КРАТАК ПРИКАЗ НАЦРТА БУЏЕТА
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ
ЗА 2021.ГОДИНУ

Министарство финансија РС је 10.јула донело Упутство за припрему одлуке о
буџету локалне власти за 2021.годину и пројекцијама за 2021. и 2022.годину број 401-03386/2020-03, и објавило га на својој званичној интернет страници :
http://www.mfin.gov.rs. Упутство за припрему одлуке о буџету локалне власти за
2021.годину и пројекцијама за 2022.и 2023.годину садржи основне економске
претпоставке и смернице за припрему одлуке о буџету локалне власти , методологију
израде одлуке о буџету локалне власти и методологију израде предлога финансијског
плана корисника средстава буџета локалне власти .
Градска општина Костолац је у складу са чланом 31. став (1) тачка 2) подтачка (1)
и чланом 40. Закона о буџетском систему и Упутством за припрему Одлуке о буџету
Града Пожаревца за 2021. и пројекцију за 2022. и 2023. годину, 29.07.2020.године
доставила свим буџетским корисницима Упутство за припрему Одлуке о буџету
Градске општине Костолац за 2021. и пројекцију за 2022. и 2023. годину.
У складу са истим сви буџетски корисници су доставили предлоге финансијских
планова.
У складу са Фискалном стратегијом за 2021. годину са пројекцијама за 2022. и
2023. годину, Предлогом Закона о изменама и допунама Закона о буџетском систему,
Предлогом Закона о буџету Републике Србије за 2021. годину и ревидираним
Упутством за припрему буџета Града Пожаревца за 2021. и пројекција за 2022. и 2023.
годину, Упутство за припрему Одлуке о буџету Градске општине Костолац за 2021. и
пројекцију за 2022. и 2023. годину је дана 26.11.2020. године ревидирано и буџетски
корисници су сходно томе извршили корекције својих предлога финансијских планова.
Пројекције основних макроекономских индикатора за припрему предлога
финансијског плана буџетског корисника и одлуке о буџету локалне власти са
средњорочним пројекцијама и инструкцијама у вези планирања прихода буџета
исказане су у наредној табели:
Стопа реалног раста БДП,%
Потрошачке цене (годишњи просек),%

2020.
-1,0
1,5

2021.
6,0
2,0

2022.
4,0
2,2

Извор: Фискална стратегија за 2021. годину са пројекцијама за 2022. и 2023. годину

2023.
4,0
3,0

Услед настале ситуације везане за пандемију заразне болести COVID-19, на
основу препоруке Министарства финансија РС, приликом припремања Нацрта Одлуке
о буџету Градске општине Костолац за 2021. годину приликом планирања расхода и
издатака извршен је распоред средстава у односу на обавезе чије измирење је
приоритетно.
Локална власт у 2021. години може планирати укупна средства потребна за
исплату плата запослених које се финансирају из буџета локалне власти, тако да масу
средстава за исплату дванаест месечних плата планирају полазећи од нивоа плата
исплаћених за септембар 2020. године, као и увећања плата прописаних законом којим
се уређује буџетски систем.
На основу Предлога Закона о изменама и допунама Закона о буџетском систему,
запосленима код корисника буџетских средстава, плате се повећавају:
- за 3,5%, почев од плате за децембар 2020. године,
- за 5%, почев од плате за март 2021. године.
Средства за коришћење роба и услуга у 2021.години планирана су у реалном
износу, а пре свега за извршавање расхода на име сталних трошкова.
Остали расходи планирани су у складу са рестриктивном политиком која се
спроводи у циљу одрживог нивоа дефицита и подразумева рационално коришћење
средстава.
Расходи који се односе на дотације распоређени су по областима и усклађени са
програмском структуром.

