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Поштовани, 

Поштујући  законску  обавезу  и  ново Упутство  за  израду  и објављивање информатора  о  раду  

државног органа, Градска општина Костолац је приступила изради и ажурирању Информатора, а све у 

циљу да Вам олакшамо остваривање Ваших права пред органима локалне самоуправе. На тај начин, 

Градска општина Костолац је и практично, а не само законодавно, у Вашој служби и потпуно 

транспарентно Вама на услузи. 

 

* * * 

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О 

ИНФОРМАТОРУ 

1.   Информатор   је   сачињен   према   Упутству   за  израду и објављивање   информатора   о   раду 

државног органа („Службени гласник Републике Србије“, број 68/2010, од 21. септембра 2010. 

године). 

2.  Информатор  је  први  пут  објављен  дана 25.10.2013.  године  на  интернет  страници Градске 

општине Костолац ,  на  адреси  www.kostolac.org.rs, а налази се и на сајту Града Пожаревца на 

банеру „Информатор о раду Градске општине Костолац“. 

3.   Последњи пут је ажуриран са стањем на дан: 22. април 2016. године. 

4.  Особа  одговорна за тачност података је Љиљана Цвејановић, овлашћено лице Градске општине 

Костолац за поступање по захтевима за слободан приступ информацијама од јавног значаја, 

заједно са старешинама органа и службама Градске општине, који су податке дали, на основу 

којих је сачињен овај Информатор. 

5.  Штампана верзија Информатора о раду, као и увид у исти може се добити код овлашћеног лица у 

просторијама Управе Градске општине Костолац. 

 

*** 

ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ ЗА ПОСТУПАЊЕ ПО ЗАХТЕВИМА ЗА СЛОБОДАН ПРИСТУП 

ИНФОРМАЦИЈАМА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА - СЛОБОДАН ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈАМА ОД 

ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА 

Овлашћено лице за поступање  по захтевима за слободан приступ информацијама од јавног 

значаја у Градској општини Костолац (за Скупштину Градске општине, Председника и Веће и Управу 

Градске општине) је почев од 21.4.2010. године Љиљана Цвејановић, правник, виши сарадник за 

скупштинске послове, послове Већа и опште послове Управе Градске општине Костолац. 

 

Телефон: 012/241-721, факс: 012/241-830. 

 

e - mail:  grad.kostolac@mts.rs 

 

ОВЛАШЋЕЊА И ОБАВЕЗЕ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 

1.  Овлашћено лице за поступање по захтевима за слободан приступ информацијама од   јавног   

значаја   установљено   је   чланом   38.   Закона   о   слободном   приступу информацијама од 

јавног значаја („Службени гласник Републике Србије“ број 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10), који је 

ступио на снагу 13. новембра 2004. године. 

2.   Надлежности Овлашћеног лица (члан 38. Закона) су: 

* прима захтеве, обавештава тражиоца о поседовању информација и обезбеђује увид у    

документ    који    садржи    тражену    информацију,    доставља    информацију    на одговарајући 

начин, одбија захтев решењем, пружа тражиоцима неопходну помоћ за остваривање њихових 

права утврђених овим законом; 

* предузима мере за унапређење праксе поступања са носачима информација,  праксе одржавања 

носача информација, као и праксе њиховог чувања и обезбеђења; 

* подноси годишњи извештај Поверенику о радњама државног органа, предузетим у циљу 

примене овог закона; 

*  стара се  о изради  и  објављивању Информатора  о раду државног  органа,  његовом 

ажурирању и доступности заинтересованим лицима. 

* израђује годишњи Извештај о свом раду и исти доставља Поверенику 

3.   Прописи које Овлашћено лице примењује 

Овлашћено   лице   непосредно   примењује   односно,   поступа   по   одредбама Закона  о 

слободном  приступу информацијама од  јавног  значаја  и  Закона  о  општем управном поступку. 

http://www.kostolac.org.rs/
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У  свом  раду,  овлашћено  лице  се  руководи  и  другим  законима  и  правним актима, као што 

су: 

-  Закон о јавном информисању 

-  Закон о локалној самоуправи 

-  Статут Града Пожаревца 

-  Статут Градске општине Костолац 

 

ВРСТЕ ИНФОРМАЦИЈА У ПОСЕДУ 
Све информације настале у раду свих органа Градске општине - Скупштине Градске општине 

Костолац, Председника и Већа Градске општине Костолац и Управе Градске општине Костолац. 
 

ВРСТЕ ИНФОРМАЦИЈА КОЈИМА СЕ ОМОГУЋАВА ПРИСТУП 

Информације  од  јавног  значаја  су  све  информације  којима  располаже  орган  јавне власти,  

настале  у  раду  или  у  вези  са  радом  органа  јавне  власти,  садржане  у  одређеном документу, а 

односе се на све оно о чему јавност има оправдан интерес да зна. 

Сва  документа,  информације,  или  други  акти,  који  су  настали  у  раду,  или  у вези са радом 

државног органа, доступни су тражиоцима без икаквих ограничења.  

Изузети су осетљиви подаци, које штити Закон о заштити података о личности. 
 

СПИСАК НАЈЧЕШЋЕ ТРАЖЕНИХ ИНФОРМАЦИЈА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА 

Најчешће тражене информације од јавног значаја су биле везане за топлификацију Градске 

општине Костолац (финансирање, пројекти, цене прикључака и сл.), питања у вези са пројектом 

„Дунавска стратегија“ (пројекат, финансирање, одлуке, комисије), о лицима ангажованим по уговору и 

исплаћеним накнадама по том основу, као и питања о реконструкцији зграде Градске општине (пројекат, 

дозволе, финансирање). 

Нема ниједног захтева на који до сада није одговорено, изузев ако је захтев морао бити одбијен 

због законских ограничења.  
 

ПОСТУПАК ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА ЗА ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈАМА 

- Свако физичко и правно лице, па и држављанин стране државе, има право поднети захтев за приступ 

информацијама од јавног значаја, из надлежности Градске општине Костолац (образац захтева можете 

добити код овлашћеног лица Управе Градске општине Костолац, или замолити да Вам се достави на 

мејл, или га можете преузети са наше интернет странице).  

Обрасце можете скинути и са сајта Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о 

личности на линку http://www.poverenik.org.rs/index.php/sr/formulari.html . 

Органи Градске општине Костолац не наплаћују трошкове умножавања докумената за слободан приступ 

информацијама од јавног значаја! 
 

- Захтев се подноси у писменом облику, путем поште или непосредном предајом у Градској општини 

Костолац,  или усмено на записник. 

- Захтев треба да буде јасан и да садржи довољно података у вези са природом и садржајем тражене 

информације. 

-  По  пријему  захтева,  овлашћено  лице  за  поступање  по  захтевима  за  слободан  приступ 

информацијама од јавног значаја дужно је да размотри чињенице и околности од значаја за обраду  

захтева,  и  након  тога  упућује  интерни  захтев  одсеку  или  служби Управе,  у зависности  од  тога  у  

чијем  се  поседу  налази  тражена  информација  или тражени документ. 

- Законски рок за доставу информација  или копије докумената је у зависности од врсте захтева 48 сати, 

односно 15 дана од дана пријема захтева,  а  у  случају  продужења  рока  на  40  дана,  овлашћено  лице  

дужно  је  да  обавести тражиоца о разлозима за продужење. 

- Овлашћено лице за поступање по захтевима за слободан приступ информацијама од јавног значаја 

може одбити захтев решењем, делимично или у целини, у следећим случајевима: 

1. уколико се утврди да тражена информација није информација од јавног значаја; 

2. ако би се давањем информације угрозио живот, здравље, сигурност или које друго важно  

добро  неког  лица;  угрозио,  омео  или  отежао  поступак  откривања  кривичног  дела; озбиљно  

угрозила  одбрана  земље,  национална  или  јавна  безбедност,  или  међународни односи; 

3. ако се документ или информација чува као државна, службена, пословна или друга тајна. 

4. када захтев за приступ информацијама од јавног значаја укључује личне интересе који се 

односе на приватност трећег лица. 

http://www.poverenik.org.rs/index.php/sr/formulari.html
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ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ 

 

ПРИКАЗ САДАШЊЕГ СТАЊА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ КАО ЈЕДИНИЦЕ У САСТАВУ 

ГРАДА ПОЖАРЕВЦА У КОЈОЈ СЕ ОСТВАРУЈЕ ЛОКАЛНА САМОУПРАВА 

 

Уставом  Републике  Србије  утврђени  су  послови, организација  и  рад  органа  Града 

Пожаревца, док се послови, организација  и  рад  органа Градске општине, приходи који припадају 

Градској општини, као и друга питања од интереса за Градску општину ближе утврђују законом, пре 

свега Законом о локалној самоуправи, Статутом града Пожаревца  и другим градским прописима, 

донетим на основу Закона, као и Статутом Градске општине Костолац. 

Градска општина, њени органи, службе, организације и установе, чији је оснивач Градска 

општина, остварују  сарадњу са другим градовима и општинама и  њиховим организацијама и службама 

и то у области заједничког интереса. 

Ради унапређења развоја локалне самоуправе у оквиру Града Пожаревца и њене заштите, Градска 

општина може покренути иницијативу  за  приступање  асоцијацији градова и општина. Такође, Градска 

општина може сарађивати и удруживати се са међународним организацијама, са невладиним 

организацијама, хуманитарним организацијама и другим организацијама, а у циљу интереса Градске 

општине и становника са свог подручја. 

*** 

ТЕЛЕФОНСКИ БРОЈЕВИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ  

1. СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ  

- Ненад Марковић, председник Скупштине Градске општине Костолац: 012/241-721; факс 

012/241-721; 

- Рајко Божић, заменик председника Скупштине Градске општине Костолац: : 012/241-721; факс 

012/241-721; 

- Слађана Петрушић, секретар Скупштине Градске општине Костолац: : 012/241-721; факс 

012/241-721; 

2. ПРЕДСЕДНИК И ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ 

- Иван Савић, председник Градске општине  Костолац: 012/241-830 и 242-936; факс 012/241-830; 

- Саша Павловић, заменик председника Градске општине Костолац: 012/241-830 и 012/241-721; 

факс 012/241-721. 

