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На основу члана 29. став 1. тачка 4. Статута 
Градске општине Костолац (,,Службени гласник Града 
Пожаревца“, број 2/2010), Скупштина Градске општине 
Костолац, на седници од 23.03.2016. године, донела је:

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О 
ИЗМЕНИ И ДОПУНИ СТАТУТА УСТАНОВЕ 

ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ КОСТОЛАЦ У КОСТОЛЦУ

I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку о измени 

и допуни Статута Установе Центар за културу Костолац 
у Костолцу, коју је донео Управни одбор Центра за 
културу Костолац у Костолцу, број 9/16, на седници од 
17.03.2016. године. 

II
Ово Решење објавити у ,,Службеном гласнику 

Града Пожаревца“. 

У Костолцу, дана 23.03.2016. године  Број: 14/2016-6

СКУПШТНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ

Ненад Марковић, дипл. инж. ел. технике, с.р.
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На основу члана 21. став 1. тачка 1. Закона о 
јавним службама (,,Службени гласник РС“, бр. 42/91, 
71/94, 79/05-др.закон, 81/05-испр.др.закона, 83/05-исп.
др.закона и 83/14-др.закон), члана 44. став 1. тачка 1. 
Закона о култури (,,Службени гласник РС“, бр. 72/09 и 
13/16), и члана 71. Статута Установе Центар за културу 
Костолац (,,Службени гласник Града Пожаревца“, број 
4/1 и 9/12),  Управни одбор Центра за културу Костолац у 
Костолцу, на седници одржаној дана 17.03.2016. године, 
донео је : 

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ СТАТУТА 
УСТАНОВЕ ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ КОСТОЛАЦ

Члан 1 
У члану 26. Статута Установе Центар за културу 

Костолац (,,Службени гласник града Пожаревца“, број 
4/1 и 9/12), став 3. мења се и гласи:

„Установа подноси оснивачу предлог годишњег 
програма рада најкасније до 20. јула текуће године, за 
наредну годину“. 

Члан 2.
             У члану 29. Статута после става 1. додаје се став 
2. који гласи:
 „Установа је дужна да најкасније до 15. марта 
текуће године, поднесе извештај о раду и извештај о 
финансијском пословању за претходну годину“.

Члан 3.
У Статуту после члана 38. додаје се члан 38а 

који гласи:
„Дужност члана управног одбора установе 

престаје истеком мандата и разрешењем. 
Оснивач установе разрешиће члана управног 

одбора пре истека мандата: 
1) на лични захтев; 
2) ако обавља дужност супротно одредбама 

закона; 
3) ако је против њега покренут кривични 

поступак за дело које га чини недостојним 
за обављање дужности члана управног 
одбора, односно ако је правноснажном 
судском одлуком осуђен за кривично дело 
које га чини недостојним за обављање 
дужности члана управног одбора установе; 

4) из других разлога утврђених законом или 
статутом установе.“

Члан 4. 
Члан 41. Статута мења се и гласи: 
„Центром руководи директор.
Директор установе се именује на основу 

претходно спроведеног јавног конкурса, на период од 
четири године и може бити поново именован.

Јавни конкурс из става 2. овог члана расписује и 
спроводи управни одбор установе.

Јавни конкурс из става 2. овог члана расписује 
се 60 дана пре истека мандата директора.

Јавни конкурс из става 2. овог члана објављује се 
на сајту Националне службе за запошљавање и у најмање 
једним дневним новинама које се дистрибуирају на целој 
територији Републике.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Година XLVIII Број 2 ПОЖАРЕВАЦ 26.03.2016.
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Рок за подношење пријава на јавни конкурс 
не може бити краћи од осам ни дужи од петнаест дана 
од дана оглашавања јавног конкурса. Неблаговремене, 
недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и 
пријаве уз које нису приложени сви потребни докази, 
управни одбор одбацује закључком против кога се може 
изјавити посебна жалба оснивачу установе у року од три 
дана од дана достављања закључка. 

Жалба из става 6. овог члана не задржава 
извршење закључка.

Управни одбор установе обавља разговор са 
кандидатима који испуњавају услове из конкурса и у року 
од 30 дана од дана завршетка јавног конкурса доставља 
оснивачу образложени предлог листе кандидата (у 
даљем тексту: Листа). Листа садржи мишљење управног 
одбора о стручним и организационим способностима 
сваког кандидата и записник о обављеном разговору. 

Оснивач именује директора установе са Листе.
Јавни конкурс није успео ако управни одбор 

утврди да нема кандидата који испуњава услове да уђе у 
изборни поступак о чему је дужан да обавести оснивача, 
односно уколико оснивач не именује директора установе 
са Листе.

Члан 5.
У члану 42.  Статута после става 2. додају се 

ставови. 3. и 4. који гласе:
„Вршилац дужности директора мора да испуњава 

услове за избор кандидата за директора из члана 46. овог 
статута.

Вршилац дужности директора има сва права, 
обавезе и овлашћење директора.“

Члан 6.
У члану 46. Статута став 1. тачка 1. мења се и 

гласи :
„Кандидати за директора установе морају имати 

високо образовање и најмање пет година радног искуства 
у струци.“

Члан 7.
У члану 50 . Статута после става 2. додаје се 

став 3. који гласи:
„У случају спречености председника надзорног 

одбора, седницу надзорног одбора може заказати и њој 
председавати, најстарији члан надзорног одбора.”

Члан 8.
У Статуту после члана 50. додаје се члан 50а 

који гласи:
„Дужност члана надзорног одбора установе 

престаје истеком мандата и разрешењем.
Оснивач установе разрешиће члана надзорног 

одбора пре истека мандата:
1) на лични захтев;
2) ако обавља дужност супротно одредбама 

закона;

3) ако је против њега покренут кривични 
поступак за дело које га чини недостојним за 
обављање дужности члана надзорног одбора, 
односно ако је правноснажном судском 
одлуком осуђен за кривично дело које га 
чини недостојним за обављање дужности 
члана надзорног одбора установе;

4) из других разлога утврђених законом или 
статутом установе.”

Члан 9.
 Ова Одлука о измени Статута Установе Центар 
за културу Костолац, ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у ,,Службеном гласнику Града 
Пожаревца“. 

У Костолцу, дана 17.03.2016. године. Број : 9/16

ЦЕНТАР  ЗА  КУЛТУРУ  КОСТОЛАЦ

ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ КОСТОЛАЦ
Управни  одбор
ПРЕДСЕДНИК

Сузана Марковић, с.р.
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 На основу члана 34. Закона о култури („Службени 
гласник РС“, бр. 72/09 и 13/16), члана 29. став 1. тачка 
4) Статута Градске општине Костолац („Службени 
гласник града Пожаревца“, бр. 2/2010), Скупштина 
Градске општине Костолац, на седници одржаној дана     
23.03.2016.године, доноси    

Р Е Ш Е Њ Е
О  ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ВРШИОЦА 

ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРКЕ  УСТАНОВЕ ЦЕНТАР 
ЗА КУЛТУРУ КОСТОЛАЦ  У  КОСТОЛЦУ

I
 УТВРЂУЈЕ СЕ престанак мандата вршиоца 
дужности директорке Установе Центар за културу 
Костолац у Костолцу, Јелене Илић из Костолца, ул. 
Николе Тесле бр.12/32 , због поднете оставке, дана 
23.03.2016. године.

II
Ово решење објавити у ,,Службеном гласнику 

Града Пожаревца“.

У Костолцу, 23.03.2016. године 
Број:14/2016-7

СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
ГРАДСКЕ ОПТШИНЕ КОСТОЛАЦ

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



СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА26.03.2016. Број 2 - Страна 3

4

 На основу члана  34. и 37. Закона о култури 
(„Службени гласник РС“, бр. 72/09 и 13/16) и члана 
29. став 1. тачка 4) Статута Градске општине Костолац 
(„Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 2/2010), 
Скупштина Градске општине Костолац, на седници 
одржаној дана  23.03.2016.године, доноси      
     

Р Е Ш Е Њ Е
О  ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ 

ДИРЕКТОРА  УСТАНОВЕ ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ 
КОСТОЛАЦ  У  КОСТОЛЦУ

I
 ИМЕНУЈЕ СЕ Јелена Шаманц, мастер 
проф. Физичког васпитања и спорта из Костолца, ул. 
Трудбеничка бр. 25/35,  за вршиоца дужности директора 
установе Центар за културу Костолац  у Костолцу, почев 
од 24.03.2016. године, на период који није дужи од 
дванаест месеци.

II
 Oво решење објавити  у „Службеном гласнику 
Града Пожаревца“. 

У Костолцу, 23.03.2016. године Број:14/2016-8

СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
ГРАДСКЕ ОПТШИНЕ КОСТОЛАЦ

Ненад Марковић, дилп.инж.ел.тех.,с.р.

5

 На основу члана 46. став 1. тачка 8) Закона 
о локалним изборима (,,Службени гласник РС“, број 
129/07), и на основу члана 29. Статута Градске општине 
Костолац (,,Службени Гласник Града Пожаревца“, број 
2/10) Скупштина Градске општине Костолац на седници 
од 23.03.2016. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е
о престанку мандата одборнику Бори Живковићу

I
 УТВРЂУЈЕ СЕ да је одборнику Скупштине 
Градске општине Костолац, Бори Живковићу из села 
Петка,  престао мандат одборника Скупштине Градске 
општине Костолац због наступања смрти одборника, 
односно дана 08.02.2016. године. 

II
 Ово решење објавити у ,,Службеном гласнику 
Града Пожаревца“.

У Костолцу, дана 23.03.2016. године Број: 14/2016-1

СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ

ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ

Ненад Марковић, дипл.инг.ел.тех.,с.р.
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 На основу члана 48. и 56. Закона о локалним 
изборима (,,Службени гласник РС“, бр. 129/07, 34/2010- 
Одлука УС и 54/2011) и члана 5. Пословника Скупштине 
Градске општине Костолац (,,Службени гласник Градске 
општине Костолац“, број 2/10), и Извештаја Комисије 
за мандатно – имунитетска питања Скупштине Градске 
општине Костолац од 23.03.2016. године, Скупштина 
Градске општине Костолац на седници од 23.03.2016. 
године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е
о потврђивању мандата одборници Скупштине 

Градске општине Костолац

I
 Потврђује се мандат одборници Скупштине 
Градске општине Костолац и то:
 Тијани Муљајић мастеру хемије из Костолца, са 
Изборне листе Српска напредна странка – Александар 
Вучић (НС-СПО-ДСС-ПС). 

II
 Мандат одборнице Тијане Муљајић почиње 
да тече даном потврђивања мандата и траје до истека 
мандата одборника коме је престао мандат. 

III
Ово решење објавити у ,,Службеном гласнику 

Града Пожаревца“.

Упутство о правном средству: Против овог 
решења може се изјавити жалба Управном суду у 
Београду, ул. Немањина бр.9, у року од 48 часова од дана 
доношења овог решења. 

У Костолцу, дана 23.03.2016. год. Број: 14/2016-3

СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ

Ненад Марковић, дипл.инг.ел.технике,с.р.
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 На основу члана 29. став 1. тачка 1. и на основу 
члана 80. Статута Градске општине Костолац (,,Службени 
гласник Града Пожаревца“, број 2/2010) , Скупштина 
Градске општине Костолац, на седници од 23.03.2016. 
године, донела је 
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Р Е Ш Е Њ Е
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ЧЛАНУ ВЕЋА 

ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ

I
Милету Ћурчићу, престаје мандат члана Већа 

Градске општине Костолац из Костолца, закључно са 
23.03.2016. године, на основу поднете оставке. 

II
Ово решење објавити у ,,Службеном гласнику 

Града Пожаревца“ . 

У Костолцу, 23.03.2016. године Број: 14/2016-10

СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ

Ненад Марковић, струк.инг.ел.тех.,с.р.
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 На основу члана 29. став 1. тачка 12. и на основу 
члана 81. став 1. Статута Градске општине Костолац 
(,,Службени гласник Града Пожаревца“, број 2/2010), 
Скупштина Градске општине Костолац, на седници од 
23.03.2016. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е
О ИЗБОРУ ЧЛАНИЦЕ ВЕЋА ГРАДСКЕ 

ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ

I
За чланицу Већа Градске општине Костолац 

изабрана је Јелена Илић из Костолца, ул. Николе Тесле 
бр. 12/32. 

Мандат новоизабране чланице Већа Градске 
општине Костолац траје до истека мандата Већу Градске 
општине Костолац.

II
Ово Решење објавити у ,,Службеном гласнику 

Града Пожаревца“. 

У Костолцу, 23.03.2016. године Број : 14/2016-11

СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ

Ненад Марковић, дипл.инг.ел.тех.,с.р.
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 На основу члана 29. став 1. тачка 14. и на 
основу члана 37. Статута Градске општине Костолац 
(,,Службени гласник Града Пожаревца“, број 2/2010), 

Скупштина Градске општине Костолац, на седници од 
23.03.2016. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЗАМЕНИКА 
ПРЕДСЕДНИКА КОМИСИЈЕ ЗА МАНДАТНО 

ИМУНИТЕТСКА ПИТАЊА

I
 Разрешава се Весна Љубисављевић из Костолца, 
ул. Војводе Мишића бр. 15 дужности заменика 
председника Комисије за мандатно-имунитетска питања 
Скупштине Градске општине Костолац

II
У Комисију за мандатно-имунитетска питања 

Скупштине Градске општине Костолац, за заменика 
председника комисије именује се:
 - Јелена Јоветић, мастер инг. електротехнике и 
рачунарства, из Костолац, ул. НН Колиште бб 

III
Ово Решење објавити у ,,Службеном гласнику 

Града Пожаревца“. 