1. ПРОЦЕНА ПРИХОДА И ПРИМАЊА
Текући приходи и примања Градске општине Костолац за 2021.годину планирани су
у износу од 167.226.376,00 динара при чему је процена рађена сходно законској
регулативи која регулише ову област , на основу тренда остварења појединих врста
прихода и примања у претходној години , као и на основу процењеног фискланог
утицаја.
Наредна табела приказује структуру пројектованих текућих буџетских прихода и
примања буџета Градске општине Костолац за 2021.годину:
Конто

ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА
Пренета средства из претходне године
ТЕКУЋИ ПРИХОДИ

УКУПНА
ЈАВНА
СРЕДСТВА
10.000.000
379.811.089

ПОРЕЗИ

0

ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ

379.811.089

ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ

379.811.089

733157

Текући трансфер градова у корист нивоа општина

185.697.295

733253

Капитални трансфери од градова у корист нивоа општина

194.113.794

2. ПРОЦЕНА РАСХОДА ЗА ТЕКУЋЕ ИЗДАТКЕ И ОПЕРАТИВНЕ ТРОШКОВЕ
ФУНКЦИОНИСАЊА
У процесу израде Нацрта буџета Градске општине Костолац за 2021.годину
појединачни расходи и издаци корисника буџетских средстава планирани су у складу са
основним поставкама утврђеним у Упутству за припрему одлуке о буџету локалне
власти за 2021.годину и пројекцијама за 2022. и 2023.годину у укупном износу од
389.811.089,00 динара:

Скупштина Градске општине Костолац

Трошкови функционисања локалне
скупштине

19.253.640,00

Председник Градске општине Костолац

Трошкови функционисања органа
политичког система локалне самоуправе

10.666.289,00

Веће Градске општине Костолац

Трошкови функционисања извршног органа
локалне самоуправе

10.594.477,00

Призводња и дистрибуција топлотне
енергије:

51.760.100,00

Изградња прикључног топловода за
повезивање топлификационе мреже и
типских топловодних прикључака у селу
Острово са вреловодом КостолацПожаревац - друга фаза изградње топловода

50.600.000,00

Надзор за извођење радова на изградњи
прикључног топловода за повезивање
топлификационе мреже и типских
топловодних прикључака у селу Острово са
вреловодом Костолац-Пожаревац - друга
фаза изградње топловода

1.138.500,00

Израда пројектног задатка за изградњу
топлификационе мреже за насеље "Плажа"

21.600,00

Управљање и снабдевање водом за пиће

2.760.000,00

Израда пројекта за водоводну мрежу села
Острово

2.760.000,00

Управљање отпадним водама

125.143.689,00

Фекална канализација у улици Партизанско
сокаче

3.018.132,00

Фекална канализација у улици Војводе
Путника 2.део

3.520.122,00

Фекална канализација у улици Базенској

5.094.624,00

Фекална канализација у улицама Хајдук
Вељкова, Краља Петра 2. и 3.део са ЦС
"Краља Петра

21.779.076,00

Фекална канализација у улицама Михајла
Пупина, Миленка Стојковића, Милоша
Обилића 1.део, Десанка Максимовић 1. и
2.део, Светосавска, Ђорђа Вајферта, Војводе
Степе и ЦС "Канал 2"

49.602.975,00

Фекална канализација у улици Вука Караџића
1.,2. и 3.део и Сутјеској

12.971.838,00

Фекална канализација у улицама:део
Колубарске, Ивана Косанчића 1.,2., и 3.део и
Станоја Главаша

23.807.502,00

Фекална канализацијау делу Козарачке улице

2.430.402,00

Фекална канализација у сокаку улице
Партизанске преко пута стоваришта у
Костолцу

1.280.022,00

Управа Градске општине Костолац

Надзор над извођењем радова на изградњи
фекалне канализације у улицама: део
Колубарске, Ивана Косанчића 1.,2.,3.део и
Станоја Главаша

583.284,00

Надзор над извођењем радова на изградњи
фекалне канализацијеу делу Козарачке улице

72.912,00

Надзор над извођењем радова на изградњи
фекалне канализације у сокаку улице
Партизанске преко пута стоваришта у
Костолцу

38.400,00

Надзор над извођењем радова на изградњи
фекалне канализације у улицама:
Партизанско сокаче, Војводе Путника
2.део,Базенској,Хајдук Вељкова, Краља
Петра 2. и 3.део са ЦС "Краља
Петра,Михајла Пупина, Миленка Стојковића,
Милоша Обилића 1.део, Десанка Максимовић
1. и 2.део, Светосавска, Ђорђа Вајферта,
Војводе Степе и ЦС "Канал 2", Вука
Караџића 1.,2. и 3.део и Сутјеској

944.400,00

Замена,реконструкција и формирање новог
дрвореда на подручју Града Костолца као и
за реконструкцију дрворедаи уређење зелене
површине у централном парку у Костолцу 1.фаза