- Анђелија Миливојевић, начелник Управе градске општине Костолац: 012/241-830; факс 012/241-

830; 

УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ 

3. Одсек за послове кабинета председника Градске општине, општу управу и заједничке послове и 

друштвене делатности 

012/241-830; 

 

4. Одсек за привреду и развој, финансије и јавне набавке 

012/241-721 лок.16 

 

5. Одсек за  правне, скупштинске, комуналне и стамбене послове, урбанизам, инспекцијске послове и 

имовинско правне послове 

012/241-830 и 012/240-131 (инспекцијски послови)  

 

6. Канцеларија за ромска питања при Градској општини Костолац 

012/240-125 

                           

                                                  КОНТАКТ ПОДАЦИ: 
Седиште органа и адреса за пријем поште: Ул. Боже Димитријевића бр. 13, 12208 Костолац 

e-mail Управе Градске општине Костолац: uprava@kostolac.org.rs 

e-mail Скупштине Градске општине Костолац: skupstina@kostolac.org.rs 

e-mail Председника Градске општине Костолац: predsednik@kostolac.org.rs 

e-mail Већа Градске општине Костолац: vece@kostolac.org.rs 

e-mail Канцеларијe за ромска питања: romskakancelarija@kostolac.org.rs  

јединствени e-mail grad.kostolac@mts.rs (у теми поруке назначити примаоца) 

mailto:uprava@kostolac.org.rs
mailto:vece@kostolac.org.rs
mailto:romskakancelarija@kostolac.org.rs
mailto:grad.kostolac@mts.rs
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   СЕОСКЕ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ И 

МЕСНЕ КАНЦЕЛАРИЈЕ 

 

 

Ред  

бр.  

 
МЕСНА 

ЗАЈЕДНИЦА-МЕСНА 

КАНЦЕЛАРИЈА 

Телефон  Име и презиме  

шефа месне канцеларије 

 

1. Кленовник  243 – 111 Манојловић Слађана  

2. Костолац 241 – 505 Јовановић Сузана  

3. Острово 247 – 201 Ћирић Србијанка  

4. Петка  249 – 024 Ћирић Србијанка  

5. Село Костолац  248 – 104 Милошевић Драгана 

 

 

ОПИС НАДЛЕЖНОСТИ, ОВЛАШЋЕЊА, ФУНКЦИЈА, ПРУЖАЊЕ УСЛУГА 

                          

                                                ГРАДСКА ОПШТИНА КОСТОЛАЦ 

 

Органи  Градске општине Костолац  су:  Скупштина Градске општине, Председник Градске 

општине, Веће Градске општине и  Управа Градске општине. 

Извршни органи Градске општине Костолац су Председник и Веће Градске општине Костолац. 

У оквиру Градске Општине Костолац, постоје четири Месне заједнице. Месна заједница 

Кленовник, Месна заједница Острово, Месна заједница Петка и Месна заједница Село Костолац. Месне 

заједнице обављају послове из своје надлежности преко изабраних Савета Месних заједница. 

 

СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ (ПИБ 106522087, МАТИЧНИ БРОЈ 17783645) 

 

 Скупштина Градске општине Костолац  је представнички орган градске општине који врши основне 

функције Градске општине, утврђене законом, Статутом града Пожаревца, другим општим актима Града и 

Статутом Градске општине Костолац.  

 Скупштина Градске општине Костолац, у складу са законом:  

1) доноси статут Градске општине и пословник Скупштине Градске општине уз претходну 

сагласност Скупштине града Пожаревца; доноси буџет, завршни рачун, акт о организацији 

Управе Градске општине уз претходну сагласност Градског већа Града Пожаревца и друге 

опште, као и појединачне акте у складу са законом, а на основу и у оквиру овлашћења датог 

Статутом Града Пожаревца и другим прописима Града;  

2) доноси програм развоја Градске општине и појединих делатности, у складу са програмом 

развоја града Пожаревца и појединих делатности Града;  

3) даје мишљење на урбанистичке планове који се доносе за територију Градске општине; 

4) оснива установу Центар за културу, у чијем саставу је и библиотечка делатност, музејска 

делатност, туризам и спорт, врши надзор над њеним радом, именује управни и надзорни одбор и 

директора и даје сагласност на њен статут и врши друга права оснивача у складу са законом;  

5) одлучује о образовању, подручју за које се образују и укидању месних заједница и других 

облика месне самоуправе, у складу са својом одлуком о начину образовања, пословима и начину 

финансирања послова месне заједнице, уз сагласност Скупштине Града; 

6) одлучује о расписивању референдума за територију Градске општине и за територију месне 

заједнице и изјашњава се о предлозима садржаним у грађанској иницијативи;  

7) утврђује предлог одлуке о увођењу самодоприноса за територију Градске општине или месне 

заједнице;  

8) одлучује о изградњи, одржавању управљању и коришћењу сеоских, пољских и других 

некатегорисаних путева и других јавних објеката од значаја за Градску општину; 

9) образује органе Градске општине и уређује њихову организацију и рад; 

10) бира и разрешава председника Скупштине Градске општине, заменика председника Скупштине 

Градске општине, председника Градске општине и заменика председника Градске општине; 

11) бира и разрешава чланове Већа Градске општине; 



ИНФОРМАТОР О РАДУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ, датум последњег ажурирања 22. април 2016. године                                                                                     

 7 

12) поставља и разрешава секретара Скупштине Градске општине; 

13) бира и разрешава председника и чланове радних тела Скупштине Градске општине; 

14) доноси одлуку о удруживању са и о сарадњи са градским општинама других градова и 

јединицама локалне самоуправе у земљи и у другим државама; 

15) даје иницијативе за решавање питања од интереса за грађане Градске општине, чије решавање 

није у њеној надлежности ;  

16) одлучује о обележјима и празнику Градске општине; 

17) установљава награде и јавна признања Градске општине; 

18) одлучује о сарадњи и удруживању са градовима и општинама у земљи и иностранству и о 

приступању у чланство организација градова и општина у земљи и иностранству;  

19) прописује прекршаје за повреде прописа Градске општине; 

20) усваја етички кодекс понашања функционера; и 

21) врши и друге послове у складу законом и статутом Градске општине.   

 

Председник Скупштине Градске општине Костолац је Ненад Марковић, дипломирани инжењер 

електротехнике. Заменик председника Скупштине Градске општине Костолац је Рајко Божић, пензионер. 

Секретар Скупштине је Слађана Петрушић. дипломирани правник. 

Биографије председника Скупштине, заменика председника Скупштине и секретара Скупштине 

могу се погледати на сајту Градске општине Костолац на адреси http://www.kostolac.org.rs  

 Скупштину града чине одборници које бирају грађани на непосредним изборима, тајним гласањем, 

у складу са законом и Статутом Градске општине Костолац.  

 Скупштина Градске општине Костолац има 21 одборника у 5 групација. 

На изборима за одборнике Скупшине Градске општине Костолац који су одржани дана 15.12.2013. 

године, као одборници Скупштине Градске општине Костолац изабрани су: 

 

1.ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА  ДРАГАН ЂИЛАС 
 

Ред. 

број 
Име и презиме 

Година 

рођења 
Занимање Пребивалиште 

1.  Дејан Павловић 1986. инж.заш.живот.средине Костолац 

2.  Мирољуб Николајевић 1959. електротехничар Кленовник 

 

2.УЈЕДИЊЕНИ РЕГИОНИ СРБИЈЕ 

 

Ред. 

број 
Име и презиме 

Година 

рођења 
Занимање Пребивалиште 

1.  Ненад Марковић 1975. дипл.ел.инг. Костолац 

2.  Синиша Петрушић 1962. електроинжењер Костолац 

 

3.СРПСКА НАПРЕДНА СТРАНКА – Александар Вучић (Нова Србија, Српски 

покрет обнове, Покрет Социјалиста, Демократска партија Македонаца) 
 

Ред. 

Бр. 
Име и презиме 

Година 

рођења 
Занимање Пребивалиште 

1.  Др Борка Шутовић 1967. доктор медицине Костолац 

2.  Иван Савић - Савке 1980. струк.инг.ел.технике Костолац 

3.  Златан Петровић - Злаја 1969. рударски техничар Костолац 

4.  Александар Јованов - Муја 1980. кв возач Острово 

5.  Златица Митровић 1971. инг.организације Кленовник 

6.  Горан Рајић - Раја 1967. ел.техничар Костолац 

7.  Бора Живковић 1961. инг.технолог Петка 

8.  Јелена Ђорђевић 1969. наст.музичке културе Костолац 

9.  Слободан Гајић 1954. дипл.инг.машинства Костолац 

10.  Саша Лазић 1967. машински техничар Костолац 

11.  Саша Павловић - Мондиш 1980. дипл.инг.ел.технике Кленовник 

 

http://www.kostolac.org.rs/
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4.ЛИБЕРАЛНО ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА – Чедомир  Јовановић 
 

Ред. 

број 
Име и презиме 

Година 

рођења 
Занимање Пребивалиште 

1.  Владица Бранковић 1967. електроинжењер Костолац 

 

5.ИВИЦА ДАЧИЋ – „СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ (СПС), ПАРТИЈА 

УЈЕДИЊЕНИХ ПЕНЗИОНЕРА СРБИЈЕ (ПУПС), ЈЕДИНСТВЕНА СРБИЈА (ЈС)“ 
 

Ред. 

број 
Име и презиме 

Година 

рођења 
Занимање Пребивалиште 

1.  Владимир Вила 1947. дипл.инг.електротехнике Костолац 

2.  Драган Ранисављев 1984. дипл.економиста Костолац 

3.  Мирослава Филиповић 1937. пензионер Костолац 

4.  Сања Можина 1993. студент Костолац 

5.  Рајко Божић 1956. електротехничар Петка 

 

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ 

 

Посебан орган Скупштине Градске општине Костолац је Изборна комисија Градске општине у 

Костолцу, коју чини председник, 6 чланова, секретар и њихови заменици. 

Средства за рад  Изборне комисије Градске општине Костолац, предвиђена су у оквиру раздела 2 

„Скупштина Градске општине Костолац“. 

 

СТАЛНА РАДНА ТЕЛА СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ 

 

Скупштина Градске општине има следећа стална радна тела која су предвиђена Статутом Градске општине: 

- Комисију за именовања и разрешења; 

- Комисију за прописе; 

- Комисију за мандатно-имунитетска питања; 

- Комисију за привреду и финансије;  

- Комисију за стамбена питања, комуналне послове и заштиту животне средине; и 

- Комисију за представке и предлоге. 

Састав свих тела можете погледати на сајту Градске општине 

http://www.kostolac.org.rs  

***************************************************************************** 

 

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ (ПИБ 106522087, МАТИЧНИ БРОЈ 17783645) 

 

 Председник Градске општине Костолац је Иван Савић, струковни  инжењер електротехнике и 

рачунарства у телекомуникацијама. Рођен је 12. марта 1980. године у Пожаревцу. Ожењен је и са супругом 

Катарином има ћерку Анамарију. Са породицом живи у Костолцу. Основну школу похађао је у Костолцу, а 

средње образовање стиче у Техничкој школи ,,Никола Тесла“, такође у Костолцу, на смеру - 

електротехничар рачунара. Године 1999. на Универзитету у Београду уписује Високу школу струковних 

студија за информационе и комуникационе технологије, где је био један од најбољих студената. Године 

2005. дипломира на смеру телекомуникација и стиче звање - Струковни инжењер електротехнике и 

рачунарства у телекомуникацијама. 