У Костолцу, 23.03.2016. године Број: 14/2016-9

СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ

Ненад Марковић, дипл.инг.ел.тех.,с.р.
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 Скупштина Градске општине Костолац, 
одлучујући по захтеву др. Дејана Манојловића, број 03-
352-1465/15 од 03.12.2015. године, на основу члана 29. 
став 1. тачка 21.) Статута Градске општине Костолац 
(,,Службени гласник Града Пожаревца“, број 2/2010), 
на седници одржаној дана 23.03.2016. године, донела је 
следеће: 

Р е ш е њ е 

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на употребу имена 
,,Костолац“ у називу: Рагби клуб  „Костолац“ у 
Костолцу. 

Ово Решење ступа на снагу даном објављи-
вања у ,,Службеном гласнику Града Пожаревца“. 

У Костолцу, дана 23.03.2016. године. Број:14/2016-5

СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ

Ненад Марковић, дипл.инж.ел.тех.,с.р.
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На основу чл. 46. Закона о локалној самоуправи 
(“Сл. гласник РС”, бр. 129/2007 и 83/2014 - др. закон), 
члана 82. Статута Градске општине Костолац („Сл. Гл. 
Града Пожаревца“, број 2/10) и члана 21. Пословника 
о раду Већа Градске општине Костолац („Сл. Гл. Града 
Пожаревца“, број 2/10, Веће Градске општине Костолац 
на својој 21 редовној седници одржаној дана 17.02.2016., 
усвојило је 

П Р А В И Л Н И К
О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА ЗА 

РЕПРЕЗЕНТАЦИЈУ И УГОСТИТЕЉСКЕ УСЛУГЕ 
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ

I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
Овим Правилником уређују се услови и начин 

коришћења средстава за репрезентацију  и угоститељске 
услуге  за Градску општину Костолац  односно за њене 
директне и индиректне кориснике буџета, (у даљем 
тексту: Градска општина).

Члан 2.
Средства за репрезентацију  и угоститељске 

услуге планирају се годишње, буџетом и финансијским 
планом корисника буџета.

Годишњи износи средстава  на име трошкова 
репрезентације и угоститељске услуге могу се кретати 
до висине која се признаје као расход у финансијским 
плановима буџетских корисника. 

Члан 3.
У оквиру укупног износа средстава, месечно се 

прате износи по корисницима права на репрезентацију 
и угоститељске услуге, у складу са овим Правилником, 
према утврђеним наменама коришћења средстава за 
репрезентацију.

Праћењем трошкова репрезентације и 
угоститељских услуга обезбеђује се рационално и 
домаћинско понашање у трошењу средстава за ове 
намене.

Члан 4.
Контролу утрошка средстава за репрезентацију 

и угоститељске  услуге свих буџетских корисника врши  
Веће Градске општине Костолац  приликом разматрања 
периодичних извештаја о остваривању финансијских 
планова корисника буџета.

Члан 5.
Средства за репрезентацију и угоститељске 

услуге користе се, по правилу, за намене у земљи, а 
изузетно и у иностранству.

Средства за репрезентацију и угоститељске 
услуге могу да се користе у иностранству под условом да 
је њихово коришћење одобрено решењем о одобравању 
службеног пута у иностранство.

Члан 6.
Средства за репрезентацију и угоститељске 

услуге могу да се користе за следеће намене:
- за трошкове који су  у непосредној вези 

са  закључивањем послова, уговора, 
обележавање Дана Општине, Славе Градске 
општине Костолац Светог Прокопија, Дана 
ослобођења Костолца  и других јубилеја 
Градске општине и њених индиректних 
буџетских корисника;  

- за трошкове на сајамским, промотивним 
и другим манифестацијама, приликом 
одржавања  стручних скупова,  семинара  и 
такмичења, 

- за трошкове на службеним путовањима;
- набавку пригодних поклона за лица која 

имају посебан значај за рад и пословање  
Градске општине, њених индиректних 
буџетских корисника и пензионере; 

- коришћење услуга кафе кухиње;
- за угоститељске услуге  које су у  функцији  

склапања послова и уговора, међународне 
сарадње и промоције Градске општине.

Средства репрезентације и угоститељске 
услуге користе се на начин и под условима утврђеним 
овим Правилником, у складу са актима, упутствима и 
процедурама којима се уређују питања рачуноводства, 
контроле и плаћања улазне документације буџетских 
корисника.

Члан 7.
Право да користе средства репрезентације 

и угоститељске услуге (у даљем тексту: корисник 
репрезентације), имају:

1. - председник Градске општине Костолац,
- заменик председника Градске општине 

Костолац,
- председник Скупштине Градске општине 

Костолац,
- заменик председника Скупштине Градске 

општине Костолац,
- начелник Управе Градске општине 

Костолац,
- секретар Скупштине Градске општине 

Костолац и
- друга лица која у писаној форми овласти 

председник Градске општине Костолац.

2.  остали индиректни корисници буџетских 
средстава чији је оснивач Градска општина 
Костолац: 

ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ
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- директор,
- председник управног одбора, 
- друга лица која у писаној форми овласти 

директор, 
- председник Савета месне заједнице,и
- друга лица која овласти председник Савета 

Месне заједнице. 
Овлашћено лице сваког буџетског корисника 

доноси план репрезентације којим ближе уређује износ 
репрезентације и динамику коришћења репрезентације за 
кориснике репрезентације у зависности од расположивих 
средстава у буџету и остварења прихода. 

Корисник репрезентације и угоститељских 
услуга одговоран је за економично и целисходно трошење 
средстава репрезентације.

Члан 8.
Средства  за угоститељске услуге могу да се 

користе за пословни ручак или вечеру, односно коктел 
послужење (кетеринг), који се организује за:

- чланове органа, комисија и стручних 
тимова који обављају посебно значајне 
задатке у складу са одлукама, решењима и 
налозима овлашћених лица из члана 7. овог 
правилника,

- учеснике састанака који имају посебан 
значај за рад и пословање Градске општине 
и осталих буџетских корисника,

- званице на пригодном обележавању 
јубилеја, општинских, новогодишњих или 
других празника и других важних догађаја, 
као што су конференције и други  састанци, 
потписивање значајнијих уговора, доноше-
ње одлука од стратешког значаја и сл.

Средства  за угоститељске услуге могу се 
изузетно користити и за плаћање трошкова хотелског 
смештаја лица која имају посебан значај за рад и 
пословање Градске општине или других званица, 
односно учесника који су позвани да присуствују 
састанцима, односно свечаностима из става 1. овог 
члана, ако им је пребивалиште, односно место сталног 
боравка ван места догађаја на који су позвани и када је 
то неопходно за обезбеђење њиховог присуства за време 
тог догађаја.

Члан 9.
Средства за репрезентацију за набавку пригодних 

поклона могу да се користе за набавку:
- поклона за лица која имају посебан значај 

за рад и пословање Градске општине, 
индиректних буџетских корисника и 
пензионере ;

- поклона поводом обележавања јубилеја 
и важних пословних догађаја за Градску 
општину и остале индиректне буџетске 
кориснике;

- осталих пригодних поклона поводом 
значајних датума за Градску општину и 

остале индиректне буџетске кориснике.
Набавку пригодних поклона, по правилу, 

организују овлашћена лица из члана 7. овог Правилника 
или лица које они овласте. Организовање набавке 
пригодних поклона подразумева одређивање врсте, 
намене и броја, као и планираног рока уручивања 
поклона.

Рачуноводствена служба води евиденцију 
поклона који се, по налогу овлашћеног лица,  дају у 
пригодним приликама.

Образац евиденције је саставни део овог 
правилника (Образац бр. 1).

Члан 10.
Средства за репрезентацију за коришћење 

услуга кафе кухиње односе се на коришћење кафе, 
чајева и других напитака из кафе кухиње за састанке 
који се организују у просторијама Градске општине и у 
просторијама индиректних буџетских корисника.

Набавку и коришћење услуга кафе кухиње 
одређује овлашћено лице из члана 7. овог правилника, 
у складу са потребама и финансијским плановима 
буџетских корисника.

Члан 11.
Средства за репрезентацију за остале намене 

користе се за  израду позивница, честитки, промотивних 
и других сличних материјала, као и за друге намене које 
се уобичајено сматрају трошковима репрезентације.

Члан 12.
Корисник репрезентације, овлашћеном лицу из 

члана 7. овог правилника подноси писани образложени 
захтев за коришћење средстава репрезентације који мора 
да садржи повод, износ и врсту репрезентације, (Образац 
бр. 2). 

Корисник репрезентације дужан је да, уз 
личну исправу, читко потпише рачун о коришћеној 
репрезентацији и о томе сачини писани извештај који 
подноси овлашћеном лицу (Образац бр. 3).

Писани захтев и извештај о насталим трошко-
вима репрезентације из става 1. и 2. овог члана обавезан 
је када појединачни рачун за репрезентацију прелази 
1.500,00 динара (словима: хиљадупетстотина динара).

У случају да је износ по појединачном рачуну 
за репрезентацију мањи од 1.500,00 динара лице које 
је користило средства репрезентације дужно је да на 
полеђини рачуна стави свој потпис и назначи повод 
настанка трошкова репрезентације.

Изузетно, у случају да корисник репрезентације 
прекорачи одобрени износ репрезентације, а овлашћено 
лице буџетског корисника накнадно, писмено, не 
одобри репрезентацију у пуном износу насталих 
трошкова, корисник репрезентације је дужан да 
накнади разлику између остварених и одобрених износа 
трошкова репрезентације, најкасније приликом наредне 
исплате зараде, односно накнаде. Обавеза корисника 
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репрезентације за наканду прекораченог износа 
репрезентације утврђује се посебним решењем.

Члан 13.
Рачуне који се односе на репрезентацију и 

угоститељске услуге, контролише овлашћено лице 
буџетског корисника из члана 7. овог Правилника и 
потврђује њихову тачност, исте оверава за плаћање и 
заједно са овлашћењем прослеђује Одсеку за привреду и 
развој, финансије и јавне набавке на плаћање.

Овлашћено лице буџетског корисника из члана 
7. овог Правилника на све рачуне и друга документа 
која се не могу признати као трошкови репрезентације 
и угоститељске услуге ставља напомену са налогом ко 
сноси те трошкове и оверава их потписом . 

Рачуни и друга документа на име репрезентације 
и угоститељске услуге обрађују се пре књижења у складу 
са одредбама прописа који уређује рачуноводство . 

Одсек за привреду и развој, финансије и 
јавне набавке Управе Градске општине Костолац води 
евиденцију искоришћених износа репрезентације 
и угоститељских услуга, на основу примљених 
докумената. 

На основу евиденција из ст. 1. и 2. овог члана, 
рачуноводствена служба  Градске општине саставља 

месечни извештај о трошковима репрезентације и 
угоститељских услуга, у складу са одредбама овог 
правилника и доставља га  председнику Градске 
општине.

Члан 14.
Овај Правилник се доставља свим корисницима 

буџета, који су дужни да у року од 15 дана од дана његовог 
ступања на снагу донесу одговарајућа акта предвиђена 
овим Правилником. 

Ступањем на снагу овог Правилника, престају 
да важе сва акта корисника буџета која су у супротности 
са овим Правилником. 

Члан 15.
 Овај Правилник ступа на снагу осмог дана 
од дана објављивања у “Службеном гласнику Града 
Пожаревца”. 

У Костолцу, дана 17.02.2016. године. 
Број: 01-06- 173/2016-02

ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ
Иван Савић, струк.инж.ел.тех. с.р.
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На основу члана 137. и 138. Закона о спорту 
(„Сл. гласник РС“ број 10/16), члана 82. Статута 
Градске општине Костолац („Службени гласник града 
Пожаревца“, 2/10) и   члана 21. Пословника о раду већа 
Градске општине Костолац („Службени гласник града 
Пожаревца“, бр. 2/10), на предлог Већа Градске општине 
Костолац, Веће Градске општине Костолац, на седници 
од 11.03.2016. године, донело је  

ПРАВИЛНИК
О ОБЕЗБЕЂИВАЊУ СРЕДСТАВА ЗА 

ОСТВАРИВАЊЕ ПОТРЕБА И ИНТЕРЕСА У 
ОБЛАСТИ СПОРТА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКЕ 

ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ

    I. ОПШТА ОДРЕДБА

       Члан 1.
 Овим Правилником  уређује се обезбеђивање 

средстава за остваривање  потреба и интереса у области 
спорта на територији Градске општине Костолац (у 
даљем тексту: Градска општина), услови, критеријуми 
и начин и поступак доделе средстава из буџета 
Градске општине за годишње и посебне програме, за 
стипендирање за спортско усавршавање перспективних 
и категорисаних спортиста, награђивање и доделу 
признања  за постигнуте спортске резултате и допринос 
развоју спорта, коришћење  спортских  сала и спортских 
објеката (у даљем тексту: спортски објекти), као и друга 
питања у области спорта.

II. ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ СРЕДСТАВА ЗА 
ОСТВАРИВАЊЕ ПОТРЕБА И ИНТЕРЕСА У 

ОБЛАСТИ  СПОРТА

Члан 2.
 Средства за остваривање потреба и интереса 

у области спорта на територији Градске општине, 
утврђених Законом о спорту (у даљем тексту: Закон), 
обезбеђују се у буџету Градске општине.