9.308.891,00

Надзор над извођењем радова за пројекат:
Замена,реконструкција и формирање новог
дрвореда на подручју Града Костолца као и
за реконструкцију дрворедаи уређење зелене
површине у централном парку у Костолцу 1.фаза

185.445,00

Социјална заштита старих лица дотације удружењеима пензионера

1.000.000,00

Јачање културне продукције и уметничког
стваралаштава - дотације НВО и КУД-ови

4.700.000,00

Унапређење система очувања и
представљања културно-историјског
наслеђа - дотације верским заједницама

1.000.000,00

Остваривање и унапређивање јавног
интереса у области јавног информисањамедијске услуге радија и телевизије, услуге
информисања јавности и остале услуге
штампе

3.269.303,00

Подршка локалним спортским
организацијама,удружењима и савезима дотације

25.000.000,00

Трошкови функционисања локалне
самоуправе у складу са надлежностима и
пословима локалне самоуправе у циљу
обезбеђења задовољења потреба и интереса
локалног становништва: расходи за
запослене, стални трошкови, коришћење
роба и услуга, остале опште и
специјализоване услуге, текуће поправке и
одржавање, материјал, порези и обавезне
таксе

64.823.360,00

Реализација програма "ROMACTED"
Средства резерве

2.800.000,00

Пројектно планирање

2.928.000,00

Идејно решење,главни пројекат и пројекат
за извођење за реконструкцију и уређење
зелене површине у градском парку и дуж
старе пруге у Костолцу

1.728.000,00

Пројекат хидротехничких инсталација
водовода и канализације на плацу плаже
"Топољар" у Костолцу

216.000,00

Пројекат израде надстершнице изнад
трибина на плажи "Топољар" у Костолцу

600.000,00

Пројекат за изградњу челичних трибина на
терену за мале спортове на плажи
"Топољар" у Костолцу

384.000,00

Машине и опрема

1.187.940,00

Дечије игралиште - монтажа

347.940,00

Лед екран димензије 2,88x1,92 m. SMD3535,
Brightness 6500, Refresh rate 3840, са стубном
конструкцијом и рачунаром.

840.000,00

Трошкови функционисања локалних
установа културе у циљу јачања културне
продукције и уметничког стваралаштва ,
унапређење система очувања и
представљања културно-историјског
наслеђа
Установа Центар за културу Костолац

600.000,00

Текуће поправке и одржавање реконструкција трибина на плажи
"Топољар"

43.631.146,00

604.080,00

Изградња праволинијске надстрешнице на
плажи "Топољар"

2.115.000,00

Изградња 2 монтажна контејнера тоалета

1.035.360,00

Озвучење јавног простора на плажи
"Топољар"

644.369,00

Месна заједница Кленовник

Трошкови обезбеђивања услова за
остваривање права грађана и задовољавања
потреба и интереса локалног
становништва деловањем месних заједница

1.200.000,00

Месна заједница Село Костолац

Трошкови обезбеђивања услова за
остваривање права грађана и задовољавања
потреба и интереса локалног
становништва деловањем месних заједница

1.200.000,00

Месна заједница Петка

Трошкови обезбеђивања услова за
остваривање права грађана и задовољавања
потреба и интереса локалног
становништва деловањем месних заједница

1.200.000,00

Месна заједница Острово

Трошкови обезбеђивања услова за
остваривање права грађана и задовољавања
потреба и интереса локалног
становништва деловањем месних заједница

1.200.000,00

УКУПНО:

389.811.089,00

У периоду од израде Нацрта, а након окончања јавне расправе , до израде
коначног Предлога Одлуке о буџету Градске општине Костолац за 2021.годину
сагледаће се сугестије и примедбе.
Примедбе и сугестије грађана, представника удружења грађана,
стручне и остале јавности у вези предложеног Нацрта буџета Градске општине
Костолац за 2021.годину, могу се доставити најкасније до 17.децембра 2020.године
на један од следећих начина:
*Поштом или лично на адресу : Градска општина Костолац, ул.Боже
Димитријевића 13, 12208 Костолац
* Електронским путем на е-mail: grad.kostolac@mts.rs.
Контакт телефон: Група за буџет,финансије,јавне набавке,статитистику и
послове информационе технологије и комуникације у Управи Градске општине
Костолац 012-241-830.