            Радни однос први пут  заснива године 2006. у Привредном друштву ,,ПРИМ“ Костолац, али већ 

наредне 2007. године, постаје радник предузећа ,,Телеком Србија“. Године 2011. заснива радни однос у 

Привредном друштву ,,ТЕ-КО Костолац“ као инжењер за рачунаре. 

              Члан је Српске напредне странке од самог њеног оснивања и политички је активан свих ових 

година. Због своје политичке активности, 2010. године изабран је за председника Општинског одбора 

Српске напредне странке у Костолцу. На децембарским изборима 2013. године за Скупштину Градске 

општине Костолац, налазио се на листи Српске напредне странке, која је освојила апсолутну већину гласова 

и поверење грађана.  На конститутивној седници Скупштине Градске општине Костолац, одржаној 29. 

јануара 2014. године, на Дан Градске општине Костолац, изабран је за  председника  Скупштине Градске 

http://www.kostolac.org.rs/
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општине Костолац, а у периоду од 2012. године до именовања за председника Скупштине 2014. године био 

је одборник Скупштине града Пожаревца. Функцију председника Скупштине Градске општине Костолац је 

обављао све до 18. новембра исте године, када је изабран за председника Градске општине Костолац. Иван 

Савић, признат је у својој струци и политици, те управо због своје способности, професионалности и 

квалитета постаје први човек Градске општине Костолац. 

Председника Градске општине бира Скупштина Градске општине из реда одборника, на време од 

четири године, тајним гласањем, већином гласова од укупног броја одборника Скупштине града.  

 Председник Градске општине има заменика који га замењује у случају његове одсутности и 

спречености да обавља своју дужност.  

 Председник Скупштине Градске општине предлаже кандидата за председника Градске општине.  

 Кандидат за председника Градске општине предлаже кандидата за заменика председника Градске 

општине из реда одборника, кога бира Скупштина Градске општине на исти начин као председника.  

 Председнику и заменику председника Градске општине избором на ове функције престаје мандат 

одборника у Скупштини Градске општине.  

 Заменик председника Градске општине може бити на сталном раду у Градској општини. Када није 

на сталном раду, заменик председника Градске општине има право на новчану накнаду. 

Председник Градске општине нема помоћнике. 

Председник Градске општине може бити разрешен пре истека времена на које је биран, на 

образложен предлог најмање трећине одборника, подношењем оставке, разрешењем и у другим 

случајевима предвиђеним законом, на исти начин на који је изабран.  

 О предлогу за разрешење председника Градске општине мора се расправљати и одлучивати у року 

од 15 дана од дана достављања предлога председнику Скупштине.  

 Ако Скупштина не разреши председника Градске општине, одборници не могу поново предложити 

разрешење Председника пре истека рока од шест месеци од одбијања претходног предлога.  

 

 Председник Градске општине: 

1) представља и заступа Градску општину; 

2) непосредно извршава и стара се о извршавању одлука и других аката Скупштине 

Градске општине; 

3) предлаже начин решавања питања о којима одлучује Скупштина; 

4) наредбодавац је за извршење буџета; 

5) усмерава и усклађује рад Управе Градске општине; 

6) доноси појединачне акте за које је овлашћен законом, Статутом Града Пожаревца, 

Статутом Градске општине Костолац или одлуком Скупштине; 

7) редовно извештава Скупштину о свом раду, на њен захтев или по својој иницијативи; 

8) закључује уговор о донацији од физичког или правног лица;  

9) образује стручна радна тела; 

10) врши и друге послове утврђене Статутом и другим актима Града Пожаревца и Статутом 

Градске општине Костолац.  

 

Заменик председника Градске општине је Саша Павловић, дипломирани инжењер електротехнике 

Рођен је 1. новембра 1980. године у Пожаревцу. Ожењен је супругом Аном са којом има двоје деце, синове 

Андрију и Матију. Са породицом живи у Кленовнику. 

Основну школу завршио је у Костолцу, а средње образовање стиче у Техничкој школи ,,Никола 

Тесла“ такође у Костолцу на смеру – електротехника, где добија звање електротехничар аутоматике. 

Године 1999. уписује Електротехнички факултет Универзитета у Београду. Похађа студије на одсеку 

телекомуникације и информационе технологије – смер системско инжењерство. Студије завршава, 

дипломира и стиче звање дипломирани инжењер електротехнике. 

Неизбежно је споменути да је био и дугогодишњи члан фолклорног ансамбла Културно-уметничког 

друштва ,,Костолац“, где је иза себе оставио мноштво концерата, како у земљи тако и у иностранству. 

Октобра 2008. године заснива радни однос у Техничкој школи са домом ученика ,,Никола Тесла“ у 

Костолцу, као професор електро групе предмета. Предавао је предмете из области електронике, 

информатике и телекомуникација.              

На децембарским изборима 2013. године за локалну самоуправу у Градској општин Костолац, 

налазио се на листи Српске напредне странке, која је освојила апсолутну већину гласова и поверење 

грађана. На конститутивној седници Скупштине Градске општине Костолац, одржаној 29. јануара 2014. 

године, на Дан Градске општине Костолац, изабран је за заменика председника Градске општине Костолац. 



ИНФОРМАТОР О РАДУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ, датум последњег ажурирања 22. април 2016. године                                                                                     

 10 

 

ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ  

 

Веће Градске општине: 

1) предлаже статут, буџет и друге одлуке, решења, решење о именовању директора  установе 

Градске општине, као и друге акте које доноси Скупштина Градске општине, осим решења о 

именовању и разрешењу чланова скупштинских радних тела, чланова управног и надзорног 

одбора установе, које предлаже Комисија за именовања и разрешења Скупштине; 

2) непосредно извршава и стара се о извршавању одлука и других аката Скупштине градске 

општине; 

3) доноси одлуке о привременом финансирању у случају да Скупштина општине не донесе буџет 

пре почетка фискалне године; 

4) врши надзор над радом Управе Градске општине, поништава или укида акте Управе Градске 

општине који нису у сагласности са законом, статутом и другим општим актом или одлуком 

коју доноси Скупштина Градске општине; 

5) решава у управном поступку у другом степену о правима и обавезама грађана, предузећа и 

установа и других организација у управним стварима из надлежности Градске општине; 

6) стара се о извршавању поверених надлежности из оквира права и дужности Републике и Града 

Пожаревца;  

7) доноси акт из надлежности Скупштине Градске општине у случају непосредне ратне опасности, 

ратног стања, ванредног стања и елементарних непогода, с тима што је дужно да да их поднесе 

на потврду Скупштини Градске општине, када она буде у могућности да се састане; 

8) у име Градске општине закључује колективни уговор за установу чији је оснивач Градска 

општина; 

9) даје сагласност на опште акте Установе и организације чији се рад финансира из буѕета Градске 

општине, којима се уређује број и структура запослених и даје сагласност на број и структуру 

запослених и других лица која се ангажују на остваривању програма или делова програма 

корисника буџета Градске општине, у складу са законом; 

10) одлучује о давању на коришћење, односно у закуп, као и о отказу уговора о давању на 

коришћење, односно у закуп и стављању хипотеке на непокретности које користе органи 

Градске општине, у складу са законом; 

11) одлучује о прибављању и отуђењу опреме веће вредности, као и превозних средстава за потребе 

Градске општине; 

12) доноси општа акта када је за то овлашћено законом или прописима Града или Градске општине; 

13) поставља и разрешава начелника Управе Градске општине;  

14) даје сагласност на акт о унутрашњем уређењу и систематизацији Управе Градске општине;  

15) образује стручна радна тела за поједине послове из своје надлежности; и 

16) доноси пословник о раду, на предлог председника Градске општине. 

  

 Председник Градске општине представља Веће Градске општине, сазива и води његове седнице.  

 Председник Градске општине је одговоран за законитост рада Већа Градске општине.  

 Председник Градске општине је дужан да обустави од примене одлуку Већа Градске општине за 

коју сматра да није сагласна закону.  

 Веће Градске општине може да одлучује ако седници присуствује већина од укупног броја његових 

чланова.  

 Веће Градске општине одлучује већином гласова присутних чланова, ако законом, Статутом 

Градске општине или његовим Пословником за поједина питања није предвиђена друга већина.  

 Организација, начин рада и одлучивања Већа Градске општине детаљније се уређује његовим 

пословником, у складу са законом и Статутом Града и Градске општине. 

Веће Градске општине чине Председник Градске општине, заменик председника Градске општине, 

као и 5 чланова Већа Градске општине, које бира Скупштина градске општине, на период од четири године, 

тајним гласањем, већином од укупног броја одборника.  

 Кандидате за чланове Већа Градске општине предлаже кандидат за председника Градске општине.  

 Када одлучује о избору председника Градске општине, Скупштина Градске општине истовремено 

одлучује о избору чланова Већа Градске општине, на истој седници. 

 Председник Градске општине је председник Већа Градске општине.  

 Заменик председник Градске општине је члан Већа Градске општине по функцији.  



ИНФОРМАТОР О РАДУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ, датум последњег ажурирања 22. април 2016. године                                                                                     

 11 

 Чланови Већа Градске општине које бира Скупштина Градске општине не могу истовремено бити и 

одборници, а могу бити задужени за једно или више одређених подручја из надлежности Градске општине.  

 Одборнику који буде изабран за члана Већа Градске општине престаје одборнички мандат.  

 Чланови Већа Градске општине могу бити на сталном раду у  Градској општини, о чему одлучују 

они сами после избора.   

 Када нису на сталном раду, чланови Већа Градске општине имају право на новчану накнаду.  

Председник Градске општине и Веће Градске општине редовно извештавају Скупштину Градске 

општине, по сопственој иницијативи или на њен захтев, о извршавању одлука и других аката Скупштине 

Градске општине. 

 Престанком мандата Скупштине Градске општине престаје мандат извршних органа Градске 

општине, с тим да они врше текуће послове из своје надлежности до ступања на дужност новог 

председника Градске општине и Већа Градске општине, односно председника и чланова привременог 

органа, ако је Скупштини мандат престао због распуштања Скупштине.  