Члан 3.
 Средства  из члана 2. ове одлуке користиће се у 

складу са Законом, за:
1. Реализацију  годишњих  програма  

спортских, односно других удружења;
2. Реализацију посебних програма спортских, 

односно других удружења;
3. Стипендирање за спортско усавршавање 

перспективних и категорисаних спортиста;
4. Награђивање и доделу признања за 

постигнуте спортске резултате и допринос 
развоју спорта.

5. Коришћење спортских објеката који су 
поверени на управљање Градској општини 
Костолац

III.  УСЛОВИ, КРИТЕРИЈУМИ И НАЧИН И 
ПОСТУПАК ДОДЕЛЕ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА 
ГРАДА ЗА ГОДИШЊЕ И ПОСЕБНЕ ПРОГРАМЕ

Члан 4.
 На основу годишњих програма, средства из 

члана 3. тачка 1. ове одлуке обезбеђују се за:
1.  Спортску рекреацију и спорт за све, односно 

бављење грађана спортом, посебно деце, 
омладине, жена и особа са инвалидитетом;

2.  Предшколски и школски спорт;
3.  Организацију спортских такмичења и 

манифестација од посебног значаја за 
Градску општину;

4.  Спортски развој талентованих спортиста и 
квалитет стручног рада са њима;

5.  Унапређење заштите здравља спортиста и 
адекватно спортско-здравствено образовање 
спортиста, посебно младих, укључујући и 
антидопинг образовање;

6.  Обраду спортских резултата;
7.  Спречавање негативних појава у спорту;
8.  Едукацију, информисање и саветовање 

грађана, спортиста и осталих учесника 
у систему спорта о питањима битним 
за одговарајуће бављење спортским 
активностима и делатностима;

9.  Периодична тестирања, сакупљање, анализу 
и дистрибуцију релевантних информација 
за адекватно задовољавање потреба грађана 
у области спорта на територији Градске 
општине, истраживачко-развојне пројекте и 
издавање спортских публикација, и

10.  Активности спортских удружења која 
учествују у систему спорта у оквиру гране 
спорта, у складу са спортским правилима.

Члан 5.
 Спортском, односно другом удружењу (у даљем 

тексту: носилац програма) могу да се доделе средства из 
буџета Градске општине, на основу поднетог предлога 
годишњег програма, под условом да:

-  је уписано у регистар код надлежног 
органа,

-  послује на недобитној основи,
-  има седиште и своју активност реализује на 

територији Градске општине,
-  није у поступку ликвидације, стечаја и 

под привременом забраном обављања 
делатности,

-  нема блокаду пословног рачуна, пореске 
дугове или дугове према организацијама 
социјалног осигурања,

-  није у последње две године правноснажном 
одлуком кажњено за прекршај или привредни 
преступ у вези са својом делатношћу,

-  је директно  одговорно за припрему  и 
извођење програма,
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-  је претходно обављало делатност најмање 
годину дана,

-  је са успехом реализовало одобрени програм 
претходне године,

- ангажује најмање једног спортског 
стручњака који има законом предвиђене 
квалификације за рад у спорту,

- има обезбеђен простор за реализацију  
програма.

Члан 6.
Спортска удружења са територије Градске 

општине, достављају предлоге својих годишњих и 
посебних програма Комисији за спорт), по расписаним 
јавним позивима за доделу средстава по годишњим 
програмима и посебним програмима.

Члан 7.
Јавни позив садржи:
-  предмет јавног позива;
-  ко има право учешћа на јавни позив;
-  документацију која се подноси уз пријаву;
-  критеријуме за одабир програма;
-  рок за подношење пријаве на јавни позив;
-  адресу на коју се достављају пријаве

Члан 8.
Анализу и оцену поднетих предлога годишњих 

програма врши Комисија коју образује и именује Веће 
Градске општине Костолац (у даљем тексту: Веће).

 Чланови комисије из става 1. овог члана могу да 
се именују из редова спортских стручњака.
 

Члан 9.
Задатак Комисије је да:

1. распише јавни позив за доделу средстава 
по годишњим програмима спортских 
организација, клубова и удружења 
регистрованих на територији Градске 
општине Костолац;

2. распише јавни позив за доделу средстава по 
посебним програмима за омладински спорт 
на територији града Пожаревца;

3. након спроведеног поступка јавног позива, 
на основу критеријума о начину и поступку 
доделе средстава за остваривање потреба 
и интерса из области спорта из буџета 
Градске општине, а у складу са позитивним 
прописима, сачини предлог Одлуке о 
расподели средстава одређених буџетом 
Градске општине на позицији “Дотације 
спортским омладинским организацијама“;

4. даје мишљење Већу Градске општине 
Костолац по захтевима спортских клубова, 
који се односе на одобрење додатних 
средстава из буџета Градске општине 
Костолац;

Члан 10.
При вредновању програма спортских органи-

зација,  примењиваће се следећи критеријуми:

1. РАНГ, ОСТВАРЕНИ РЕЗУЛТАТ
2. TРАДИЦИЈА
3. МАСОВНОСТ
4. ПОСЕБАН ЗНАЧАЈ ЗА ГРАДСКУ 

ОПШТИНУ КОСТОЛАЦ
5. КАТЕГОРИЈА СПОРТОВА – 

национална категоризација спортова

 У  Прилогу бр. 1, који је саставни део овог 
Правилника, садржани су критеријуми за вредновање 
програма спортских клубова, за доделу средстава из 
буџета Градске општине Костолац за област спорта.

Члан 11.
 Након извршене анализе и оцене поднетих 

предлога годишњих програма Комисија за спорт 
сачињава образложен предлог годишњих програма 
у области спорта на територији Градске општине за 
наредну буџетску годину који могу да се финансирају из 
буџета Градске општине, и предлаже износ средстава за 
сваки појединачни програм.

Члан 12.
 Веће, на предлог Комисија за спорт Градске 

општине Костолац, доноси решење о одобрењу годишњих 
програма у области спорта на територији Градске 
општине, којим се одобравају  годишњи програми и 
утврђује износ средстава за њихову реализацију.

Члан 13.
 На основу посебних програма средства из члана 

3. тачка 2. ове одлуке, обезбеђују се за:
1.  Спортску рекреацију  и  спорт за све, односно 

бављење грађана спортом, посебно деце, 
омладине, жена и особа са инвалидитетом;

2.  Предшколски и школски спорт;
3.  Организацију  спортских  такмичења и 

манифестација од посебног значаја за 
Градску општину;

4.  Спортски развој талентованих спортиста и 
квалитет стручног рада са њима;

5.  Унапређење заштите здравља спортиста и 
адекватно спортско-здравствено  образовање  
спортиста, посебно младих, укључујући и 
антидопинг образовање;

6.  Спречавање негативних појава у спорту;
7.  Едукацију, информисање и саветовање 

грађана, спортиста и осталих учесника 
у систему    спорта о питањима битним 
за одговарајуће бављење спортским 
активностима и делатностима;

8.  Периодична тестирања,  сакупљање,  анализу 
и дистрибуцију релевантних информација 
за адекватно задовољавање потреба грађана 
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у области спорта на територији Градске 
општине, истраживачко-развојне пројекте и 
издавање спортских публикација, и

9.  Учешће спортских удружења у европским 
клупским такмичењима.

Члан 14.
Носиоцу програма могу да се доделе средства из 

буџета  Градске општине,  на основу поднетог предлога 
посебног програма, под условом да:

- је уписано у регистар код надлежног 
органа,

- послује на недобитној основи,
- има седиште и своју активност реализује на 

територији Градске општине,
- није у поступку ликвидације, стечаја и 

под привременом забраном обављања 
делатности,

- нема блокаду  пословног  рачуна, пореске 
дугове или дугове према организацијама 
социјалног осигурања,

- није у последње две године правноснажном 
одлуком кажњено за прекршај или привредни 
преступ у вези са својом делатношћу,

- је директно одговорно  за припрему  и 
извођење програма,

- је претходно обављало делатност најмање 
годину дана,

- је са успехом реализовало одобрени програм 
претходне године,

- ангажује најмање једног спортског 
стручњака који има законом предвиђене 
квалификације за рад у спорту,

- има обезбеђен простор за реализацију  
програма.

Члан 15.
При вредновању програма за доделу средстава 

из буџета Градске општине Костолац  – Спорт за све 
(рекреативни спорт за све,  посебно  за децу, омладину, 
жене и особе са ивалидитетом), примењиваће се следећи 
критеријуми:

I  квалитет понуђеног програма. Квалитет 
понуђеног програма мора да садржи:

a) реалан  финансијски  план  и однос 
свих извора финансирања;

b) отвореност  и  доступност активности 
предвиђених програмом;

c) референтност  и  стручност носиоца 
програма;

d) мерљивост односа резултата и 
уложених средстава;

e) одрживост програма;
II  традиција
III  масовност
IV  заступљеност   на   такмичењима у Србији 
и иностранству
V  организација такмичења

VI  сарадња са спортским организацијама
 У  Прилогу бр. 2 који је саставни  део овог 
Правилника,  садржани су критеријуми за вредновање 
програма за доделу средстава из буџета Градске 
општине Костолац  –  Спорт за све (рекреативни  спорт 
за  све,   посебно   за  децу, омладину, жене и особе са 
ивалидитетом).

Члан 16.
Анализу и оцену поднетих предлога посебних 

програма врши Комисија за спорт из члана 8. овог 
Правилника.

Члан 17.
Након извршене анализе и оцене поднетих 

предлога посебних програма, Комисија за спорт сачињава 
образложен предлог посебних програма у области 
спорта на територији Градске општине који могу да се 
финансирају из буџета Градске општине, и предлаже 
износ средстава за сваки појединачни програм.

Члан 18.
Веће Градске општине Костолац, на предлог 

Комисије за спорт доноси решење о одобрењу посебних 
програма у области спорта на територији Градске 
општине, којим се одобравају  посебни  програми  и 
утврђује износ средстава за њихову реализацију.

Члан 19.
Годишњи и посебни програми, финансирају се у 

висини и под условима који обезбеђују да се уз најмањи 
утрошак средстава из буџета Градске општине постигну 
намеравани резултати.

На основу члана 138, став 4, Закона, једној 
организацији у области спорта не може се одобрити 
више од 20% средстава од укупне суме средстава 
буџета јединице локалне самоуправе предвиђених за 
финансирање програма из области спорта, с тим да се 
трошкови програма којима се задовољавају потребе и 
интереси грађана у јединици локалне самоуправе морају 
односити, по правилу, најмање 15% на активности 
повезане са спортом деце.

Програми из чл. 4. и 13. ове одлуке имају 
приоритет при избору програма.

Члан 20.
Међусобна права и обавезе између носиоца 

програма чији је програм одобрен решењем из чл. 11. и 
17. ове одлуке и Комисије, уређују се уговором о додели 
средстава за реализацију програма.

Члан 21.
Изузетно, спортском, односно другом удружењу 

могу да се доделе средства за реализацију годишњих и 
посебних програма из члана 4 и 13. ове одлуке и на основу 
поднетог предлога програма у току године, без јавног 
позива,  уколико  програм  из објективних  разлога није 
могао да буде поднет у роковима и условима утврђеним  
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чланом 5 и 14. ове одлуке, а предмет и садржај програма 
је такав да може бити успешно реализован само од стране 
одређеног носиоца програма.

Одлуком о одобрењу  програма  из става 1. овог 
члана које доноси Веће на образложен предлог Комисије 
за спорт, утврђује се и износ средстава за његову 
реализацију.

Међусобна права и обавезе између спортског, 
односно другог удружења чији је програм одобрен 
одлуком Већа из става 2. овог члана и Комисије за спорт,  
уређују се уговором о додели средстава за реализацију 
програма.

IV.  СТИПЕНДИРАЊЕ ЗА СПОРТСКО 
УСАВРШАВАЊЕ ПЕРСПЕКТИВНИХ 
И КАТЕГОРИСАНИХ СПОРТИСТА И 

НАГРАЂИВАЊЕ И ДОДЕЛА ПРИЗНАЊА ЗА 
ПОСТИГНУТЕ СПОРТСКЕ РЕЗУЛТАТЕ И 

ДОПРИНОС РАЗВОЈУ СПОРТА НА ТЕРИТОРИЈИ 
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ

Члан 22.
 Средства из члана 3. тачка 3. ове одлуке могу 
да се доделе спортском удружењу са територије Градске 
општине, чији су чланови перспективни и категорисани 
спортисти који су, на основу остварених спортских 
резултата, рангирани у складу са Националном 
категоризацијом спортиста.

 Средства из члана 3. тачка 4. ове одлуке могу 
да се доделе спортском удружењу које је, односно чији 
су чланови, постигли спортске резултате или допринели 
развоју спорта на територији Градске општине.

 На образложени предлог спортских организација, 
за доделу стипендија, које се додељују из средстава већ 
одобрених на основу годишњих програма, сагласност 
даје Комисија за спорт Већа Градске општине Костолац.

V. КОРИШЋЕЊЕ СПОРТСКИХ ОБЈЕКАТА

Члан 23.
 Спортске објекте који су поверени на управљање 

Градској општини Костолац могу да користе сва спортска 
удружења са седиштем у Костолцу и грађани.

Клубови и спортска удружења ће закључити 
уговоре са Градском општином за коришћење термина 
на спортским објектима.

