник Града Пожаревца“, 
бр. 2/17 – пречишћен текст), Скупштина Градске 
општине Костолац, на седници одржаној 29.12.2017. 
године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Финансијски план 
директног корисника буџетских средстава - Пред-
седник Градске општине Костолац за 2018. годину.

У Костолцу, дана 29.12.2017. године  Број: 24/17–1б

СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ 
КОСТОЛАЦ

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ

Ненад Марковић, дипл. инг. ел. тех.,с. р.

4 

На основу члана 29. Статута Градске општине 
Костолац ( „Службени гласник Града Пожаревца“, 
бр. 2/17 – пречишћен текст), Скупштина Градске 
општине Костолац, на седници одржаној 29.12.2017. 
године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Финансијски план 

директног корисника буџетских средстава - Веће 
Градске општине Костолац за 2018. годину.

У Костолцу, дана 29.12.2017. године Број: 24/17–1в

СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ 
КОСТОЛАЦ

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ

Ненад Марковић, дипл. инг. ел. тех.,с. р.

5 

На основу члана 29. Статута Градске општине 
Костолац ( „Службени гласник Града Пожаревца“, 
бр. 2/17 – пречишћен текст), Скупштина Градске 
општине Костолац, на седници одржаној 29.12.2017. 
године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Финансијски план 
директног корисника буџетских средстава - Управа 
Градске општине Костолац за 2018. годину.

У Костолцу, дана 29.12.2017. године  Број: 24/17–1г

СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ 
КОСТОЛАЦ
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ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ

Ненад Марковић, дипл. инг. ел. тех.,с. р.

6 

Ha основу члана 77. Закона о запосленима у ауто-
номним покрајинама и јединицама локалне самоу-
праве („Службени гласник РС“ број: 21/2016), чла-
на 29. став 1. тачка 1. Статута Градске општине 
Костолац („Службени гласник Града Пожаревца“, 
број 2/17-пречишћени текст), а по претходно датој 
сагласности Градског Већа Града Пожаревца, Скуп-
штина Градске општине Костолац на својој седни-
ци, одржаној дана 29. децембра 2017. године усва-
ја следећи

Кадровски план 
Управе Градске општине Костолац 

за 2018. годину

1) Постојећи број службеника и намештени-
ка на дан 31. децембар 2017. године – по радним 
местима
Радна места службе-
ника, положај у I гру-

пи

број извршилаца

Начелник општинске/
градске управе

1

- по звањима
Звања службеника и 

намештеника
број 

извршилаца
самостални саветник
саветник 4
млађи саветник 1
сарадник 1
млађи сарадник
виши референт 3
референт
млађи референт

2) Број запослених са радним односом на нео-
дређено време који су потребни у 2018. години за 
коју се доноси Кадровски план

Радна места службеника, 
положај у I групи

број 
извршилаца

Начелник општинске/
градске управе

1

Звања службеника и 
намештеника

број 
извршилаца

самостални саветник
саветник 4
млађи саветник 2
сарадник 1
млађи сарадник
виши референт 4
референт

млађи референт 1

3) Број приправника чији се пријем планира

Приправници број 
извршилаца

висока стручна спрема (240 ЕСПБ 
бодова)

1 

виша стручна спрема (180 ЕСПБ 
бодова)
средња стручна спрема 1

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

Висина стручне спреме Број 
извршилаца

висока стручна спрема (240 ЕСПБ 
бодова)

1

виша стручна спрема (180 ЕСПБ 
бодова)

 

средња стручна спрема 1

Спроводећи поступак рационализације запо-
слених у складу са Законом о начину одређивања 
максималног броја запослених у јавном секто-
ру („Сл. Гл. РС“ бр. 68/2015), Скупштина Гра-
да Пожаревца је дана 29.09.2017. године донела 
Одлуку о максималном броју запослених на нео-
дређено време у систему локалне самоуправе 
Града Пожаревца за 2017. годину, број 012–06–
151/17. Цитираном одлуком за Управу Градске 
општине Костолац утврђен је максималан број 
од 13 запослених на неодређено време. Након 
тога приступило се изради новог Правилника 
о унутрашњем уређењу и систематизацији рад-
них места у Управи Градске општине Костолац, 
којим је предвиђено 13 радних места, уместо 
досадашњих 10.