 

ЧЛАНОВИ ВЕЋА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ: 

 

1. Весна Љубисављевић, инж. технолог из Костолца, ресорно задужење у Већу Градске општине Костолац 

за област: инвестиције и ЕУ фондови, тел. 241-830; 

2. Горан Рајић, електротехничар из Костолца, ресорно задужење у Већу Градске општине Костолац за 

област:  образовање, туризам, социјална политика и верске заједнице, тел. 241-830; 

3. Јелена Илић из Костолца, ресорно задужење у Већу Градске општине Костолац за област: култура и 

спорт, тел. 241-830; 

4. Никола Лазић економски техничар из Костолца, ресорно задужење у Већу Градске општине Костолац за 

област: инфраструктура, пројекти и заштита животне средине, тел. 241-830; 

5. Далибор Илић, дипл. економиста из Костолца, ресорно задужење у Већу Градске општине Костолац за 

област: месне заједнице, тел. 241-830; 

 

УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ (ПИБ 106522079, МАТИЧНИ БРОЈ 17783637) 
 

 

Управа Градске општине: 

1)  припрема нацрте прописа и других аката које доноси Скупштина, председник и Веће Градске 

општине Костолац; 

2)  извршава одлуке и друге акте Скупштине, председника и Већа Градске општине Костолац;; 

3)  решава  у  управном  поступку  у  првом  степену  о  правима  и  дужностима  грађана, предузећа, 

установа и других организација у управним стварима из надлежности Градске општине; 

4)  обавља послове управног надзора над извршавањем прописа и других општих аката Скупштине 

Градске општине у складу са одлуком Скупштине; 

5)  извршава прописе чије је извршавање поверено Градској општини; 

6)  обавља  стручне  и  друге  послове  које  утврди  Скупштина, председник  и Веће Градске општине; 

и 

7) доставља председнику, Већу и Скупштини Градске општине извештај о свом раду на извршавању 

послова из надлежности Градске општине, по потреби, а најмање два пута годишње. 

Управа Градске општине Костолац поступа према правилима струке, непристрасно и политички 

неутрално и дужна  је  да  сваком омогући  једнаку правну заштиту у остваривању права,обавеза и 

правних интереса. 

Управа Градске општине је  дужна  да  грађанима  омогући  брзо  и  делотворно  остваривање 

њихових права и правних интереса. 

Управа Градске општине је дужна да грађанима даје потребне податке и обавештења и пружа 

правну помоћ. 

Управа Градске општине је дужна да сарађује са грађанима и да поштује личност  и достојанство 

грађана. 

Управа Градске општине образује се као јединствени орган. 

Управом Градске општине, као јединственим органом, руководи начелник. 

За  начелника Управе Градске општине Костолац може бити  постављено  лице  које  има  

завршен  правни факултет,  положен  испит  за  рад  у органима  државне  управе  и најмање  пет  година  

радног искуства у струци. 

У  Управи Градске општине образованој  као јединствени  орган,  за вршење сродних  послова, 
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могу се образовати унутрашње организационе јединице: одсеци и групе. 

Начелника Управе Градске општине поставља Веће Градске општине, на основу јавног огласа,  

на  пет година. 

Начелник Управе Градске општине Костолац је Анђелија Миливојевић, дипломирани 

правник. 

Руководиоце организационих јединица у управи распоређује начелник. 

Начелник  за  свој  рад  и  рад  управе  одговара  Скупштини  градске општине  и  Већу  Градске 

општине у складу са Статутом Градске општине и актом о организацији Управе Градске општине 

Костолац. 

 

ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА: 

Организационa структурa Управе Градске општине, као и систематизација радних места може се видети на 

сајту Градске општине Костолац на адреси: www.kostolac.org.rs  

 

УСЛУГЕ КОЈЕ СЕ ПРУЖАЈУ И ПОСТУПАК РАДИ ПРУЖАЊА УСЛУГА: 

ИЗДАВАЊЕ УВЕРЕЊА О БРОЈУ ЧЛАНОВА ДОМАЋИНСТВА. За уверење је потребно поднети по два 

примерка попуњеног обрасца уверења о имовном стању за сваког пунолетног члана домаћинства, донети на 

увид личне карте свих пунолетних чланова домаћинства, и донети на увид Изводе из матичне књиге 

рођених или здравствене књижице за сваког малолетног члана домаћинства. 

ПРИЈЕМ ПРИЈАВА ИНСПЕКЦИЈАМА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА И КОМУНАЛНОЈ ПОЛИЦИЈИ. Пријаве се 

подносе усмено или писаним путем у просторијама Градске општине Костолац лицу задуженом за пријем и 

контакт са поменутим органима. О телефонским пријавама сачињава се службена белешка која се такође 

прослеђује. Лице задужено за пријем пријава, дужно је да гарантује дискрецију подносиоцу пријаве 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ УПРАВЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ  

Извештај о раду Управе радске општине Костолац са детаљним подацима 

може се погледати на сајту Градске општине Костолац на адреси: www.kostolac.org.rs 

 

 

.............................................................................................................................................................. 

ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ 

У оквиру Управе  Градске општине Костолац образовани  су одсеци  као  основне организационе  

јединице. У оквиру одсека, могу бити образоване групе. 

 

НАЧИН РУКОВОЂЕЊА ОРГАНИЗАЦИОНИМ ЈЕДИНИЦАМА:  

Радом Одсека руководи ШЕФ ОДСЕКА;  

Радом Групе руководи РУКОВОДИЛАЦ ГРУПЕ; 

 
За  обављање  послова  у Управи  Градске општине Костолац  образоване  су  следеће  основне 

организационе јединице: 

 

1.  ОДСЕК ЗА ПОСЛОВЕ КАБИНЕТА ПРЕДСЕДНИКА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ, ОПШТУ 

УПРАВУ И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ И ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ 

 

2.  OДСЕК ЗА ПРИВРЕДУ И РАЗВОЈ, ФИНАНСИЈЕ И ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

3.  ОДСЕК ЗА ПРАВНЕ, СКУПШТИНСКЕ, КОМУНАЛНЕ И СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ, УРБАНИЗАМ, 

ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ И ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ 

..................................................................................................................................................................... 
 

 

ПРОПИСИ 

КОЈИ СЕ УГЛАВНОМ ПРИМЕЊУЈУ У ПОСТУПАЊУ ОРГАНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ 

 

Скупштина Градске општине Костолац у свом раду примењује: 

- Закон о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07); 

- Закон о локалним изборима („Службени гласник РС“, бр. 129/07); 

http://www.kostolac.org.rs/
http://www.kostolac.org.rs/
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- Статут Града Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца“, бр. 4/13-преч.текст); 

- Статут Градске општине Костолац („Службени гласник града Пожаревца“, бр. 2/10; 

- Пословник Скупштине Градске општине Костолац („Службени гласник града Пожаревца“, бр. 

2/10); 

- Пословник о раду Већа Градске општине Костолац („Службени гласник града Пожаревца“, бр. 

2/10); 

- Одлуку о Управи Градске општине Костолац („Службени гласник града Пожаревца, бр. 2/10); 

- Одлуку о накнадама одборника Скупштине Градске општине Костолац, члановима 

скупштинских радних тела, чланова Већа Градске општине Костолац и чланова радних тела 

Већа Градске општине („Службени гласник града Пожаревца“, бр. 2/10); 

- Одлуку о буџету Градске општине Костолац за 2013. годину, као и друга акта за чијом се 

применом укаже потреба.  

Акта Градске општине Костолац (Статут, Пословник Скупштине, Одлуку о Управи Градске 

општине и др.) могу се наћи у наведеним службеним гласницима града. 

Службени гласници града Пожаревца могу се преузети на сајту Града Пожаревца, на линку: 

http://www.pozarevac.rs/?sluzbeni-glasnici 

 

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ 

 

-Закон о локалним изборима („Службени гласник РС“, бр. 129/07 и 54/11),  

-Пословник изборне комисије Градске општине Костолац („Службени гласник града Пожаревца“, 

бр. 3/11) и 

-Одлука о месним заједницама на територији Градске општине Костолац („Службени гласник града 

Пожаревца“, бр.6/10 и 07/13). 

 

УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ: 

 

ОДСЕК ЗА ПОСЛОВЕ КАБИНЕТА ПРЕДСЕДНИКА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ, ОПШТУ УПРАВУ И 

ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ И ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ 

 

-Закон о општем управном поступку (Сл. гласник СРЈ бр. 33/97, 31/01, Сл. гласник РС бр. 30/10) 

-Одлука о Управи Градске општине Костолац (Сл. гласник града Пожаревца бр. 2/10) 

-Упутство о канцеларијском пословању органа државне управе (Сл. гласник РС бр. 10/93, 14/93) 

-Уредба о категоријама регистратурског материјала са роковима чувања (Сл. гласник РС бр. 44/93) 

-Уредба о канцеларијском пословању органа државне управе (Сл. гласник РС бр. 80/92) 

- Статут града Пожаревца (Сл. гласник града Пожаревца бр. 4/13-пречишћен текст) 

- Статут Градске општине Костолац (Сл. гласник града Пожаревца бр. 2/10) 

- Закон о локалној самоуправи (Сл. гласник РС бр. 129/07) 

- Закон о раду (Сл. гласник РС бр. 129/07) 

 

ОДСЕК ЗА ПРИВРЕДУ И РАЗВОЈ, ФИНАНСИЈЕ И ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

- Закон о буџетском систему (Сл. гласник РС бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 63/13) 

- Закон о буџету Републике Србије (Сл. гласник РС бр. 114/12) 

- Закон о локалној самоуправи (Сл. гласник РС бр. 129/07) 

- Закон о раду (Сл. гласник РС бр. 129/07) 

- Закон о порезу на доходак грађана (Сл. гласник РС бр. 24/01, 80/02, 135/04, 62/06, 65/06, 31/09, 44/09, 

18/10, 50/11, 91/11, 7/12, 93/12, 114/12, 8/13, 47/13, 48/13) 

- Закон о јавним набавкама (Сл. гласник РС бр. 124/12) 

- Закон о платама у државним органима (Сл. гласник РС бр. 34/01, 62/06, 116/08) 

- Правилник о стандардном класификационом оквиру и контом плану за буџетски систем (Сл. гласник РС 

бр. 20/07, 37/07, 50/07, 63/07, 25/08, 50/08, 3/09, 26/09, 37/09, 64/09, 110/09, 11/10, 31/10, 40/10, 53/10, 101/10, 

10/11) 

- Статут града Пожаревца (Сл. гласник града Пожаревца бр. 4/13-пречишћен текст) 

- Статут Градске општине Костолац (Сл. гласник града Пожаревца бр. 2/10) 

- Одлука о буџету града Пожаревца (Сл. гласник града Пожаревца бр. 13/12) 

- Одлука о буџету Градске општине Костолац (Сл. гласник града Пожаревца бр. 14/12) 

http://www.pozarevac.rs/?sluzbeni-glasnici
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- Одлука о Управи Градске општине Костолац (Сл. гласник града Пожаревца бр. 2/10) 

- Закон о облигационим односима (Сл. гласник СФРЈ бр. 29/78, 39/85, 45/89 – одлука УСЈ, 57/89, Сл. 