Распоред и време коришћења спортских 
објеката, утврђује Веће Градске општине, са једне стране 
и заинтересовани клубови и спортска удржења, са друге 
стране, уз препоруку и сагласност Комисије за спорт.

 VI. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 24.
 Одлуком  већа могу се  одредити спортске  

организације  од изузетног значаја  за унапређивање и 
развој спорта на територији Градске општине  и посебно  

утврдити износ буџетских средстава за финансирање 
њихових  програма.

Члан 25.
 Градска општина  може  доделити средства за 
програме у спорту и без  јавног позива,  ако  се ради  о 
програмима од изузетне  важности  за развој спорта на 
територији Градске општине Костолац,  који није било 
могуће  унапред  планирати, у складу са Законом.

Одлуку о додели  средстава за програме  из става 
1. овог члана доноси Веће Градске општине.

Члан 26.
 Саставни део овог Правилника су:

• критеријуми за вредновање програма 
спортских клубова за доделу средстава из 
буџета Градске општине Костолац за област 
спорта – прилог бр. 1.

• критеријуми за вредновање програма  за 
доделу средстава из буџета Градске општине 
Костолац - спорт за све ( рекреативни спорт 
за све, посебно за децу, омладину, жене и 
особе са инвалидитетом) – прилог бр. 2.

Члан 27.
 Оваj Правилник ступа на снагу даном доношења 
и објавиће се у Службеном гласнику града Пожаревца.

У Костолцу, дана 11.03.2016. године Број: 01-06-
274/2016-15

ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ

ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ

Иван Савић, струк.инж.ел.тех.с.р.

Доставити:
-  Зденки Радосављевић, Одсек за финансије и јавне 

набавке, 
-  Председнику Комисије за спорт

I
КРИТЕРИЈУМИ

ЗА ВРЕДНОВАЊЕ ПРОГРАМА СПОРТСКИХ 
КЛУБОВА ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА 
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ ЗА ОБЛАСТ 

СПОРТА

ПРИЛОГ бр.1
1. РАНГ, ОСТВАРЕНИ РЕЗУЛТАТ

Екипни спортови Појединачни спортови

VII ниво 10         

VI ниво 8 8        
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V ниво 6 6 6       
IV ниво 4 4 4 4      
III ниво 2 2 2 2 2 8   III ниво
II ниво 1 1 1 1 1 4 4  II ниво

I ниво 0 0 0 0 0 1 1 1 I ниво

* Уколико се у појединачним спортовима такмиче екипно и 
рангирање је екипно
* У зависности од броја нивоа рангова рангирање је као у 
горњој табели
* У појединачним спортовима узима се или екипни (ако га је 
било) или појединачни резултат
* III ниво појединачних спортова је међународни и национални 
ниво.

2. TРАДИЦИЈА

Година >50 25-49 15-24 5-14 2-4

Бодова 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1

3. МАСОВНОСТ

БОДОВИ

БРОЈ АКТИВНИХ ТАКМИЧАРА У СВИМ 
СТАРОСНИМ КАТЕГОРИЈАМА КОЈИ 
СУ У ПРЕДХОДНОЈ ТАКМИЧАРСКОЈ 
СЕЗОНИ ИМАЛИ НАЈМАЊЕ ЈЕДАН 

НАСТУП НА ЗВАНИЧНОМ ТАКМИЧЕЊУ 
У ОРГАНИЗАЦИЈИ ГРАНСКОГ САВЕЗА 

10 Више 
од 50

* за екипне спортове или појединачне 
који наступају екипно: да клуб има 
и најмање 3 такмичарске селекције, 
а за жене 2 у млађим категоријама 
(пионири, кадети, јуниори); 
* за појединачне спортове; да клуб 
има више од 20 такмичара, а за жене 
више од 15 такмичарки у млађим 
категоријама.

5 Oд 
25 – 49

* за екипне спортове или појединачне 
који наступају екипно да клуб има и 
најмање 2 такмичарске селекције, а за 
жене 1 у млађим категоријама; 
* за појединачне спортове да клуб има 
од 10 до 20 такмичара, а за жене од 5 до 
15 такмичарки у млађим категоријама.

1 Мање 
од 25

* за екипне спортове или појединачне 
који наступају екипно да клуб има 
најмање 1 такмичарску селекцију у 
млађим категоријама. 
* за појединачне спортове да клуб 
има мање од  10 такмичара, а за жене 
мање од 5 такмичарки  у млађим 
категоријама.

4. ПОСЕБАН ЗНАЧАЈ ЗА ГРАДСКУ ОПШТИНУ 
КОСТОЛАЦ

- БОДОВА: Од 0-10 бодова

5.  КАТЕГОРИЈА СПОРТОВА –тежински 
коефицијент категорије спорта - Број бодова 
од критеријума 1-4 се множи са тежинским 
коефицијентима који зависе од националне 
категоризације спортова:

К
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а 

1
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ат
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3

К
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а 

4

К
ат
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ор
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а 

5

К
ат
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ор
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6

Олимпијски 5 4 3 2 1 1

Неолимпијски 4 3 2 1 1 1

- НАЦИОНАЛНА КАТЕГОРИЗАЦИЈА СПОРТОВА 
2016. ГОДИНЕ

Прва Друга Трећа Четврта Пета
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атлетика, бициклизам, бадминтон, аикидо, аеробик,

ватерполо, бокс, боди-
билдинг,

амерички 
фудбал, биатлон,

веслање, ваздухо-
пловство,

дизање 
тегова, бејзбол, билијар,

кајак-кану, гимнастика, једрење, боћање, боб,

кошарка, карате,

коњички 
спорт 
(олимпијске 
и ФЕИ 
дисциплине),

бриџ, кунг фу - ву 
шу,

одбојка, кик бокс,

коњички 
спорт 
(неолим-
пијске дисци-
плине),

го, пеинтбол,

пливање, куглање, мачевање, голф, санкашки 
спортови,

рукомет, плани-
нарство, мото спорт, карлинг, софтбол,

стрељаштво, рвање, плес, кендо, сквош,

тенис, стони тенис, савате, кјокушинкаи, практично 
стрељаштво,

фудбал,
спорт особа 
са инвалиди-
тетом,

синхроно 
пливање, клизање, летеће мете,

универзи-
тетски спорт,

спорт особа 
са инвалиди-
тетом - глуви 
и наглуви,

скијање, корфбол, модерни 
петатлон,

школски 
спорт;

спорт особа 
са инвалиди-
тетом - слепи 
и слабовиди,

спортски 
ауто мото, орјентиринг, воwling,
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спорт особа 
са инвалиди-
тетом 
- Специјална 
олимпијада,

спортски 
риболов, пикадо, електронски 

пикадо,

 теквондо, стрели-
чарство,

подводни 
спорт, крикет,

 џудо, триатлон, рафтинг, Life Saving,

 шах; хокеј на леду, рагби, рекреативни 
спорт,

  џет-ски, рагби 13, спортски лов,

  џу-џицу, самбо, сеоски спорт,

  фитнес; скокови у 
воду,

соколски 
спорт,

   скијање на 
води,

спорт у 
војсци,

   спортско 
пењање,

спорт у 
дијаспори,

   хокеј на 
трави,

спорт у 
полицији,

   навлачење 
конопца; спорт за све,

    

спорт у 
фирмама 
(раднички 
спорт),

    спортска 
спелеологија,

    
традици-
онални 
спортови;

6. КЛУБ КОЈИ ОСВОЈИ ПРЕКО 20% ПРОЦЕНАТА 
БОДОВА (СРЕДСТВА БУЏЕТА ЛОКАЛНЕ 
САМОУПРАВЕ) ДОБИЈА МАКСИМАЛНИХ 20%.

II
КРИТЕРИЈУМИ

ЗА ВРЕДНОВАЊЕ ПРОГРАМА ЗА ДОДЕЛУ 
СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ГРАДСКЕ 

ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ- СПОРТ ЗА СВЕ 
(РЕКРЕАТИВНИ СПОРТ ЗА СВЕ, ПОСЕБНО 
ЗА ДЕЦУ, ОМЛАДИНУ, ЖЕНЕ И ОСОБЕ СА 

ИНВАЛИДИТЕТОМ)

ПРИЛОГ бр.2

1.   КВАЛИТЕТ ПОНУЂЕНОГ ПРОГРАМА
Реалан финансијски план и однос свих извора 
финансирања

од 1 до 10 
бодова

Отвореност и доступност активности 
предвиђених програмом

од 1 до 10 
бодова

Референтност и стручност носиоца програма од 1 до 10 
бодова

Мерљивост односа резултата и уложених 
средстава

од 1 до 10 
бодова

Одрживост програма од 1 до 10 
бодова

2.   ТРАДИЦИЈА
Године постојања и рада Број бодова
преко 20 година 10
од 10 до 19 година 7
од 6 до 9 година 5
од 3 до 5 година 3
до 3 године 1

3.   МАСОВНОСТ
Број чланова Број бодова
Преко 100 10
од 60 до 99 7
од  20 до 59 5
до 20 3

4.   ЗАСТУПЉЕНОСТ НА ТАКМИЧЕЊИМА У 
СРБИЈИ И ИНОСТРАНСТВУ
Број такмичења Број бодова
преко 10 10
од 6 до 9 8
од  2 до 5 5
до 2 3

5.   ОРГАНИЗАЦИЈА ТАКМИЧЕЊА
Број такмичења Број бодова
преко 10 10
од 6 до 9 8
од  2 до 3 5
до 2 3

6.   САРАДЊА СА СПОРТСКИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА
Број организација Број бодова
преко 6 10
од 4 до 5 8
од  2 до 3 5

до 2 3
максимално 10 бодова

 Могуће је сакупити максимално 100 бодова.
 За тачке 3, 4 и 5 доноси се потврда одговарајућег 
републичког спортског савеза, док за тачку 6 Споразум о 
спортско-техничкој сарадњи.

3

На основу Уредбе о средствима за подстицање 
програма или недостајућег дела средстава за 
финансирање програма од јавног интереса која реализују 
удружења („Сл. гласник РС“, бр. 8/12 и 94/13) , члана 82. 
Статута Градске општине Костолац (Сл. гласник Града 
Пожаревца бр. 2/10) и члана 21. Пословника о раду већа 
Градске општине Костолац („Службени гласник града 
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Пожаревца“, бр. 2/10), на предлог Већа Градске општине 
Костолац, Веће Градске општине Костолац, на седници 
од 25.03.2016. године, донело је  

ПРАВИЛНИК О КРИТЕРИЈУМИМА И 
УСЛОВИМА ЗА ИЗБОР ПРОГРАМА И 

ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА КОЈА СУ ОД ЈАВНОГ 
ИНТЕРЕСА ЗА ГРАДСКУ ОПШТИНУ КОСТОЛАЦ

Члан 1.
Овим Правилником утврђују се критеријуми, 

услови, начин, обим и поступак доделе средстава, 
за пројекте/програме удружења који се финансирају 
односно суфинансирају из буџета Градске општине 
Костолац, као и начин и поступак враћања средстава за 
подстицање програма или недостајућег дела средстава за 
финансирање програма уколико се утврди да удружење 
добијена средства не користи за реализовање одобрених 
програма која су од јавног интереса.

Члан 2.
Градска општина Костолац ће финансирати и 

суфинансирати пројекте/програме удружења од јавног 
интереса у следећим областима:

1. Социјалне и здравствене заштите, помоћи 
и бриге о старима;

2. Невладине организације и удружења 
грађана:
- заштите и промовисања људских и 

мањинских права;
- социјалне и здравствене заштите;
- заштити лица са инвалидитетом;
- борачко инвалидске заштите;
- друштвене бриге о деци и омладини;
- брига о животињама
- хуманитарних програма;
- одрживог развоја;
- превенције и заштите од болести 

зависности;
- унапређења родне равноправности;
- превенције насиља;
- екологије и заштите животне средине;
- програма јачања сарадње између јавног 

и цивилног сектора;
- подстицања развоја привредних и 

пољопривредних делатности и
других програма којима удружење 
искључиво и непосредно следи јавне 
потребе;

- истраживања културног наслеђа
- књига и књижевности (стваралаштво, 

издаваштво, књижарство, 
преводилаштво)

- музике (стваралаштво, продукција, 
интерпрентација),

- ликовне и примењене уметности, 
визуелне уметности и културе

- сценског стваралаштва и интерпре-
тације (драма, опера, балет, плес)

- кинематографије и аудио – визуелног 
стваралаштва,

- уметничке фотографије
- дигиталног стваралаштва и 

мултимедије
- научноистраживачке и едукативне 

делатности у култури,
- остала музичка, говорна, и сценска 

извођења културних програма;
3. Подстицаји културном и уметничком 

стваралаштву и неговању фолклорне 
традиције.

Поред области  наведених у претходном ставу 
овог члана Веће Градске општине Костолац може својом 
одлуком приликом расписивања конкурса, утврдити и 
друге области од јавног интереса, а све у складу са чланом 
38. Закона о удружењима (“Сл.гласник РС’’ бр.51/2009).

Средства за реализацију програма/пројеката 
из овог члана обезбедиће се у буџету Градске општине 
Костолац на економској класификација 481 – Дотације 
невладиним организацијама.

Право на коришћење средстава из буџета 
Градске општине Костолац се изузетно може одобрити и 
спортском удружењу-организацији, уколико је програм 
од јавног интереса (организација значајног такмичења, 
меморијалног купа, првенства и слично).