У циљу постизања максималне ефикасности у 
раду са малим бројем запослених и побољшања 
квалификационе структуре, након одласка запо-
сленог у инвалидску пензију, укинутo je до сада 
попуњено радно место: Послови у бифеу, послови 
курира и одржавања архиве на неодређено време 
са најнижом стручном спремом. Сада је у Упра-
ви Градске општине Костолац у радном односу 
на неодређено време 9 запослених и 1 службе-
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ник на положају. За три непопуњена нова рад-
на места и то: Службеник за јавне набавке, IT 
администратор и Канцеларијски послови, посло-
ви писарнице и архиве покренуће се поступак 
ради прибављања сагласности Комисије за ново 
запошљавање Владе Републике Србије.

У Костолцу, 29.12.2017. године  Број: 24/17–1д

СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ 
КОСТОЛАЦ 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ 

Ненад Марковић, дипл. инж. ел. технике, с. р.

7 

На основу члана 29. Статута Градске општине 
Костолац („Службени гласник Града Пожаревца“, 
бр. 2/17 – пречишћен текст), на седници одржаној 
дана 29.12.2017. године, Скупштина Градске општи-

не Костолац је разматрала Извештај о раду Упра-
ве Градске општине Костолац за 2016. годину, те је 
донела следеће

Р Е Ш Е Њ Е
I

УСВАЈА СЕ Извештај о раду Управе Градске 
општине Костолац за 2016. годину.

II
Ово Решење објавити у „Службеном гласнику 

Града Пожаревца“.

У Костолцу, дана 29.12.2017. године Број: 24/17–2

СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ 
КОСТОЛАЦ

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ 

Ненад Марковић, дипл. инг. ел. технике с. р.

ВЕЋЕ 
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ

1 

Веће Градске општине Костолац, на шездесет 
осмој редовној седници, одржаној дана 20.12.2017. 
године, размотрило је захтев начелника Управе 
Градске општине Костолац, број 01–401–1541/17 од 
20.12.2017. године, за одобрење додатних финан-
сијских средстава, са изјашњењем вишег стручног 
сарадника за послове извршења буџета и послове 
јавних набавки Управе Градске општине Косто-
лац, па је сходно члану 69. став 2. и став 4. Закона 
о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 
54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправ-
ка, 108/13, 142/14, 68/15-др. закон, 103/15 и 99/16), 
члану 82. став 1. тачка 1) Статута Градске општи-
не Костолац ( „Службени гласник Града Пожарев-
ца“, бр. 2/17 – пречишћен текст), члану 21. став 1. и 
став 4. Пословника о раду Већа Градске општине 
Костолац ( „Службени гласник Града Пожаревца“, 
бр. 2/10) и члану 24. став 2. Одлуке о буџету Град-
ске општине Костолац за 2017. годину ( „Службени 
гласник Града Пожаревца“, број 18/16 и 4/17) донело 

Р Е Ш Е Њ Е 
о употреби средстава текуће буџетске 

резерве
I

ПРИХВАТА СЕ захтев начелника Управе Град-
ске општине Костолац, број 01–401–1541/17 од 
20.12.2017. године, за одобрење додатних финан-
сијских средстава, са изјашњењем вишег стручног 
сарадника за послове извршења буџета и послове 
јавних набавки Управе Градске општине Костолац 
и одобравају се финансијска средства у износу од 
2.000,00 динара за остале дотације и трансфере са 
којих се исплаћује разлика на основу Закона о при-
временом уређивању основица за обрачун и испла-
ту плата, односно зарада и других сталних при-
мања код корисника јавних средстава („Службени 
гласник РС“, бр. 116/14).

II
Средства из тачке I овог Решења преносе се из 

средстава утврђених Одлуком о буџету Градске 
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општине Костолац за 2017. годину ( „Службени гла-
сник Града Пожаревца“, број 18/16 и 4/17), са Разде-
ла 3. - Орган Управе Градске општине Костолац, 
Глава 1. - Управа Градске општине Костолац, Про-
грам 15 – Опште услуге локалне самоуправе, ПА 
0602–0009 – Текућа буџетска резерва, Функција 130 
- Опште услуге, позиција 45, економска класифика-
ција 499121 - Текућа резерва.