гласник СРЈ бр. 31/93, Сл. гласник СЦГ бр. 1/2003 – Уставна повеља) 

- Закон о општем управном поступку (Сл. гласник СРЈ бр. 33/97, 31/01, Сл. гласник РС бр. 30/10) 

- Правилник о начину вођења евиденције о јавним набавкама (Сл. гласник РС бр. 124/12) 

- Правилник о одређивању доказа на основу којих се утврђује да је понуду поднео домаћи понуђач и за 

одређивање добара домаћег порекла (Сл. гласник РС бр. 50/09) 

- Правилник о критеријумима за образовање комисија за јавне набавке (Сл. гласник РС бр. 50/09) 

- Правилник о начину поступања са електронским понудама и начину спровођења електронске лицитације 

у поступцима јавних набавки (Сл. гласник РС бр. 50/09) 

- Правилник о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки (Сл. гласник 

РС бр. 124/12) 

- Правилник о поступку отварања понуда и обрасцу за вођење записника о отварању понуда (Сл. гласник 

РС бр. 50/09) 

- Закон о заштити од пожара („Службени гласник РС“ бр. 59/11, 80/11 и 93/12) 

- Закон о процени утицаја на животну средину ( „Сл. гласник РС“ бр 135/04) 

- Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени лист РС“, број 135/04 и 88/10) 

- Одлука о доношењу Генералног урбанистичког плана Костолца („Службени гласник Општине Пожаревац“ 

број 5/88) и Одлуке о примени  Генералног урбанистичког плана Костолца („Службени гласник Општине 

Пожаревац“ број 5/03) 

 

ОДСЕК ЗА ПРАВНЕ, СКУПШТИНСКЕ, КОМУНАЛНЕ И СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ, УРБАНИЗАМ, 

ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ И ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ 

 

-Закон о општем управном поступку (Сл. гласник СРЈ бр. 33/97, 31/01, Сл. гласник РС бр. 30/10) 

-Уредба о канцеларијском пословању органа државне управе (Сл. гласник РС бр. 80/92) 

-Упутство о канцеларијском пословању органа државне управе (Сл. гласник РС бр. 10/93, 14/93) 

-Закон о културним добрима  

-Уредба о категоријама регистратурског материјала са роковима чувања (Сл. гласник РС бр. 44/93) 

-Одлука о Управи Градске општине Костолац (Сл. гласник града Пожаревца бр. 2/10) 

-Закон о јавној својини («Службени гласник РС», бр. 72/11) 

-Закон о планирању и изградњи ( „Службени гласник РС“ бр 72/09 и 81/09) 

-Закон о пољопривредном земљишту ( „Сл. гласник РС“ бр 62/2006 и 41/2009) 

-Закон о одржавању стамбених зграда ( „Службени гласник РС“, бр 44/95 и 46/98) 

-Закон о локалној самоуправи ( „Службени гласник РС“, број 9/02, 33/04, и 135/04) 

-Закон о комуналним делатностима ( „Службени гласник РС“, број 88/11) 

-Закон о јавним путевима ( „Сл. гласник РС“ 101/05 и 123/07) 

-Закон о безбедности саобраћаја на путевима ( „Сл. гласник РС“ број 41/2009); 

-Закон о превозу у друмском саобраћају ( „ Сл. гласник РС“ бр 46/95, 66/2001, 91/05 и 62/06); 

-Уредба о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у 

јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Сл.гласник РС“, бр 24/12); 

-Одлука о улицама, општинским и некатегорисаним путевима ( „Сл. гласник града Пожаревца“ бр 5/09); 

-Одлука о комуналном уређењу ( „Сл. гласник града Пожаревца“ бр 12/10 и 2/12); 

-Одлука о утврђивању назива улица и тргова насељених места на територији града Пожаревца ( „Сл 

гласник града Пожаревца“ бр 5/10); 

-Одлука о постављању мањих монтажних објеката привременог карактера на површинама јавне намене 

(„Сл. гласник града Пожаревца“ бр 12/10 и 2/12); 

-Одлука о условима и начину давања у закуп пословних просторија Градске општине Костолац („Сл. 

Гласник града Пожаревца“, бр. 2/11). 

 

ПОДАЦИ О ПРИХОДИМА И РАСХОДИМА: 

БУЏЕТ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ ЗА 2013., 2014. И 2015. ГОДИНУ 

 

 

БУЏЕТ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ ЗА 2013. ГОДИНУ 

 

Буџет Градске општине Костолац за 2013. годину састоји се од: 
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А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА  Износ у динарима 

Укупни приходи и примања по основу продаје нефинансијске имовине 139.942.780 

Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине 139.942.780 

Буџетски суфицит/дефицит)   

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

Укупан фискални суфицит/дефицит)   

Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА   

Примања од продаје финансијске имовине и задуживања   

Издаци за набавку финансијске имовине и отплату главнице дуга   

Нето финансирање   

Промена стања на рачуну   

(позитивна-повећање готовинских средстава   
негативна-смањење готовинских средстава)   
 

Приходи и примања који представљају укупна средства утврђени су у следећим износима у Рачуну прихода 

и примања, расхода и издатака: 

 

Опис 
Еконоимска 
класификација 

Износ у 
динарима 

1 2 3 

УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА   139.942.780 

1. Порески приходи 71   

1.1. Порез на доходак грађана 7111   

1.2. Порез на имовину 713   

1.3. Порез на добра и услуге 714   

1.4. Остали порески приходи     

2. Непорески приходи     

Трансфери од других нивоа власти 733 139.942.780 

Приходи од имовине 741   

Таксе 742   

Новчане казне 743   

Приходи од продаје добара и услуга 742   

од тога: приходи од продаје добара и услуга индиректних 
буџетских корисника      

Остали непорески приходи 741,744,745,77,78,8   

од тога: добити јавних предузећа 745123   

3. Донације     
 

 

Расходи и издаци буџета који се финансирају из укупних средстава утврђени су у следећим 

износима у Рачуну прихода и примања,  расхода и издатака: 

 

ОПИС 
Економска 

класификација 
Износ у 

динарима 

1 2   

УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ   139.942.780,00 

1. Текући расходи 4 78.265.430,00 
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1.1. Расходи за запослене 41 24.340.930,00 

Плате и додаци запослених 411 15.268.810,00 

Социјални доприноси на терет послодавца 412 2.733.120,00 

Накнаде у натури 413 44.000,00 

Социјална давања запосленима 414 0,00 

Накнада трошкова за запослене 415 295.000,00 

Награде запосленима и остали посебни расходи 416 6.000.000,00 

1.2. Расходи за коришћење услуга и роба 42 34.816.500,00 

Стални трошкови 421 3.155.000,00 

Трошкови путовања 422 380.000,00 

Услуге по уговору 423 20.651.500,00 

Специјализоване услуге 424 5.480.000,00 

Текуће поправке и одржавње 425 2.400.000,00 

Материјал 426 2.750.000,00 

1.3.Расходи по основу отплате камата 44 0,00 

Отплата домаћих камата 441   

1.4. Субвенције 45 0,00 

Текуће субвенције јавним нафинансијским предузећима и 
организацијама 451 0,00 

1.5. Дотације и трансфери 46 0,00 

Трансфери осталих нивоа власти 463 0,00 

1.6. Социјално осигурање и социјална заштита 47 0,00 

Накнада за социјалну заштиту из буџета 472 0,00 

1.7. Остали текући расходи 48 17.200.000,00 

Дотације невладиним организацијама 481 17.200.000,00 

Порези, обавезне таксе и казне 482 0,00 

Новчане казне и пенали по решењу судова 483 0,00 

Накнада штете за повреде и штету насталу услед 
елементарних непогода 

484 
0,00 

Накнада штете за повреде и штету насталу од државних 
органа 

485 
0,00 

1.8. Резерве 49 1.908.000,00 

Средства резерве 499 600.000,00 

2. Капитални издаци: 5 61.677.350,00 

2.1. Издаци за нефинансијску имовину 51-54 61.677.350,00 

3. Издаци за набавку финансијске имовине у циљу 
спровођења јавних политика 6 0,00 

4.1. Набавка финансијске имовине 62 0,00 

Набавка домаће финансијске имовине 621 0,00 
 (Због обимности комплетна Одлука о буџету Градске општине може се погледати у „Службеном гласнику 

града Пожаревца“, бр. 13/12 на линку http://www.pozarevac.rs/fajlovi/sluzbeni_glasnici/) 

Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету Градске општине Костолац- ребаланс 2, може се 

погледати на сајту града Пожаревца у менију „Службени гласници“, у „Службеном гласнику града 

Пожаревца бр. 17/13.“ 

 

 

http://www.pozarevac.rs/fajlovi/sluzbeni_glasnici/
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ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ЗА 2013. ГОДИНУ: 

 

у 000 динара 

Економ-
ска 

класифи-
кација 

О П И С 

Средства из буџета 

План Извршење % 

1 2 3 4 5 

41 Расходи за запослене 27.897 24.895 89,24 

411 Плате, додаци и накнаде запослених 18.256 16.934 92,76 

412 
Социјални доприноси на терет 
послодавца 3.358 2.857 85,08 

413  Накнаде у натури 39 39 100,00 

414 Социјална давања запосленима 50 
 

0,00 

415 Накнаде за запослене 259 259 100,00 

416 
Награде, бонуси и остали посебни 
расходи 5.935 4.806 80,98 

417 Посланички додатак      

418 Судијски додатак      

42 Коришћење услуга и роба 42.320 39.626 93,64 

421 Стални трошкови 2.574 2.465 95,77 

422 Трошкови путовања 348 327 93,97 

423 Услуге по уговору 24.750 23.205 93,76 

424 Специјализоване услуге 7.603 6.823 89,74 

425 Текуће поправке и одржавње 2.968 2.966 99,94 

426 Материјал 4.077 3.840 94,19 

43 
Амортизација и употреба осн. 
средстава       

431 Амортизација некретнина и опреме       

434 Употреба природне имовине       

44 Отплата камате       

441 Отплата домаћих камата       

45 Субвенције       

451 
Субвенције јавним нафинансијским 
предузећима и организацијама       

46 Донације, дотације и трансфери 
   463 Трансфери осталих нивоа власти 
   

47 
Социјално осигурање и социјална 
заштита 7 7 100,00 

472 
Накнаде за социјалну заштиту из 
буџета 7 7 100,00 

48 Остали расходи 18.295 18.213 99,56 

481 Дотације невладиним организацијама 18.136 18.099 99,80 

482 Порези, обавезне таксе и казне 109 104 95,42 

483 
Новчане казне и пенали по решењу 
судова  50  10  20,00 
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484 Накнаде штете за повреде и штету 
насталу услед елементарних непогода 

   
485 Накнаде штете за повреде или штету 

нанету од стране државних органа 
   49 Резерве  

 
  

499 Средства резерве  
 

  

51 Основна средства 95.031 59.666 62,79 

511 Зграде и грађевински објекти 92.501 58.095 62,81 

512 Машине и опрема 2.220 1.271 57,26 

513 Остале непокретности и опрема       

515 Нематеријална имовина  310  300  96,78 

54 Природна имовина       

541 Земљиште       

61 Отплата главнице       

611 
Отплата главнице домаћим 
кредиторима       

62 Набавка финансијске имовине       

621 Набавка домаће финансијске имовине       

УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ: 183.550 142.407 77,59 
 

Одлука о завршном рачуну буџета Градске општине Костолац за 2013. годину објављена је у Службеном 

гласнику Града Пожаревца број 5/2014.  
 