Члан 3.
Председник градске општине Костолац уз 

сагласност Већа Градске општине Костолац, доноси 
Одлуку о расписивању јавног конкурса (са текстом 
конкурса) за доделу средстава, за пројекте/програме 
удружења који се финансирају односно суфинансирају 
из буџета Градске општине Костолац, а у складу са 
областима дефинисаним чланом 2. овог Правилника. 
Јавни конкурси за области дефинисане чланом 2. овог 
правилника, обележени редним бројевима од 1 до 3 
расписују се најмање једном годишње. Ако се на основу 
прихваћених пријава по конкурсима не искористе сва 
финансијска средства буџета планирана за пројекте/
програме из одређене области, јавни конкурс се може 
расписати и више пута. 

Члан 4.
Текст конкурса садржи:
1. предмет јавног конкурса; 
2. намену и износ средстава за коју се конкурс 

спроводи; 
3. удружења која имају право на подношење 

пријава; 
4. услове које подносилац пријаве мора да 

испуњава; 
5. максимална вредност пројекта којим 

удружење може конкурисати; 
6. документа која је потребно приложити уз 

пријаву; 
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7. основна мерила и критеријуме начина 
одлучивања приликом избора пројеката/
програма; 

8. по потреби ближа упуства о условима за 
подношење пријава и критеријумима за 
доделу средстава за финансирање пројеката 
удружења; 

9. место и рок за достављање пријаве; 
10. рок за доношење одлуке о избору; 
11. начин објављивања одлуке.

Члан 5.
Право подношења пријаве за финансирање 

или суфинансирање програма од јавног интереса имају 
удружења под условом да спроводе активности или им 
је седиште на територији Градске општине Костолац  
не краће од годину дана, односно имају седиште или 
огранак и делују на подручју Градске општине Костолац 
као општинске или међуопштинске организације.

Члан 6.
Критеријуми за оцењивање програма/пројеката 

су:
1. Проблем којим се баве – колико је јасно 

проблем дефинисан, да ли је у вези са 
циљем употребе средстава и проблемима 
локалне заједнице;

2.  Циљеви програма рада – да ли су јасно и 
прикладно одређени; да ли су достижни у 
предвиђеном времену и да ли недвосмислено 
представљају решење уоченог проблема у 
локалној заједници;

3.  Обухват – колике су могућности програма 
рада да oбухвати шири круг корисника 
и подстакне њихово активно учешће у 
реализацији предвиђених активности; 
да ли укључује партнерство са другим 
удружењима, привредом или јавним 
сектором; да ли су јасно дефинисане и 
стратешки одабране циљне групе; колики је 
број директних корисника;

4.  Активности и план рада– да ли постоји 
јасна веза између циљева и активности 
предвиђених програмом рада, да ли је 
предложени план активности реалан 
и остварљив у локалној заједници у 
предвиђеном времену;

5.  Очекивани резултати и утицаји – да ли су 
резултати програма рада мерљиви и да ли 
ће програм рада имати утицаја ван круга 
непосредних корисника, као и да ли су 
очекивани резултати реални;

6.  Буџет и финансијске исплативости – да 
ли буџет програма рада одражава стварне 
трошкове предложене активности (да ли су 
трошкови реални, практични и да ли је однос 
између процењених трошкова и очекованих 
резултата задовољавајући); да ли је 

адекватан однос између административних 
и програмских трошкова; колика је 
вероватноћа да се планираним средствима 
постигну предвиђени резултати;

7.  Иновације – да ли програм рада 
има иновативне елементе, предлаже 
алтернативна решења у области којом се 
бави;

8.  Одрживост – да ли ће се активности 
наставити и после финансирања из буџета 
Градске општине Костолац, и на који 
начин;

9.  Однос између процењених трошкова и 
очекиваних резултата;

10.  Извештај о утрошку средстава добијених 
из буџета Градске општине Костолац у  
години која претходи години у којој се 
расписује конкурс и извештај о реализацији 
бар једног пројекта за оне који први пут 
конкуришу за средства.

11.  Обезбеђено сопствено учешће, финансијски 
или други вид учешћа односно обезбеђено 
суфинансирање пројекта из других извора, 
односно висина процента средстава 
обезбеђених ван буџета Градске општине 
Костолац даће предност приликом избора 
програма/пројекта;

12.  Финансијски и оперативни капацитет 
подносиоца пријаве који могу да 
подрже реализацију пројекта/програма 
(професионални и технички капацитети, 
ранија искуства у реализацији пројеката/
програма);

13. Да ли су јасно дефинисани могући проблеми 
и ризици приликом реализацији пројекта/
програма.

Члан 7.
Из буџета Градске општине Костолац неће се 

финансирати:
- пројекти са комерцијалним ефектима,
- пројекти који су претходних година већ били 

финансирани из буџета Градске општине 
Костолац, а нису реализовани,

- инвестициона улагања у опрему, одржавање, 
режијске трошкове и изградњу пословног 
простора,

- пројекти чије су једине програмске 
активности путовања, студије, учешће на

- конференцијама и сличне активности, осим 
активности које имају такмичарски карактер 
у области науке и образовања;

- политичке и страначке организације, 
верске заједнице и организације и њихове 
активности,

- активности које заговарају нетолерантност 
и насиље,

- активности које проповедају или заговарају 
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одређене религије или секте,
- награде и спонзорства појединцима и 

другим организацијама.

Члан 8.
Средства се могу користити искључиво наменски 

и то за реализацују активности из Програма/пројекта.
Корисник средстава по одобреном програму/

пројекту је одговоран за наменско трошење средстава.

Члан 9.
- За пројекте/програме из области утврђених у 

члану 2. овог правилника, средства се могу користити 
за:

1.  организовање смотри, колонија, изложби, 
такмичења, јубилеја и других пројеката/
програма удружења, 

2.  материјалне трошкове (трошкове превоза, 
закупа, хонораре за спољне сараднике и 
друге трошкове који прате реализацију 
пројекта/програма). 

Члан 10.
Градска општина Костолац може средствима из 

буџета да финансира и суфинансира пројекте у култури 
из члана 2., став 1., тачка 2), алинеје од 15 до 24 и став 
1., тачка 3) и без јавног конкурса, ако се ради о изузетно 
значајним пројектима које није било могуће унапред 
планирати а односе се на пројекте, манифестације и друге 
активности од посебног значаја за очување и заштиту 
културно – историјског наслеђа и развој међународне 
културне сарадње. 

Акт о прихватању финансирања односно 
суфинансирања пријеката из предходног става доноси 
Веће Градске општине Костолац и утврђује износ 
буџетских средстава за реализацију пројекта, при чему 
се за те намене може ангажовати највише до 25% на 
годишњем нивоу од укупне масе одговарајућих буџетских 
средстава за текућу годину која су намењена за пројекте 
културе.

Буџетска средства за пројекат, манифестацију, 
или другу активност из става 1. овог члана, преносе се 
кориснику на основу уговора који закључује председник 
Градске општине Костолац са носиоцем пројекта, односно 
организатором манифестације или друге активности.

Уговором се ближе уређују међусобна права и 
обавезе и начин контроле извршења уговора.

Члан 11.
Потпуна конкурсна документација за пријаву на 

Јавни конкурс треба да садржи:
- образац пријаве на конкурс у 2 примерка 

(који садржи детаљан опис програма за 
чије финансирање или суфинансирање се 
подноси пријава, као и кориснике, значај, 
место и време реализације програма и 
детаљан финансијски план),оверен од 
стране овлашћеног лица док се пратећа 

документација доставља у једном примерку ( 
може и оверена фотокопија). Један примерак 
пријаве оверава се подносиоцу приликом 
предаје писарници Управе Градске општине 
Костолац. Уколико се документације предаје 
путем поште, образац пријаве се

- предаје у једном примерку са свом траженом 
пратећом документацијом.

- доказ о упису у регистар код надлежног 
органа,

- извод из статута удружења у коме је 
утврђено да се циљеви удружења остварују 
у области

- у којој се програм реализује или статут 
удружења,

- извештај буџетског инспектора о наменском 
коришћењу буџетских средстава за 
претходну годину, односно копију извештаја 
о стању рачуна подносиоца пријаве (биланс 
стања и биланс успеха за претходну годину 
са доказом да је извештај поднет Агенцији 
за привредне регистре) за удружења 
која раније нису конкурисала за доделу 
буџетских средстава,

- одлуку надлежног органа удружења о 
усвајању програма рада за текућу годину,

- уколико пројекат/програм садржи обуке, 
радионице, тренинге, предавања, семинаре 
или сличне активности обавезно је 
достављање радне биографије предавача и 
тренера,

- радне биографије чланова пројектног тима 
и ангажованих експерата.

Докази од алинеје 2-7 достављају се у овереној 
фотокопији.

Члан 12.
Предложени програми учесника Конкурса треба 

да садрже тражену документацију, прописану Конкурсом, 
потписану и оверену од овлашћеног лица.

Активности обухваћене програмом реализују се 
до краја календарске године.

Комплетна конкурсна документација доставља 
се у једној запечаћеној коверти, заштићеној од оштећења 
која могу настати у транспорту.

Образац пријаве на Конкурс са одговарајућом 
документацијом подноси се Комисији за вредновање 
програма и пројеката удружења и НВО са назнаком 
“Пријава на конкурс за финансирање и суфинансирање 
програма од јавног интереса – не отварати’’ препорученом 
поштом на адресу: Управа Градске општине Костолац за 
Комисију за вредновање програма и пројеката удружења 
и НВО, ул.Боже Димитријевића  бр.13., 12208 Костолац 
или предајом на писарницу Управе Градске општине 
Костолац. Пријаве послате на било који други начин 
(нпр. факсом или електронском поштом) неће бити 
разматране.
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Пријаве на конкурс се подносе у року од 15 дана 
од дана објављивања у локалном листу „Реч народа“.

Неблаговремене, непотпуне, као и пријаве 
послате факсом или електронском поштом неће се 
разматрати. Неће бити разматране ни пријаве уз које није 
достављен Извештај о утрошку средстава добијених из 
буџета Градске општине Костолац из претходне буџетске 
године или пријаве удружења за које је утврђено да су 
средства ненаменски користила.

Члан 13.
Образац пријаве на Конкурс биће доступан 

заитересованима, на званичној интерент презентацији 
Градске општине Костолац  www.kostolac.org.rs, а 
може се подићи и у писарници Управе Градске опптине 
Костолац , Боже Димитријевића бр. 13, Костолац.

Члан 14.
Комисију за вредновање пријављених програма 

по областима а по Конкурсу Градске општине Костолац  
за финансирање или суфинансирање програма /пројеката 
удружења и НВО, образује Веће Градске општине 
Костолац, приликом одлучивања о расписивању 
конкурса.

Комисија ради у седницама и одлучује већином 
од укупног броја чланова а радом Комисије руководи 
председник.

Комисија најпре приступа административној 
провери пројеката/програма. Административна провера 
садржи:

- проверу усклађености пројеката/програма 
са циљевима конкурса;

- проверу да ли је пријава комплетна, 
односно да ли је приложена сва тражена 
документација, као и да ли је документација 
предата у траженој форми;

- да ли подносилац пријаве задовољава 
мерила и критеријуме дефинисане овим 
правилником, као и да ли су трајање и 
максимални износ дотације у складу са 
правилима конкурса.

 Техничко-финансијска провера представља 
процену квалитета предлога пројеката/програма и 
предлога буџета.

Члан 15.
Комисија за вредновање програма и пројеката 

удружења и НВО по областима разматра пристигле 
пријаве и на основу наведених критеријума утврђује 
листу за финансирање односно суфинансирање по 
областима, најкасније у року од 30 дана од дана 
објављивања конкурса.

Листе по областима се објављују на званичној 
интернет страници Градске општине Костолац и на 
огласној табли Градске општине Костолац.

На листу, учесници конкурса имају право 
приговора Комисији за избор програма и пројеката 
удружења и НВО у року од 3 дана од дана објављивања 

листе. По приговору одлучује Комисија. Одлуку о 
приговору конкурсна комисија доноси у року од 15 дана 
од дана његовог пријема.

По истеку рока за приговор, односно након 
одлучивања по приговору Комисија ће Већу доставити  
извештај о спроведеном јавном конкурсу који садржи 
све поднете пријаве, као и предлоге коначних листа по 
областима са предлогом одлука о избору пројеката који 
ће се финансирати из буџета Градске општине Костолац. 
Коначну одлуку о избору пројеката по областима, Веће 
Градске општине Костолац доноси у року од 30 дана од 
дана утврђивања листе из става 1. овог члана.

Члан 16.
По доношењу коначне одлуке о избору 

пројеката/програма по областима, председник Градске 
општине Костолац доноси решење о додели средстава 
и закључује уговоре којима се уређују међусобна права, 
обавезе и одговорности уговорних страна.

Ако се на основу прихваћених пријава по 
конкурсима не искористе сва финансијска средства 
буџета планирана за пројекте/програме из одређене 
области, јавни конкурс се може расписати и више пута. 

Члан 17.
Средства која се одобре за реализацију 

програма су наменска и могу да се користе искључиво за 
реализацију конкретног програма и у складу са уговором 
који председник  Градске општине Костолац закључује 
са удружењем.