III
Средства из тачке I овог Решења распоређују се 

у оквиру Раздела 3. – Орган Управе Градске општи-
не Костолац, Глава 3. – Kултурно-спортски центар 
Костолац, Програм 13. –Развој културе, ПА 1201–
0001 Функционисање локалних установа културе, 
Функција 820 –Услуге културе, позиција 63, еко-
номска класификација 465000 – Остале донације, 
дотације и трансфери.

IV
За реализацију овог Решења задужује се виши 

стручни сарадник за послове извршења буџета и 
послове јавних набавки Управе Градске општине 
Костолац.

V
Ово Решење објавити у „Службеном гласнику 

Града Пожаревца“.

ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ

У Костолцу, дана 20.12.2017. год. Број: 01-06-1531/17-7

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ

Иван Савић, струк. инж. ел. тех.,с. р.\

2 

Веће Градске општине Костолац, на шездесет 
осмој редовној седници, одржаној дана 20.12.2017. 
године, размотрило је захтев начелника Управе 
Градске општине Костолац, број 01–401–1544/17 
од 20.12.2017. године, за одобрење додатних финан-
сијских средстава, са изјашњењем вишег стручног 
сарадника за послове извршења буџета и послове 
јавних набавки Управе Градске општине Косто-
лац, па је сходно члану 69. став 2. и став 4. Закона 
о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 
54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправ-
ка, 108/13, 142/14, 68/15-др. закон, 103/15 и 99/16), 
члану 82. став 1. тачка 1) Статута Градске општи-
не Костолац ( „Службени гласник Града Пожарев-
ца“, бр. 2/17 – пречишћен текст), члану 21. став 1. и 
став 4. Пословника о раду Већа Градске општине 
Костолац ( „Службени гласник Града Пожаревца“, 
бр. 2/10) и члану 24. став 2. Одлуке о буџету Град-

ске општине Костолац за 2017. годину ( „Службени 
гласник Града Пожаревца“, број 18/16 и 4/17) донело 

Р Е Ш Е Њ Е 
о употреби средстава текуће буџетске 

резерве

I
ПРИХВАТА СЕ захтев начелника Управе Град-

ске општине Костолац, број 01–401–1544/17 од 
20.12.2017. године, за одобрење додатних финан-
сијских средстава, са изјашњењем вишег стручног 
сарадника за послове извршења буџета и послове 
јавних набавки Управе Градске општине Костолац 
и одобравају се финансијска средства у износу од 
60.000,00 динара за потребе измирења рачуна за 
утрошак електричне енергије.

II
Средства из тачке I овог Решења преносе се из 

средстава утврђених Одлуком о буџету Градске 
општине Костолац за 2017. годину ( „Службени гла-
сник Града Пожаревца“, број 18/16 и 4/17), са Разде-
ла 3. - Орган Управе Градске општине Костолац, 
Глава 1. - Управа Градске општине Костолац, Про-
грам 15 – Опште услуге локалне самоуправе, ПА 
0602–0009 – Текућа буџетска резерва, Функција 130 
- Опште услуге, позиција 45, економска класифика-
ција 499121 - Текућа резерва.

III
Средства из тачке I овог Решења распоређују се 

у оквиру Раздела 3. – Орган Управе Градске општи-
не Костолац, Глава 1. - Управа Градске општи-
не Костолац, Програм 15 – Опште услуге локалне 
самоуправе, ПА 0602–0001 Функционисање локал-
не самоуправе и градских општина, Функција 130 – 
Опште услуге, позиција 33, економска класифика-
ција 421211 – Услуге за електричну енергију.

IV
За реализацију овог Решења задужује се виши 

стручни сарадник за послове извршења буџета и 
послове јавних набавки Управе Градске општине 
Костолац.

V
Ово Решење објавити у „Службеном гласнику 

Града Пожаревца“.

ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ

У Костолцу, дана 20.12.2017. год. Број: 01–06–1531/17–8

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ

Иван Савић, струк. инж. ел. тех. с.р.
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