РЕВИЗИЈА БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗА 2013. ГОДИНУ: 

С обзиром да Градска општина Костолац није била на списку Државне ревизорске институције 

(ДРИ) за ревизију завршног рачуна за 2013. годину, Градско веће града Пожаревца дало је сагласност на 

поднети захтев Градске општине Костолац за ангажовање екстерне ревизије. 

На основу добијене сагласности, Градска општине Костолац је донела Одлуку о ангажовању 

екстерне ревизије („Службени гласник Града Пожаревца“ бр. 7/13). На основу донете одлуке, прибављене 

су три понуде за екстерну ревизију буџета Градске општине Костолац за 2013. годину, од којих је као 

најповољнија изабрана понуда ревизорске куће ROSH Audit d.o.o. са седиштем у Београду, ул. Максима 

Горког 73/19.  

Након извршене ревизије завршног рачуна Градске општине Костолац за 2013. годину, ревизорска 

кућа ROSH Audit је сачинила Извештај независног ревизора и доставила га Градској општини Костолац.  

Извештај независног ревизора је објављен на следећој страни овог Информатора. 
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БУЏЕТ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ ЗА 2014. ГОДИНУ 

 

Буџет Градске општине Костолац за 2014. годину састоји се од :  
 

А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА  Износ у динарима 

Укупни приходи и примања по основу продаје нефинансијске имовине 78.975.435 

Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине 93.809.705 

Буџетски суфицит/дефицит) -14.834.270 

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

Укупан фискални суфицит/дефицит)   

Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА   

Примања од продаје финансијске имовине и задуживања   

Издаци за набавку финансијске имовине и отплату главнице дуга   

Нето финансирање -14.834.270 

Промена стања на рачуну   
(позитивна-повећање готовинских средстава  

негативна-смањење готовинских средстава) 
 

-14.834.270 
 

Приходи и примања који представљају укупна средства утврђени су у  следећим износима у 

Рачуну прихода и примања, расхода и издатака: 
 

Опис 
Еконоимска 

класификација 
Износ у 

динарима 

1 2 3 

УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА   78.975.435 

1. Порески приходи 71   

1.1. Порез на доходак грађана 7111   

1.2. Порез на имовину 713   

1.3. Порез на добра и услуге 714   

1.4. Остали порески приходи     

2. Непорески приходи     

Трансфери од других нивоа власти 733 73.604.215 

Приходи од имовине 741   

Таксе 742   

Новчане казне 743   

Приходи од продаје добара и услуга 742   

од тога: приходи од продаје добара и услуга индиректних 
буџетских корисника      

Остали непорески приходи 741,744,745,77,78,8  5.371.220 

од тога: добити јавних предузећа 745123   

3. Донације     
 

Расходи и издаци буџета који се финансирају из укупних средстава утврђени су у следећим 

износима у Рачуну прихода и примања, расхода и издатака: 
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ОПИС 
Економска 

класификација 
Износ у 

динарима 

1 2   

УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ     

1. Текући расходи 4 74,515,231.00 

1.1. Расходи за запослене 41 22,176,770.00 

Плате и додаци запослених 411 18,075,310.00 

Социјални доприноси на терет послодавца 412 2,963,460.00 

Накнаде у натури 413 44,000.00 

Социјална давања запосленима 414 50,000.00 

Накнада трошкова за запослене 415 400,000.00 

Награде запосленима и остали посебни расходи 416 644,000.00 

1.2. Расходи за коришћење услуга и роба 42 39,038,461.00 

Стални трошкови 421 3,227,058.00 

Трошкови путовања 422 335,000.00 

Услуге по уговору 423 23,609,215.00 

Специјализоване услуге 424 4,420,487.00 

Текуће поправке и одржавње 425 2,964,000.00 

Материјал 426 4,482,701.00 

1.3.Расходи по основу отплате камата 44 0.00 

Отплата домаћих камата 441 0.00 

1.4. Субвенције 45 0.00 

Текуће субвенције јавним нафинансијским предузећима и 
организацијама 451 0.00 

1.5. Дотације и трансфери 46 0.00 

Трансфери осталих нивоа власти 463 0.00 

1.6. Социјално осигурање и социјална заштита 47 0.00 

Накнада за социјалну заштиту из буџета 472   

1.7. Остали текући расходи 48 11,300,000.00 

Дотације невладиним организацијама 481 11,200,000.00 

Порези, обавезне таксе и казне 482 50,000.00 

Новчане казне и пенали по решењу судова 483 50,000.00 

Накнада штете за повреде и штету насталу услед 
елементарних непогода 

484 
0.00 

Накнада штете за повреде и штету насталу од државних 
органа 

485 
0.00 

1.8. Резерве 49 2,000,000.00 

Средства резерве 499 2,000,000.00 

2. Капитални издаци: 5 19,294,474.00 

2.1. Издаци за нефинансијску имовину 51-54 19,294,474.00 

3. Издаци за набавку финансијске имовине у циљу 
спровођења јавних политика 6 0.00 

4.1. Набавка финансијске имовине 62 0.00 

Набавка домаће финансијске имовине 621 0.00 
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(Због обимности, комплетна Одлука о буџету Градске општине Костолац за 2014. годину може се погледати 

у „Службеном гласнику града Пожаревца“, бр. 19/13 на линку 

http://www.pozarevac.rs/fajlovi/sluzbeni_glasnici/) 

 

РЕВИЗИЈА БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗА 2014. ГОДИНУ: 

С обзиром да Градска општина Костолац није била на списку Државне ревизорске институције 

(ДРИ) за ревизију завршног рачуна за 2014. годину, Градско веће града Пожаревца дало је сагласност на 

поднети захтев Градске општине Костолац за ангажовање екстерне ревизије. 

На основу добијене сагласности, Градска општине Костолац је донела Одлуку о ангажовању 

екстерне ревизије. На основу донете одлуке, прибављене су три понуде за екстерну ревизију буџета Градске 

општине Костолац за 2014. годину, од којих је као најповољнија изабрана понуда ревизорске куће ROSH 

Audit d.o.o. са седиштем у Београду, ул. Максима Горког 73/19.  

Након извршене ревизије завршног рачуна Градске општине Костолац за 2014. годину, ревизорска 

кућа ROSH Audit је сачинила Извештај независног ревизора и доставила га Градској општини Костолац.  

Извештај независног ревизора је објављен на следећој страни овог Информатора. 
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БУЏЕТ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ ЗА 2015. ГОДИНУ – РЕБАЛАНС 2 

 

Буџет Градске општине Костолац за 2015. годину састоји се од :  
 

А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА Износ у динарима 

Укупни приходи и примања остварена по основу продаје нефинансијске 

имовине 121.942.868,00 

Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине 148.193.544,00 

Буџетски суфицит/дефицит -26.250.676,00 

Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних 

политика) 0,00 

Примања од продаје финансијске имовине и задуживања 0,00 

Укупан фискални суфицит/дефицит -26.250.676,00 

Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА   

Примања од продаје финансијске имовине и задуживања 0,00 

Неутрошена средства из претходних година 26.250.676,00 

Издаци за набавку финансијске имовине и отплату главнице дуга 0,00 

Издаци за набавку финансијске имовине (која није у циљу спровођења јавних 

политика) 0,00 

Нето финансирање 26.250.676,00 

Промена стања на рачуну   

(позитивна – повећање готовинских средстава   

негативна – смањење готовинских средстава) -26.250.676,00 

 

Приходи и примања који представљају укупна средства утврђени су у следећим износима у Рачуну 

прихода и примања, расхода и издатака :  
 

Опис 
Економска 

класификација 
Износ у 

динарима 

1 2 3 

УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА   
 1. Порески приходи 71  2.040 

1.1. Порез на доходак грађана 7111  2.040 

1.2. Порез на имовину 713   

1.3. Порез на добра и услуге 714   

1.4. Остали порески приходи     

2. Непорески приходи    

Трансфер од других ниво власти укупно: 733 141.732.076 

Трансфери од других нивоа власти 733 116.935.255 

Трансфери од других нивоа власти – нераспоређени вишак 733 24.796.821 

Приходи од имовине 741   

Приходи од продаје добара и услуга 742  230.000 

Новчане казне 743   

Остали непорески приходи 741,744,745,77,78,8 4.775.573 

3. Донације     
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Расходи и издаци буџета који се финансирају из укупних средстава утврђени су у следећим 

износима у Рачуну прихода и примања, расхода и издатака: 

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

ОПИС 
Економска 

класификација 
Износ у 

динарима 

1 2   

УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ     

1. Текући расходи 4 91.514.509,00 

1.1. Расходи за запослене 41 21.255.951,00 

Плате и додаци запослених 411 17.132.590,00 

Социјални доприноси на терет послодавца 412 3.067.499,00 

Накнаде у натури 413 79.960,00 

Социјална давања запосленима 414 456.638,00 

Накнада трошкова за запослене 415 519.264,00 

Награде запосленима и остали посебни расходи 416 0,00 

1.2. Расходи за коришћење услуга и роба 42 45.794.922,00 

Стални трошкови 421 3.610.646,00 

Трошкови путовања 422 127.500,00 

Услуге по уговору 423 24.878.760,00 

Специјализоване услуге 424 5.975.950,00 

Текуће поправке и одржавње 425 6.510.500,00 

Материјал 426 4.691.566,00 

1.3.Расходи по основу отплате камата 44 0,00 

Отплата домаћих камата 441 0,00 

1.4. Субвенције 45 0,00 

Текуће субвенције јавним нафинансијским предузећима и 
организацијама 451 0,00 

1.5. Дотације и трансфери 46 1.917.636,00 

Остале дотације и трансфери 465 1.917.636,00 

1.6. Социјално осигурање и социјална заштита 47 0,00 

Накнада за социјалну заштиту из буџета 472 0,00 

1.7. Остали текући расходи 48 21.560.000,00 

Дотације невладиним организацијама 481 14.400.000,00 

Порези, обавезне таксе и казне 482 140.000,00 

Новчане казне и пенали по решењу судова 483 7.020.000,00 

Накнада штете за повреде и штету насталу услед 
елементарних непогода 

484 
0,00 

Накнада штете за повреде и штету насталу од државних 
органа 

485 
0,00 

1.8. Резерве 49 986.000,00 

Средства резерве 499 986.000,00 

2. Капитални издаци: 5 56.679.035,00 

2.1. Издаци за нефинансијску имовину 51-54 56.679.035,00 

3. Издаци за набавку финансијске имовине у циљу 
спровођења јавних политика 6 0,00 