Уговором се уређују међусобна права, обавезе 
и одговорности уговорних страна, а нарочито: предмет 
програма, рок у коме се програм реализује, конкретне 
обавезе уговорних страна, износ средстава и начин 
преноса средстава, услове за раскид уговора пре истека 
рока на који је закључен, права и обавезе уговорних 
страна у случају раскида уговора пре истека рока, начин 
решавања спорова, као и друга питања од значаја за 
реализацију програма/пројекта.

Саставни део уговора чине опис и буџет 
пројекта/програма.

Члан 18.
Пројекат се мора реализовати до 31. децембра 

текуће године.
Управа Градске општине Костолац прати 

реализацију програма и врши контролу његове 
реализације.

Удружење које је корисник дотације, односно 
реализатор пројекта/програма дужан је да Управи Градске 
општине Костолац у сваком моменту омогући контролу 
реализације пројекта/програма и увид у сву потребну 
документацију. У случају неблаговремене доставе 
Извештаја и одступања од одобреног пројекта/програма 
без претходне сагласности Комисије и Већа Градске 
општине Костолац, подносилац пројекта/програма са 
којим је закључен уговор дужан је да Градској општини 
Костолац врати укупан износ средстава одобрених 
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за финансирање и суфинансирање пројекта/програма 
из буџета Градске општине Костолац, у складу са 
Уговором.

Члан 19.
Удружење као корисник дотације подноси Већу 

Градске општине Костолац  извештај о реализацији 
програма једнократно или квартално, у зависности од 
динамике трошења средстава у складу са пројектом/
програмом.  Извештај садржи податке о степену 
реализације програма/пројекта и утрошеним средствима. 
По завршетку програма/пројекта корисник дотације 
доставља завршни финансијски и наративни извештај а 
најкасније до 15. јануара наредне године.

Члан 20.
Правилник ступа на снагу даном доношења.
Правилник објавити у „Службеном гласнику 

Града Пожаревца“. 

У Костолцу, 25.03.2016. год. Бр.:01-06-339/2016-2

ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ

Иван Савић, струк.инг.ел.тех.,с.р

4

На основу члана 82. Статута Градске општине 
Костолац (,,Службени гласник Града Пожаревца“, број 
2/2010), чланова 4., 8., 9. и 15. Одлуке о буџету Градске 
општине Костолац за 2016. годину (,,Службени гласник 
Града Пожаревца“, број 14/15), Веће Градске општине 
Костолац, на седници одржаној дана 25. 01. 2016. године, 
размотрило је предлог Одсека за привреду и развој, 
финансије и јавне набавке, па је сходно члану 21. став 
4. Пословника о раду Већа Градске општине Костолац  
(,,Службени гласник Града Пожаревца“, број 2/2010), 
донело

Р Е Ш Е Њ Е
о употреби средстава текуће буџетске резерве

I
 Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
Градске општине Костолац за 2016. годину (,,Службени 
гласник Града Пожаревца“, број 14/15), у оквиру раздела 
3. Орган Управе Градске општине Костолац, глава 1. 
„Управа Градске општине Костолац“, Програм 15- 
Локална самоуправа, ПА 0602-0001- Функционисање 
локалне самоуправе и градских општина (Управа 
Градске општине Костолац), функција 130-Опште 
услуге, позиција 41, економска класификација 499000-
средства резерве, одобравају се средства у укупном 
износу од 103.000,00 динара, на основу предлога Одсека 
за привреду и развој, финансије и јавне набавке Управе 
Градске општине Костолац.

II
 Средства из тачке 1. овог Решења књижиће 
се у оквиру Раздела 3-Орган Управе Градске општине 
Костолац, глава 1. Управа Градске општине Костолац, 
Програм 15-Локална самоуправа, ПА 0602-0001 
Функционисање локалне самоуправе и градских општина 
(Управа Градске општине Костолац); Функција 130-
Опште услуге, Позиција 41/1, економска класификација 
512000-Административна опрема.

III
 О реализацији овог Решења стараће се Одсек 
за привреду и развој, финансије и јавне набавке Управе 
Градске општине Костолац. 

IV
 Ово Решење објавити у ,,Службеном гласнику 
Града Пожаревца“. 

ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ

У Костолцу, дана 25.01.2016. год. Број : 01-06-76/2016-3

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ
Иван Савић, струк.инж.ел.тех.с.р.

5

На основу члана 82. Статута Градске општине 
Костолац (,,Службени гласник Града Пожаревца“, број 
2/2010), чланова 4., 8., 9. и 15. Одлуке о буџету Градске 
општине Костолац за 2016. годину (,,Службени гласник 
Града Пожаревца“, број 14/15), Веће Градске општине 
Костолац, на седници одржаној дана 25. 01. 2016. године, 
размотрило је предлог Одсека за привреду и развој, 
финансије и јавне набавке, па је сходно члану 21. став 
4. Пословника о раду Већа Градске општине Костолац  
(,,Службени гласник Града Пожаревца“, број 2/2010), 
донело

Р Е Ш Е Њ Е
о употреби средстава текуће буџетске резерве

I
 Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
Градске општине Костолац за 2016. годину (,,Службени 
гласник Града Пожаревца“, број 14/15), у оквиру раздела 
3. Орган Управе Градске општине Костолац, глава 1. 
„Управа Градске општине Костолац“, Програм 15- 
Локална самоуправа, ПА 0602-0001- Функционисање 
локалне самоуправе и градских општина (Управа 
Градске општине Костолац), функција 130-Опште 
услуге, позиција 41, економска класификација 499000-
средства резерве, одобравају се средства у укупном 
износу од 31.300,00 динара, на основу предлога Одсека 
за привреду и развој, финансије и јавне набавке Управе 
Градске општине Костолац.
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II
 Средства из тачке 1. овог Решења књижиће 
се у оквиру Раздела 3-Орган Управе Градске општине 
Костолац, глава 1. Управа Градске општине Костолац, 
Програм 15-Локална самоуправа, ПА 0602-0001 
Функционисање локалне самоуправе и градских општина 
(Управа Градске општине Костолац); Функција 130-
Опште услуге, Позиција 40, економска класификација 
483-Новчане казне и пенали по решењу судова.

III
 О реализацији овог Решења стараће се Одсек 
за привреду и развој, финансије и јавне набавке Управе 
Градске општине Костолац. 

IV
 Ово Решење објавити у ,,Службеном гласнику 
Града Пожаревца“. 

ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ

У Костолцу, дана 25.01.2016. год. Број : 01-06-76/2016-5

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ
Иван Савић, струк.инж.ел.тех.с.р.

6

На основу члана 82. Статута Градске општине 
Костолац (,,Службени гласник Града Пожаревца“, број 
2/2010), чланова 4., 8., 9. и 15. Одлуке о буџету Градске 
општине Костолац за 2016. годину (,,Службени гласник 
Града Пожаревца“, број 14/15), Веће Градске општине 
Костолац, на седници одржаној дана 17. 02. 2016. године, 
размотрило је предлог Одсека за привреду и развој, 
финансије и јавне набавке, па је сходно члану 21. став 
4. Пословника о раду Већа Градске општине Костолац  
(,,Службени гласник Града Пожаревца“, број 2/2010), 
донело

Р Е Ш Е Њ Е
о употреби средстава текуће буџетске резерве

I
 Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
Градске општине Костолац за 2016. годину (,,Службени 
гласник Града Пожаревца“, број 14/15), у оквиру раздела 
3. Орган Управе Градске општине Костолац, глава 1. 
„Управа Градске општине Костолац“, Програм 15- 
Локална самоуправа, ПА 0602-0001- Функционисање 
локалне самоуправе и градских општина (Управа 
Градске општине Костолац), функција 130-Опште 
услуге, позиција 41, економска класификација 499000-
средства резерве, одобравају се средства у укупном 
износу од 18.000,00 динара, на основу предлога Одсека 
за привреду и развој, финансије и јавне набавке Управе 
Градске општине Костолац.

II
 Средства из тачке 1. овог Решења књижиће 
се у оквиру Раздела 3-Орган Управе Градске општине 
Костолац, глава 1. Управа Градске општине Костолац, 
Програм 15-Локална самоуправа, ПА 0602-0001 
Функционисање локалне самоуправе и градских општина 
(Управа Градске општине Костолац); Функција 130-
Опште услуге, Позиција 34, економска класификација 
424000-Специјализоване услуге.

III
 О реализацији овог Решења стараће се Одсек 
за привреду и развој, финансије и јавне набавке Управе 
Градске општине Костолац. 

IV
 Ово Решење објавити у ,,Службеном гласнику 
Града Пожаревца“. 

ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ

У Костолцу, дана 17.02.2016. год. 
Број : 01-06-173/2016-12

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ

Саша Павловић, дипл.инж.ел.тех.с.р.

7

На основу члана 82. Статута Градске општине 
Костолац (,,Службени гласник Града Пожаревца“, број 
2/2010), чланова 4., 8., 9. и 15. Одлуке о буџету Градске 
општине Костолац за 2016. годину (,,Службени гласник 
Града Пожаревца“, број 14/15), Веће Градске општине 
Костолац, на седници одржаној дана 11. 03. 2016. године, 
размотрило је предлог Одсека за привреду и развој, 
финансије и јавне набавке, па је сходно члану 21. став 
4. Пословника о раду Већа Градске општине Костолац  
(,,Службени гласник Града Пожаревца“, број 2/2010), 
донело

Р Е Ш Е Њ Е
о употреби средстава текуће буџетске резерве

I
 Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
Градске општине Костолац за 2016. годину (,,Службени 
гласник Града Пожаревца“, број 14/15), у оквиру раздела 
3. Орган Управе Градске општине Костолац, глава 1. 
„Управа Градске општине Костолац“, Програм 15- 
Локална самоуправа, ПА 0602-0001- Функционисање 
локалне самоуправе и градских општина (Управа 
Градске општине Костолац), функција 130-Опште 
услуге, позиција 41, економска класификација 499000-
средства резерве, одобравају се средства у укупном 
износу од 368.000,00 динара, на основу предлога Одсека 
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за привреду и развој, финансије и јавне набавке Управе 
Градске општине Костолац.

II
 Средства из тачке 1. овог Решења књижиће 
се у оквиру Раздела 3-Орган Управе Градске општине 
Костолац, глава 1. Управа Градске општине Костолац, 
Програм 15-Локална самоуправа, ПА 0602-0001 
Функционисање локалне самоуправе и градских општина 
(Управа Градске општине Костолац); Функција 130-
Опште услуге, Позиција 31, економска класификација 
421225-Специјализоване услуге.

III
 О реализацији овог Решења стараће се Одсек 
за привреду и развој, финансије и јавне набавке Управе 
Градске општине Костолац. 

IV
 Ово Решење објавити у ,,Службеном гласнику 
Града Пожаревца“. 

ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ

У Костолцу, дана 11.03.2016. год. 
Број : 01-06-274/2016-9

ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ
Иван Савић, струк.инж.ел.тех.с.р.

8

На основу члана 82. Статута Градске општине 
Костолац (,,Службени гласник Града Пожаревца“, број 
2/2010), чланова 4., 8., 9. и 15. Одлуке о буџету Градске 
општине Костолац за 2016. годину (,,Службени гласник 
Града Пожаревца“, број 14/15), Веће Градске општине 
Костолац, на седници одржаној дана 11. 03. 2016. године, 
размотрило је предлог Одсека за привреду и развој, 
финансије и јавне набавке, па је сходно члану 21. став 
4. Пословника о раду Већа Градске општине Костолац  
(,,Службени гласник Града Пожаревца“, број 2/2010), 
донело

Р Е Ш Е Њ Е
о употреби средстава текуће буџетске резерве

I
 Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
Градске општине Костолац за 2016. годину (,,Службени 
гласник Града Пожаревца“, број 14/15), у оквиру раздела 
3. Орган Управе Градске општине Костолац, глава 1. 
„Управа Градске општине Костолац“, Програм 15- 
Локална самоуправа, ПА 0602-0001- Функционисање 
локалне самоуправе и градских општина (Управа 
Градске општине Костолац), функција 130-Опште 
услуге, позиција 41, економска класификација 499000-

средства резерве, одобравају се средства у укупном 
износу од 22.500,00 динара, на основу предлога Одсека 
за привреду и развој, финансије и јавне набавке Управе 
Градске општине Костолац.

II
 Средства из тачке 1. овог Решења књижиће 
се у оквиру Раздела 3-Орган Управе Градске општине 
Костолац, глава 1. Управа Градске општине Костолац, 
Програм 15-Локална самоуправа, ПА 0602-0001 
Функционисање локалне самоуправе и градских општина 
(Управа Градске општине Костолац); Функција 130-
Опште услуге, Позиција 40, економска класификација 
483-Новчане казне и пенали по решењу судова .

III
 О реализацији овог Решења стараће се Одсек 
за привреду и развој, финансије и јавне набавке Управе 
Градске општине Костолац. 

IV
 Ово Решење објавити у ,,Службеном гласнику 
Града Пожаревца“. 

ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ

У Костолцу, дана 11.03.2016. год. 
Број : 01-06-274/2016-10

ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ
Иван Савић, струк. инж. ел.тех.с.р.