4.1. Набавка финансијске имовине 62 0,00 

Набавка домаће финансијске имовине 621 0,00 
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Примања и издаци утврђују се у Рачуну финансирања у следећим износима : 
 

Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА 

Економска 

класификација 

Износ у 

динарима 

Нето финансирање   26.250.676,00 

Примања од продаје финансијске имовине 92 0,00 

        Примања од продаје домаћих акција и осталог 

капитала 921 0,00 

Издаци за набавку финансијске имовине и отплату 

главнице дуга 6 0,00 

Издаци за отплату главнице 61 0,00 

        Отплата главнице домаћим кредиторима 611 0,00 

Издаци за набавку финансијске имовине 62 0,00 

Учешће капитала у домаћим нефинансијским јавним 

предузећима и институцијама 621 0,00 

Промена стања на рачуну     

(позитивна – повећање готовинских средстава     

негативна – смањење готовинских средстава)   -26.250.676,00 

 

ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ЗА 2015. ГОДИНУ ЗА ПЕРИОД 01.01.- 30.09.: 

 

          Рачун прихода и примања остварених од продаје нефинансијске имовине и расхода  и 

издатака за набавку нефинансијске имовине градске општине Костолац за 2015.годину састоји се 

од : 

Износ у хиљадама динара(000) 

А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА 
Одлука о 

буџету 
Извршење I-IX 

2015 
% 

Укупни приходи и примања остварена по основу продаје 
нефинансијске имовине 116.253 94.799 81.55 

Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине 142.504 93.437 65.57 

Буџетски суфицит/дефицит -26.251 1.362 - 5.19 

Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења 
јавних политика)       

Примања од продаје финансијске имовине и задуживања       

Укупан фискални суфицит/дефицит       

Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА       

Примања од продаје финансијске имовине и задуживања       

Неутрошена средства из претходних година 26.251 16.544 63.02 

Издаци за набавку финансијске имовине (која није у циљу 
спровођења јавних политика)       

Нето финансирање 26.251 16.544 63.02 

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

 

          Приходи и примања, расходи и издаци буџета утврђени су и реализовани у следећим 

износима : 
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Износ у хиљадама динара(000) 

Опис 
Економска 

класификација 
План 

Реализација I-
IX 

% 

1 2       

УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА   141,051 94,799 67.21 

1.Порески приходи 71 2 1 50.00 

1.1. Порез на доходак грађана 7111 2 1 50.00 

1.2. Порез на имовину 713       

1.3. Порез на добра и услуге 714       

1.4. Остали порески приходи         

2. Непорески приходи  733 138,998 92,430 66.50 

Трансфери од других нивоа власти укупно : 733 114,201 76,653 67.12 

Трансфери од других нивоа власти - 
нераспоређени вишак 733 24,797 15,777 63.62 

Приходи од имовине 741       

Приходи од продаје добара и услуга 742 230 140 60.87 

Новчане казне 743     0.00 

Остали непорески приходи 741,744,745,77,78,8 1,821 1,828 100.38 

3. Донације   0 400   

НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ 
РАНИЈИХ ГОДИНА 

3 1,453 767 52.79 

УКУПНО :   142,504 95,566 67.06 

 

Расходи и издаци буџета који се финансирају из укупних средстава утврђени су у следећим 

износима у Рачуну прихода и примања, расхода и издатака: 

Износ у хиљадама динара(000) 

ОПИС 
Економска 

класификација 
План 

Реализација        
I-IX 

% 

1 2       

УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ   142.504 93.437 65.57 

1. Текући расходи 4 87.580 57.660 65.84 

1.1. Расходи за запослене 41 19.917 12.710 63.81 

Плате и додаци запослених 411 16.061 10.459 65.12 

Социјални доприноси на терет послодавца 412 2.875 1.866 64.90 

Накнаде у натури 413 80 80 100.00 

Социјална давања запосленима 414 457 30 6.56 

Накнада трошкова за запослене 415 444 275 61.94 

Награде запосленима и остали посебни расходи 416 0 0 0.00 

1.2. Расходи за коришћење услуга и роба 42 44.599 30.284 67.90 

Стални трошкови 421 3.404 1.853 54.44 

Трошкови путовања 422 128 26 20.31 

Услуге по уговору 423 24.479 17.510 71.53 

Специјализоване услуге 424 6.285 2.714 43.18 

Текуће поправке и одржавње 425 5.805 4.769 82.15 

Материјал 426 4.498 3.412 75.86 

1.3.Расходи по основу отплате камата 44 0 0 0.00 

Отплата домаћих камата 441 0 0 0.00 

1.4. Субвенције 45 0 0 0.00 
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Текуће субвенције јавним нафинансијским 
предузећима и организацијама 451 0 0 0.00 

1.5. Дотације и трансфери 46 1.918 1.303 67.94 

Остале дотације и трансфери 465 1.918 1.303 67.94 

1.6. Социјално осигурање и социјална заштита 47 0 0 0.00 

Накнада за социјалну заштиту из буџета 472 0 0 0.00 

1.7. Остали текући расходи 48 20.060 13.363 66.62 

Дотације невладиним организацијама 481 12.900 12.050 93.41 

Порези, обавезне таксе и казне 482 140 51 36.43 

Новчане казне и пенали по решењу судова 483 7.020 1.262 17.98 

Накнада штете за повреде и штету насталу услед 
елементарних непогода 

484 
0 0 0.00 

Накнада штете за повреде и штету насталу од 
државних органа 

485 
0 0 0.00 

1.8. Резерве 49 1.086 0 0.00 

Средства резерве 499 1.086 0 0.00 

2. Капитални издаци: 5 54.924 35.777 65.14 

2.1. Издаци за нефинансијску имовину 51-54 54.924 35.777 65.14 

3. Издаци за набавку финансијске имовине у циљу 
спровођења јавних политика 6 0 0 0.00 

4.1. Набавка финансијске имовине 62 0 0 0.00 

Набавка домаће финансијске имовине 621 0 0 0.00 

 

Укупна примања буџета и приходи из осталих извора реализовани су у следећим износима и 

то: 

Износ у хиљадама динара(000) 

Конто ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА План 
Реализација             

I-IX 
% 

3 Пренета средства из претходне године 1,453 767 52.79 

7000000 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ 141,051 94,799 67.21 

710000 ПОРЕЗИ 2 1 50.00 

711000 ПОРЕЗ НА ДОХОДАК,ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ 2 1 50.00 

711181 Самодопринос 2 1 50.00 

730000 ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 138,998 92,430 66.50 

733000 ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ 138,998 92,430 66.50 

733157 Текући трансфери градова у корист нивоа општина 87,297 57,422 65.78 

733253 Капитални трансфери од градова у корист нивоа општина 51,701 35,008 67.71 

740000 ДРУГИ ПРИХОДИ 2,051 2,368 115.46 

742000 ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА 230 140 60.87 

742351 
Приходи које својом делатношћу остваре органи и 
оргаизације  општина 230 140 60.87 

744000 
ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ 
ЛИЦА 1,821 2,228 122.35 

744151 
Текући добровољни трансфери од физичких и правних 
лица у корист нивоа општина 1,821 2,228 122.35 



ИНФОРМАТОР О РАДУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ, датум последњег ажурирања 22. април 2016. године                                                                                     

 31 

          Расходи и издаци буџета ,по основним наменама, утврђени су и реализовани у следећим 

износима : 

Износ у хиљадама динара(000) 

 

ОПИС 
Економска 

класификација 
План 

Реализација        
I-IX 

% 

1 2       

УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ   142,504 48,021 33.70 

1. Текући расходи 4 87,580 37,585 42.92 

1.1. Расходи за запослене 41 19,917 8,367 42.01 

Плате и додаци запослених 411 16,061 6,842 42.60 

Социјални доприноси на терет послодавца 412 2,875 1,224 42.57 

Накнаде у натури 413 80 80 100.00 

Социјална давања запосленима 414 457 30 6.56 

Накнада трошкова за запослене 415 444 191 43.02 

Награде запосленима и остали посебни расходи 416 0 0 0.00 

1.2. Расходи за коришћење услуга и роба 42 44,599 16,693 37.43 

Стални трошкови 421 3,404 1,173 34.46 

Трошкови путовања 422 128 13 10.16 

Услуге по уговору 423 24,479 10,598 43.29 

Специјализоване услуге 424 6,285 865 13.76 

Текуће поправке и одржавње 425 5,805 2,519 43.39 

Материјал 426 4,498 1,525 33.90 

1.3.Расходи по основу отплате камата 44 0 0 0.00 

Отплата домаћих камата 441 0 0 0.00 

1.4. Субвенције 45 0 0 0.00 

Текуће субвенције јавним нафинансијским 
предузећима и организацијама 451 0 0 0.00 

1.5. Дотације и трансфери 46 1,918 847 44.16 

Остале дотације и трансфери 465 1,918 847 44.16 

1.6. Социјално осигурање и социјална заштита 47 0 0 0.00 

Накнада за социјалну заштиту из буџета 472 0 0 0.00 

1.7. Остали текући расходи 48 20,060 11,678 58.22 

Дотације невладиним организацијама 481 12,900 10,395 80.58 

Порези, обавезне таксе и казне 482 140 21 15.00 

Новчане казне и пенали по решењу судова 483 7,020 1,262 17.98 

Накнада штете за повреде и штету насталу услед 
елементарних непогода 

484 
0 0 0.00 

Накнада штете за повреде и штету насталу од 
државних органа 

485 
0 0 0.00 

1.8. Резерве 49 1,086 0 0.00 

Средства резерве 499 1,086 0 0.00 

2. Капитални издаци: 5 54,924 10,436 19.00 

2.1. Издаци за нефинансијску имовину 51-54 54,924 10,436 19.00 

3. Издаци за набавку финансијске имовине у циљу 
спровођења јавних политика 6 0 0 0.00 

4.1. Набавка финансијске имовине 62 0 0 0.00 

Набавка домаће финансијске имовине 621 0 0 0.00 
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БУЏЕТ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ ЗА 2016. ГОДИНУ 

 

Буџет градске општине Костолац за 2016.годину састоји се од: 