9

На основу члана 82. Статута Градске општине 
Костолац (,,Службени гласник Града Пожаревца“, број 
2/2010), чланова 4., 8., 9. и 15. Одлуке о буџету Градске 
општине Костолац за 2016. годину (,,Службени гласник 
Града Пожаревца“, број 14/15), Веће Градске општине 
Костолац, на седници одржаној дана 11. 03. 2016. године, 
размотрило је предлог Одсека за привреду и развој, 
финансије и јавне набавке, па је сходно члану 21. став 
4. Пословника о раду Већа Градске општине Костолац  
(,,Службени гласник Града Пожаревца“, број 2/2010), 
донело

Р Е Ш Е Њ Е
о употреби средстава текуће буџетске резерве

I
 Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
Градске општине Костолац за 2016. годину (,,Службени 
гласник Града Пожаревца“, број 14/15), у оквиру раздела 
3. Орган Управе Градске општине Костолац, глава 1. 
„Управа Градске општине Костолац“, Програм 15- 
Локална самоуправа, ПА 0602-0001- Функционисање 
локалне самоуправе и градских општина (Управа 
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Градске општине Костолац), функција 130-Опште 
услуге, позиција 41, економска класификација 499000-
средства резерве, одобравају се средства у укупном 
износу од 24.000,00 динара, на основу предлога Одсека 
за привреду и развој, финансије и јавне набавке Управе 
Градске општине Костолац.

II
 Средства из тачке 1. овог Решења књижиће 
се у оквиру Раздела 3-Орган Управе Градске општине 
Костолац, глава 1. Управа Градске општине Костолац, 
Програм 15-Локална самоуправа, ПА 0602-0001 
Функционисање локалне самоуправе и градских општина 
(Управа Градске општине Костолац); Функција 130-
Опште услуге, Позиција 34, економска класификација 
424000-Специјализоване услуге.

III
 О реализацији овог Решења стараће се Одсек 
за привреду и развој, финансије и јавне набавке Управе 
Градске општине Костолац. 

IV
 Ово Решење објавити у ,,Службеном гласнику 
Града Пожаревца“. 

ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ

У Костолцу, дана 11.03.2016. год. 
Број : 01-06-274/2016-11

ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ
Иван Савић, струк. инж. ел.тех.с.р.

10

На основу члана 82. Статута Градске општине 
Костолац (,,Службени гласник Града Пожаревца“, број 
2/2010), чланова 4., 8., 9. и 15. Одлуке о буџету Градске 
општине Костолац за 2016. годину (,,Службени гласник 
Града Пожаревца“, број 14/15), Веће Градске општине 
Костолац, на седници одржаној дана 11. 03. 2016. године, 
размотрило је предлог Одсека за привреду и развој, 
финансије и јавне набавке, па је сходно члану 21. став 
4. Пословника о раду Већа Градске општине Костолац  
(,,Службени гласник Града Пожаревца“, број 2/2010), 
донело

Р Е Ш Е Њ Е
о употреби средстава текуће буџетске резерве

I
 Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
Градске општине Костолац за 2016. годину (,,Службени 
гласник Града Пожаревца“, број 14/15), у оквиру раздела 
3. Орган Управе Градске општине Костолац, глава 1. 
„Управа Градске општине Костолац“, Програм 15- 

Локална самоуправа, ПА 0602-0001- Функционисање 
локалне самоуправе и градских општина (Управа 
Градске општине Костолац), функција 130-Опште 
услуге, позиција 41, економска класификација 499000-
средства резерве, одобравају се средства у укупном 
износу од 40.000,00 динара, на основу предлога Одсека 
за привреду и развој, финансије и јавне набавке Управе 
Градске општине Костолац.

II
 Средства из тачке 1. овог Решења књижиће 
се у оквиру Раздела 3-Орган Управе Градске општине 
Костолац, глава 1. Управа Градске општине Костолац, 
Програм 15-Локална самоуправа, ПА 0602-0001 
Функционисање локалне самоуправе и градских општина 
(Управа Градске општине Костолац); Функција 130-
Опште услуге, Позиција 34, економска класификација 
424000-Специјализоване услуге.

III
 О реализацији овог Решења стараће се Одсек 
за привреду и развој, финансије и јавне набавке Управе 
Градске општине Костолац. 

IV
 Ово Решење објавити у ,,Службеном гласнику 
Града Пожаревца“. 

ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ

У Костолцу, дана 11.03.2016. год. 
Број : 01-06-274/2016-12

ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ
Иван Савић, струк. инж. ел.тех.с.р.
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На основу члана 82. Статута Градске општине 
Костолац (,,Службени гласник Града Пожаревца“, број 
2/2010), чланова 4., 8., 9. и 15. Одлуке о буџету Градске 
општине Костолац за 2016. годину (,,Службени гласник 
Града Пожаревца“, број 14/15), Веће Градске општине 
Костолац, на седници одржаној дана 11. 03. 2016. године, 
размотрило је предлог Одсека за привреду и развој, 
финансије и јавне набавке, па је сходно члану 21. став 
4. Пословника о раду Већа Градске општине Костолац  
(,,Службени гласник Града Пожаревца“, број 2/2010), 
донело

Р Е Ш Е Њ Е
о употреби средстава текуће буџетске резерве

I
 Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
Градске општине Костолац за 2016. годину (,,Службени 
гласник Града Пожаревца“, број 14/15), у оквиру раздела 



СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА26.03.2016. Број 2 - Страна 23

3. Орган Управе Градске општине Костолац, глава 1. 
„Управа Градске општине Костолац“, Програм 15- 
Локална самоуправа, ПА 0602-0001- Функционисање 
локалне самоуправе и градских општина (Управа 
Градске општине Костолац), функција 130-Опште 
услуге, позиција 41, економска класификација 499000-
средства резерве, одобравају се средства у укупном 
износу од 154.000,00 динара, на основу предлога Одсека 
за привреду и развој, финансије и јавне набавке Управе 
Градске општине Костолац.

II
 Средства из тачке 1. овог Решења књижиће 
се у оквиру Раздела 3-Орган Управе Градске општине 
Костолац, глава 1. Управа Градске општине Костолац, 
Програм 15-Локална самоуправа, ПА 0602-0001 
Функционисање локалне самоуправе и градских општина 
(Управа Градске општине Костолац); Функција 130-
Опште услуге, Позиција 36, економска класификација 
426919-Остали материјали за посебне намене.

III
 О реализацији овог Решења стараће се Одсек 
за привреду и развој, финансије и јавне набавке Управе 
Градске општине Костолац. 

IV
 Ово Решење објавити у ,,Службеном гласнику 
Града Пожаревца“. 

ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ

У Костолцу, дана 11.03.2016. год. 
Број : 01-06-274/2016-17

ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ

Иван Савић, струк .инж. ел.тех., с.р.

ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА У ПОЖАРЕВЦУ
1

 На основу члана 15. става 1. тачке 8. и члана 
28. става 8. Закона о локалним изборима („Службени 
гласник РС“, бр. 129/07, 34/10-Одлука УС и 54/11) и 
члана 17. тачка 8) Пословника Градске изборне комисије 
(„Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 2/12), Градска 
изборна комисија у Пожаревцу, на седници одржаној 
дана 12.3.2016. године, донела је

О Д Л У К У
о одређивању боје гласачког листића и боје 

контролног листа зa проверу исправности гласачке 
кутије, за гласање на изборима за одборнике 

Скупштине Града Пожаревца, расписаним за 24. 
април 2016. године

I
Одређује се боја гласачких листића и боја 

контролног листа за проверу исправности гласачке 
кутије за гласање на изборима за одборнике Скупштине 
Града Пожаревца, расписаним за 24. април 2016. године, 
и то:

- гласачки листићи за избор одборника Скуп-
штине Града Пожаревца, ознака нијансе за штампање 
текста SCC 43 кобалт плава (тамно плава боја) у три 
градације 100 % (текст гласачког листића), 60 % (ознака 
обрасца, напомена за бираче и печат Градске изборне 
комисије) и 20 % (текст на полеђини листића), бео папир, 
тежина папира 80 грама;

- контролни лист за проверу исправности 
гласачке кутије за избор одборника Скупштине града 
Пожаревца - светло плава - небо плава боја папира, 
тежина папира 80 грама.

II
Ову одлуку доставити штампарији која је 

одлуком одређена за штампање гласачких листића и 
другог изборног материјала за гласање на изборима за 
одборнике Скупштине Града Пожаревца, расписаним за 
24. април 2016. године.

III
Ову одлуку објавити у „Службеном гласнику 

Града Пожаревца“ и на званичној интернет презентацији 
Града Пожаревца.
 

У Пожаревцу, 12.3.2016. године Број: 01-013-4/5

ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА У ПОЖАРЕВЦУ

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ,
Бранислав Стјеповић, дипл. правник, с.р.

2

На основу члана 15. став 1. тачка 2) и члана 58. 
Закона о локалним изборима („Службени гласник РС“, 
бр. 129/07, 34/10-Одлука УС и 54/11)  и члана 34. став 1. 
тачка 7. Закона о избору народних посланика («Службени 
гласник РС», бр. 35/00, 57/03 – Одлука УС, 72/03 – др. 
закон, 18/04, 85/05 – др. закон, 101/05 – др. закон, 104/09 
– др. закон, 28/11 – Одлука УС и 36/11), Градска изборна 
комисија у Пожаревцу, на седници одржаној 26.3.2016. 
године, донела је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О ОДРЕЂИВАЊУ БИРАЧКИХ МЕСТА ЗА 

ГЛАСАЊЕ НА ИЗБОРИМА ЗА ОДБОРНИКЕ 
СКУПШТИНЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА, 

РАСПИСАНИМ ЗА 24. април 2016. ГОДИНЕ
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   I
Одређују се бирачка места за гласање на изборима за одборнике Скупштине Града Пожаревца, које је расписао 

председник Народне скупштине Републике Србије за 24. април 2016. године („Службени гласник РС“, бр. 23/16), и то:

ГРАД ПОЖАРЕВАЦ- ПОЖАРЕВАЦ И КОСТОЛАЦ:

БР_БМ НАЗИВ БИРАЧКОГ 
МЕСТА АДРЕСА ПОДРУЧЈЕ

1 ОСНОВНА ШКОЛА БАРЕ Баре, Браће Вујовић, Вељка Дугошевића, Кардељева, Лоле Рибара, 
Маршала Тита, Моше Пијаде и Први партизан

2 ОСНОВНА ШКОЛА БАТОВАЦ Батовац, Косовска, Коче Поповића, Лоле Рибара, Маршала Тита, 
Моравска, Партизанска, Пролетерска, Ратарска и Светог Саве

3 ОСНОВНА ШКОЛА БЕРАЊЕ
Село Берање Берање, Васе Пелагића, Вељка Дугошевића, Драже 
Марковића, Драже Марковића - Рође, , Југ Богданова, Косовска, 
Маршала Тита и Петра Драпшина, Железничка

4 ОСНОВНА ШКОЛА БРАДАРАЦ

Божидара Димитријевића - Козице, Брадарац, Васе Пелагића, Вељка 
Дугошевића, Вука Караџића, Драже Марковића, Млавска, Народног 
фронта, Ослобођења, Пролетерска, Рукумијски пут, Светосавска и 
Хајдук Вељкова, 

5 ОСНОВНА ШКОЛА БРАТИНАЦ

7. јула, Братинац, Васе Пелагића, Вељка Дугошевића, Вука 
Караџића, Димитрија Туцовића, Драже Марковића, Железничка 
станица, Каравилкина, Маршала Тита, Милоша Обилића, Млавска, 
Његошева, Петра Драпшина и Стишка

6 ДОМ КУЛТУРЕ БРЕЖАНЕ  Брежане, Вука Караџића, Драги Дулић - Моравац, Лоле Рибара, 
Милета Ристића и Моравска

7 ДОМ КУЛТУРЕ БУБУШИНАЦ

Боре Руса, Бубушинац, Гулетова, Драгино сокаче, Драгослава 
Ђорђевића, Зеленгорска, Маршала Тита, Миливоја Стевића, 
Млавска, Партизанска, Радничка, Росе Игњатовић, Селина, Стишка и 
Широки сокак

8 ОСНОВНА ШКОЛА ДРАГОВАЦ

Вожда Карађорђа, Вука Караџића, Драговац, Живојина Мишића, 
Јована Јовановића - Змаја, Милене Павловић - Барили, Милоша 
Обилића, Моравска, Николе Тесле, Партизанска, Светог Саве, 
Солунских ратника, Степе Степановића, Цара Душана, Широки пут 
и Београдски пут

9 МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ДРМНО

Боже Димитријевића, Вељка Дугошевића, Вука Караџића, Димитрија 
Туцовића, Драгољуба Милошевиа - Банета, Драже Марковића, 
Дрмно, Зеленгорска, Косовска, Краља Петра, Милоша Обилића, 
Немањина, Његошева, Ослобођења, Цара Лазара и Ш-ТЕ Дрмно

10 ОСНОВНА ШКОЛА ДУБРАВИЦА

1. маја, 28. марта, 7. јула, Београдска, Боже Вучковића, Бранина, 
Братства јединства, Браће Ђукића, Васе Пелагића, Вељка 
Дугошевића,  Војске Југославије, Вујчићева, Драпшинова, 
Дубравица, Ђуре Јакшића, Зеленгорска, Карађорђева, Лоле Рибара, 
Масарикова, Милоша Обилића, Моше Пијаде, Николе Тесле, 
Нушићева, Палих бораца и Солунска

11 ОСНОВНА ШКОЛА ЖИВИЦА
Васе Пелагића, Вељка Дугошевића, Вука Караџића, Едварда 
Кардеља, Живица, Зеленгорска, Иве Лоле Рибара, Маршала Тита, 
Моравска, Пожаревачка, Слободана Пенезића и Трговачка