А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА Износ у динарима 

Укупни приходи и примања остварена по основу продаје нефинансијске 

имовине 98.039.760,00 

Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине 107.661.699,00 

Буџетски суфицит/дефицит - 9.621.939,00 

Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних 

политика) 0.00 

Примања од продаје финансијске имовине и задуживања 0.00 

Укупан фискални суфицит/дефицит - 9.621.939,00 

Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА   

Примања од продаје финансијске имовине и задуживања 0.00 

Неутрошена средства из претходних година 9.621.939,00 

Издаци за набавку финансијске имовине и отплату главнице дуга 0.00 

Издаци за набавку финансијске имовине (која није у циљу спровођења јавних 

политика) 0.00 

Нето финансирање 9.621.939,00 

Промена стања на рачуну   

(позитивна – повећање готовинских средстава   

негативна – смањење готовинских средстава) 9.621.939,00 

 

Приходи и примања , расходи и издаци буџета утврђени су у  следећим износима: 

Опис 
Економска 

класификација 
Износ у 

динарима 

1 2 3 

УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА   107.661.699 

1. Порески приходи 71   

1.1. Порез на доходак грађана 7111   

1.2. Порез на имовину 713   

1.3. Порез на добра и услуге 714   

1.4. Остали порески приходи     

2. Непорески приходи    

Трансфери од других нивоа власти 733 107.661.699 

Приходи од имовине 741   

Приходи од продаје добара и услуга 742 
 Новчане казне 743   

Остали непорески приходи 741,744,745,77,78,8  

3. Донације     
 

Расходи и издаци буџета који се финансирају из укупних средстава утврђени су у следећим 

износима у Рачуну прихода и примања, расхода и издатака: 
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ОПИС 
Економска 

класификација 
Износ у 

динарима 

1 2   

УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ     

1. Текући расходи 4 98.039.760,00 

1.1. Расходи за запослене 41 22.771.044,00 

Плате и додаци запослених 411 18.454.008,00 

Социјални доприноси на терет послодавца 412 3.303.264,00 

Накнаде у натури 413 72.248,00 

Социјална давања запосленима 414 462.000,00 

Накнада трошкова за запослене 415 479.524,00 

Награде запосленима и остали посебни расходи 416 0,00 

1.2. Расходи за коришћење услуга и роба 42 43.860.100,00 

Стални трошкови 421 3.455.000,00 

Трошкови путовања 422 168.000,00 

Услуге по уговору 423 24.136.100,00 

Специјализоване услуге 424 6.890.000,00 

Текуће поправке и одржавње 425 5.273.000,00 

Материјал 426 3.938.000,00 

1.3.Расходи по основу отплате камата 44 0,00 

Отплата домаћих камата 441 0,00 

1.4. Субвенције 45 0,00 

Текуће субвенције јавним нафинансијским предузећима и 
организацијама 451 0,00 

1.5. Дотације и трансфери 46 2.441.616,00 

Остале дотације и трансфери 465 2.441.616,00 

1.6. Социјално осигурање и социјална заштита 47 0,00 

Накнада за социјалну заштиту из буџета 472 0,00 

1.7. Остали текући расходи 48 27.167.000,00 

Дотације невладиним организацијама 481 27.007.000,00 

Порези, обавезне таксе и казне 482 140.000,00 

Новчане казне и пенали по решењу судова 483 20.000,00 

Накнада штете за повреде и штету насталу услед 
елементарних непогода 

484 
0,00 

Накнада штете за повреде и штету насталу од државних 
органа 

485 
0,00 

1.8. Резерве 49 1.800.000,00 

Средства резерве 499 1.800.000,00 

2. Капитални издаци: 5 9.621.939,00 

2.1. Издаци за нефинансијску имовину 51-54 9.621.939,00 

3. Издаци за набавку финансијске имовине у циљу 
спровођења јавних политика 6 0,00 

4.1. Набавка финансијске имовине 62 0,00 

Набавка домаће финансијске имовине 621 0,00 
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Примања и издаци утврђују се у Рачуну финансирања у следећим износима: 

Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА   

Примања од продаје финансијске имовине и задуживања 0.00 

Неутрошена средства из претходних година 9.621.939,00 

Издаци за набавку финансијске имовине и отплату главнице дуга 0.00 

Издаци за набавку финансијске имовине (која није у циљу спровођења јавних 

политика) 0.00 

Нето финансирање 9.621.939,00 

Промена стања на рачуну   

(позитивна – повећање готовинских средстава   

негативна – смањење готовинских средстава) - 9.621.939,00 

 

ПОДАЦИ О ЈАВНИМ НАБАВКАМА:  

ПЛАНОВИ НАБАВКИ ЗА 2014.,  2015. И 2016. годину: 

 

(Комплетне податке о јавним набавкама мале и велике вредности  на основу поднетих извештаја 

наручилаца Градске општине Костолац достављених Управи за јавне набавке можете преузети у претрази 

извештаја са Портала Управе за јавне набавке на линку: 

http://portal.ujn.gov.rs/) 

 

http://portal.ujn.gov.rs/
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ПОДАЦИ О ПЛАТАМА, ЗАРАДАМА И ДРУГИМ ПРИМАЊИМА 

У 2015. ГОДИНИ (БЕЗ МИНУЛОГ РАДА): 

Запослени са високом стручном спремом примају 52.751,00 динара просечно, док запослени са 

вишом стручном спремом примају 34.931,00 динара просечно. Запослени са средњом стручном спремом 

примају 26.419,00 динара просечно, дактилографи са основном школом 26.419,00 динара, а запослени са 

нижом стручном спремом загарантовану зараду у Републици. Начелник Управе Градске општине Костолац 

прима 76.477,00 динара месечно.  

Накнада Председника Градске општине Костолац који није на сталном раду износи 35.731,00 

динара. Заменик председника  на сталном раду прима нето плату у износу од  88.356,00 динара. 

Председник Скупштине који није на сталном раду прима месечну накнаду која износи 35.342,00 

динара, док заменик председника, који није на сталном раду прима месечну накнаду у износу од 34.954,00 

динара. Накнада секретара Скупштине који није на сталном раду износи 37.235,00 динара. Председник 

Скупштине, у случају да дужност обавља на сталном раду, не прима никакве друге накнаде по било ком 

основу на основу рада у Скупштини (трошкови превоза, дневнице, прековремени рад и сл). 

Чланови Већа Градске општине, на сталном раду примају нето плату у износу од 58.645,00 динара. 

Чланови Већа Градске општине, који нису на сталном раду, примају месечну накнаду за март 2016. у 

износу од 27.044,00 динара, односно 69,83 % од просечне бруто зараде у Републици Србији. Чланови Већа 

Градске општине, који нису на сталном раду примају и накнаду по одржаној седници Већа у износу од 

6,23% од просечне бруто зараде у Републици Србији, што за месец март 2016. износи 2.413,00 динара. 

Одборници примају месечну накнаду у износу од 46,55 % од просечне бруто зараде у Републици 

Србији, што за месец март 2016. износи 18.028,00 динара, као и накнаду по одржаној седници Скупштине у 

износу од 6,23 % од просечне бруто зараде у Републици Србији, што за март 2016. износи 2.413,00 динара. 

 
********************************************************************************************* 

ПОДАЦИ O СРЕДСТВИМА РАДА: 

С обзиром да због обимности и врсте документ или његов део није било могуће поставити у овај 

Информатор, подаци о средствима рада биће у наредном периоду објављени на интернет страници Градске 

општине Костолац. 

 

ЧУВАЊЕ НОСАЧА ИНФОРМАЦИЈА: 

 Све информације настале у раду и исте се налазе у надлежним службама, уколико су у раду, 

односно у архиви Управе Градске општине Костолац, уколико се ради о архивираним предметима. 

 Носачи информација се чувају у складу са важећим прописима о канцеларијском пословању. 

 Сви органи Градске општине Костолац су од стране овлашћеног лица обучени и упознати са 

начином чувања носача информација, како би се са носачима информација поступало са дужном пажњом и 

како би у сваком тренутку били доступни тражиоцима информација. 
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ОПИС ПРАВИЛА У ВЕЗИ СА ЈАВНОШЋУ РАДА 

 
Обавезни податак из тачке 24 Упутства Податак или напомена 

порески идентификациони број 106522087 (Скупштина) 

106522087 (Председник и 

Веће Градске општине) 

106522079 (Управа Градске 

општине) 

радно време  од 7 до 15 сати,  

од понедељка до петка, 

писарница-рад са 

странкама 

од 8,00 до 14,00 сати 

физичка и електронска адреса и контакт телефони државног органа и 

организационих јединица као и овлашћеног лица за поступање по захтевима за 

приступ информацијама 

Наведено у тексту и 

посебној табели 

контакт подаци лица која су овлашћена за сарадњу са новинарима и јавним 

гласилима  

Референт протокола и 

информисања и др. 

овлашћена лица 

изглед и опис поступка за добијање идентификационих обележја за праћење 

рада органа 

Није примењиво 

изглед идентификационих обележја запослених у органу који могу доћи у 

додир са грађанима по природи свог посла или линк ка месту где се она могу 

видети 

 

Није примењиво 

опис приступачности просторија за рад лицима са инвалидитетом Могућ без пратиоца 

могућност присуства седницама и непосредног увида у рад, начин упознавања 

са временом и местом одржавања седница и других активности на којима је 

дозвољено присуство грађана и опис поступка за добијање одобрења за 

присуствовање седницама и другим активностима, уколико је такво одобрење 

потребно  

Без ограничења, уз 

упознавање Референта за 

протокол и информисање 

и других надл. органа 

допуштеност аудио и видео снимања објеката које користи орган и активности  

органа  

Допуштено, уз претходну 

сагласност 

Сва аутентична тумачења, стручна мишљења и правни ставови у вези са 

прописима, правилима и одлукама које се односе на јавност рада 

Не постоје 

 

Матични број органа – 17783645 за Скупштину Градске општине, 17783645 за Председника и Веће 

Градске општине,  17783637 за Управу Градске општине. 

 

Радно време је наведено у горњој табели.  

 

Рачун буџета Градске општине Костолац је 840-227640-88 . 

  

Седиште органа, адреса за пријем поште, адресе за електронску пошту  

(контакт телефони су на страни 5 овог Информатора) 

 

 

                                                    КОНТАКТ ПОДАЦИ: 
Седиште органа и адреса за пријем поште: ул. Боже Димитријевића бр. 13, 12208 Костолац 

e-mail Управе Градске општине Костолаца: uprava@kostolac.org.rs 

e-mail Скупштине Градске општине Костолац: skupstina@kostolac.org.rs 

e-mail Председника Градске општине Костолац: predsednik@kostolac.org.rs 

e-mail Већа Градске општине Костолац: vece@kostolac.org.rs 

e-mail Канцеларијe за ромска питања: romskakancelarija@kostolac.org.rs 

јединствени e-mail grad.kostolac@mts.rs (у теми поруке назначити примаоца) 
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