12 ОСНОВНА ШКОЛА КАСИДОЛ
Београдска, Бориса Кидрича, Вељка Дугошевића, Караџићева, 
Касидол, Лоле Рибара, Мариборска, Народних хероја, Партизанска, 
Пролетерска и Стишка

13 ОСНОВНА ШКОЛА КЛИЧЕВАЦ Изворска, Карађорђевa 105-161 и 0-138, Кнеза Милоша, Пожаревачка 
и Цара Душана 

14 ОСНОВНА ШКОЛА КЛИЧЕВАЦ
Божидара Димитријевића, Браничевска, Дунавска, Карађорђевa 1-
103, Кличевац, Миленка Стојковића и Радничко насеље Храстовача и 
Радничко насеље Храстовача
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15 ДОМ КУЛТУРЕ ЛУЧИЦА

15. октобрa 0-34 и 1-35, Вељка Дугошевића, Драге Митровића, Драге 
Мишића, Драге Ристића, Ђуре Јакшића, Љубичевска, Мајевичка и 
Ресавскa 41-85 и 60-150

16 ОСНОВНА ШКОЛА ЛУЧИЦА
15. октобрa 37-265 и 36-106, 7. јула, Коче Поповића, Лучица, 
Милоша Савића, Нушићева, Раде Цакић, Ресавскa 1-39 и 2-58 и 
Сеоско сокаче 

17 ОСНОВНА ШКОЛА МАЉУРЕВАЦ
Београдска, Боже Димитријевића, Вељка Дугошевића, Видовданска, 
Дунавска, Зеленгорска, Маљуревац, Николе Тесле, Светосавска, 
Стишка и Цара Душана

18 ОСНОВНА ШКОЛА НАБРЂЕ Бабунска, Боже Димитријевића, Бориса Кидрича, Вељка 
Дугошевића, Каравилкина, Набрђе, Радомирова и Смуђина

19 ВИШИ СУД 

ПОЖАРЕВАЦ, 
ЈОВАНА 
ШЕРБАНОВИЋА 
БР. 4 

Трг Радомира Вујовића (непарни бројеви 3 - 15), Радомира Миленића 
- Руса (непарни бројеви 1 - 27), др Хаџи - Николића, Моше Пијаде 
(парни бројеви 0 - 58 и непарни бројеви 11 - 39) и Доситејева

20 МЗ “БРАЋА ВУЈОВИЋ” 
ПОЖАРЕВАЦ, 
СВЕТОСАВСКА 
БР. 11

Светосавскa (непарни бројеви 1 - 3), Браничевска, Браничевски 
сквер, Димитрија Туцовића, Гргура Вујовића и Кнез Милошев венац 
(парни бројеви 2 - 8)

21 “ВОДОПРИВРЕДА”
ПОЖАРЕВАЦ, 
СВЕТОСАВСКА 
БР. 31

Радомира Миленића - Руса (парни бројеви 2 - 12), Светосавска 
(непарни бројеви 7 - 51 и парни бројеви 6 - 28), Кнез Милошев 
венац (непарни бројеви 1 - 9 и парни бројеви 10 - 46, Делиградска, 
Скопљанска, Сопотска, Прилепска и Карађорђева

22
ПРИВРЕДНО ДРУШТВО 
АУТО-МОТО ДРУШТВО 
“ПОБЕДА” ДОО

ПОЖАРЕВАЦ, 
БОЖЕ ДИМИТРИ-
ЈЕВИЋА ББ

Боже Димитријевића, Воје Вујовића, Капетан Мишина, Јована Цвијића, 
23. српске дивизије, Саве Ковачевића, Немање Томића (парни бројеви 
24 - 32), Пионирски трг (осим Ламела 13, 15 и 17), Васе Чарапића, 
Ивана Милутиновића, Владимира Назора и Милоша Обилића (парни 
бројеви од 56 до краја и непарни бројеви од 63 до краја)

23 МЗ “БУЛЕВАР” 
ПОЖАРЕВАЦ, 
ВОЈЕ ДУЛИЋА 
БР. 41

Југовићева, Косте Стаменковића, Цветка Павловића, Милана 
Јовановића, Изворска, Зетска, Бошкова, Вука Караџића (парни и 
непарни бројеви 1 - 21 и 2 - 30), Илије Петровића, Војске Југославије 
(непарни бројеви 1 - 17 и парни бројеви 0 - 14), Љубовијска, Драже 
Марковића и Трише Кацлеровића

24 ШАХ КЛУБ ПОЖАРЕВАЦ, 
ВОЈЕ ДУЛИЋА ББ

Вељка Дугошевића, Таковска, Градско сокаче, Милоша Црњанског, 
Крајинска, Војвођанска, Воје Дулића, Јована Шербановића (непарни 
бројеви 19 - 25), Даворјанке Пауновић, Станоја Главаша, Угљешина, 
Сремска, Висока, Книћанинова, Лењинова, Његошева, Тршћанска, 
Данила Киша, Николе Тесле, Сент Андрејска и Милене Павловић-
Барили

25 ОШ “ВУК КАРАЏИЋ” ПОЖАРЕВАЦ, 
МОРАВСКА БР. 2

Влајка Павловића, Моравска, Партизанскa (непарни бројеви 1 - 23 и 
парни 16 - 52), Стишка, Тежачко сокаче, Исидоре Секулић, Француска, 
Другог српског устанка, Девет Југовића, Катанићева, Калинићева, 
Прохорска и Мајке Јевросиме

26 ОШ “ВУК КАРАЏИЋ” ПОЖАРЕВАЦ, 
МОРАВСКА БР. 2

Борска, Дрварскa (непарни бројеви 1-25 и парни бројеви 2 - 14), 
Љубе Степића, Немањинa (непарни и парни бројеви од 19 и 24 до 
краја), Николе Пашића, Нушићева, Партизанскa (непарни бројеви 
25 - 59 и парни бројеви 54 - 74), Петровачка, Ратарскa (непарни 
бројеви 1 - 41), Слободана Јовића, Вере Милетић, Кнеза Вишеслава, 
Српских владара, Господара Јеврема, Косовке девојке, Палмотићева, 
Вртларска, Војводе Драгомира, Грачаничка, Церска, Војислава Илића 
и Трг Миливоја Живановића,Драговачки пут.

27 МЗ “БУРЈАН” ПОЖАРЕВАЦ, 
РАТАРСКА БР. 2

Бојане Првуловић, део Вељка Влаховића (непарни бројеви 1 - 53 и 
парни 2 - 64), део Дунавске (непарни бројеви 1 - 51 и парни бројеви 
2 - 46), Миодрага Васића, део Партизанске (непарни и парни бројеви 
од 61 и 76 до краја) и Филипа Филиповића
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28 ОШ “ВУК КАРАЏИЋ” ПОЖАРЕВАЦ, 
МОРАВСКА БР. 2

8. марта, Аћима Медовића, Балканска, Бате Булића (непарни 1 - 31 и 
парни 2 - 26), Браће Добрњац, Видинска, Дрварскa (парни и непарни 
бројеви од 16 и 27 до краја), Змај Јовинa (непарни бројеви 1 - 35), 
Миодрага Марковића, Првомајска, Ратарскa (парни бројеви 4 - 38) и 
Рударска

29 ОШ “ВУК КАРАЏИЋ” ПОЖАРЕВАЦ, 
МОРАВСКА БР. 2

Александра Павловића, Брежанска, Витешка, Владимира Карића, 
Војислава Илића, Голубачка, Димитрија Павловића, Драгослава 
Ђорђевића - Гоше, Јефимије, Кнегиње Љубице, Манасијска, 
Молијерова, Раваничка, Радничка, Ратарскa (парни и непарни од 40 
и 43 до краја), Стевана Сремца, Ударничка, Чегарска, Крушедолска, 
Надежде Петровић, Љубостињска, Светогорска, Петра Трифуновића 
и Милана Ракића

30 ПОЉОПРИВРЕДНА 
СТРУЧНА СЛУЖБА 

ПОЖАРЕВАЦ, 
ДУНАВСКА БР. 91

Бате Булића (парни и непарни бројеви 28 и 33 до краја), Билећка, 
Бранка Митића, Вељка Влаховића (непарни и парни бројеви 55 и 
66 до краја), Вршачка, Грчић Миленка, Ђердапска, Жичка, део Змај 
Јовине (парни и непарни бројеви 0 и 37 до краја), Јована Скерлића, 
Коларчева, Космајски одред, Косте Рацина, Милешевска, Расадничка, 
Студеничка, Јанка Веселиновића, Дунавске дивизије, Добрачина, 
Звечанска, Масарикова, Дунавска (парни бројеви 48 - 120 и непарни 
бројеви 53 - 193),Тридесет прва и Душманићева.

31 ХАЛА СПОРТОВА 
ПОЖАРЕВАЦ, 
ПАРТИЗАНСКА 
БР. 1

Индустријска, Млавска, Индустријско сокаче, Ђурђеве рупе, 
Зеленгорска (парни бројеви 38 - 76 и непарни бројеви 45 - 55), Ђурђа 
Бранковића и Илије Гојковића

32 МЕДИЦИНСКА ШКОЛА 
ПОЖАРЕВАЦ, 
ЛОЛЕ РИБАРА 
БР. 6-8

Лоле Рибара, Васе Пелагића, Босанска, Пролетерска, Партизанскa 
(парни бројеви 2 - 14) и Далматинска

33 МЕДИЦИНСКА ШКОЛА 
ПОЖАРЕВАЦ, 
ЛОЛЕ РИБАРА 
БР. 6-8

В Трг Радомира Вујовића (парни бројеви 2 - 16), Мачванска, 
Вардарска и Книнска

34 МЗ “ВАСА ПЕЛАГИЋ” ПОЖАРЕВАЦ, 
СИТНИЧКА БР. 2

Шумадијска, Београдска, Симе Симића која припада МЗ “Васа 
Пелагић”, Бошка Вребалова, Владе Гандија и Ситничка

35 ОШ “КРАЉ АЛЕКСАНДАР 
ПРВИ” 

ПОЖАРЕВАЦ, 
СИМЕ СИМИЋА 
БР. 3

Чеде Васовића (непарни бројеви 1 - 39 и парни бројеви 2 - 60), 
Сувоборска, Симе Симића (од броја 2 - 10) и 7. јула.

36 МЗ “ГОРЊА МАЛА” ПОЖАРЕВАЦ, 
КОСОВСКА БР. 44

Косовска, Звишка, Зеленгорскa (непарни бројеви 1 - 33 и парни бројеви 
2 - 36), Невесињска, Краљевића Марка и Косте Абрашевића

37 ОШ “КРАЉ АЛЕКСАНДАР 
ПРВИ” 

ПОЖАРЕВАЦ, 
СИМЕ СИМИЋА 
БР. 3

Чеде Васовића (парни бројеви од броја 62 до краја улице и непарни 
бројеви од броја 41 до краја улице) и Ђуре Ђаковића

38 ПОСЛОВНИ ПРОСТОР БР. 
1 СТАМБЕНИХ ЗГРАДА

ПОЖАРЕВАЦ, 27. 
АПРИЛА ББ

27. априла (непарни бројеви), Иве Маринковића, Кучевачка, Жагубичка, 
Зајечарска, Црнотравска, Лесковачка, Жиже Лазаревића, 4. јула, 
Пиротска, Цинцар Јанка, Алексе Ненадовића, Јована Драгашевића, 
Миливоја Живановића, Вукице Станковић, 8. јуна, Михајла Пупина, 
Призренска, Хумска, Прокупачка, Динарска, Крузијска, Крушевачка, 
Милатовачка, Пендина и Светозара Ђорђевића

39 ПОСЛОВНИ ПРОСТОР БР. 
4 СТАМБЕНИХ ЗГРАДА 

ПОЖАРЕВАЦ, 27. 
АПРИЛА ББ

27. априла (парни бројеви, у склопу са старом Железничком 
колонијом), 25. мајa, Светозара Марковића, Анафа Соломона Жике, 
Роксанде Игњатовић Димитријевић, Хиландарска, Ђуре Салаја, 
Дечанска, Доктора Младена Стојановића, Аврама Трифуновића, 
Старине Новака, Авалска, Ресавска, Смедеревска, Градиштанска, 
Врањска, Жабарска, Миодрага Поповића, Блаже Јовановића, Баје 
Секулића, Браће Барух, Ослободиоци Пожаревца, Николе Сикимића, 
Милоша Савића, Жупска, Железничка, Љубичевска, Рашка и 
Цара Уроша,Видовданска,Улица Липа,Бате Паскаљевића,Мојсила 
Живојиновића,Николе Нешковића,Лучичка,Нишка,Милунке Савић и 
Стеве Тодоровића



СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА26.03.2016. Број 2 - Страна 27

БР_БМ НАЗИВ БИРАЧКОГ 
МЕСТА АДРЕСА ПОДРУЧЈЕ

40 ОШ “ДЕСАНКА 
МАКСИМОВИЋ” 

ПОЖАРЕВАЦ, 
СЕДАМ 
СЕКРЕТАРА 
СКОЈ-А ББ

Страхињића Бана (Сињска), Виктора Бубња, Александра Ивановића, 
Властимира Царевца, Народног фронта, Седам секретара СКОЈ-а, Ђоке 
Пајковића, Младог радника, Бранка Крсмановића, Прва пролетерска, 
Георги Димитрова, Алексе Дундића, Барска, Шеста Личка дивизија 
(парни бројеви),Ђуре Даничића ,Николаја Велимировића,Саве 
Јовановића, Павла Савића  и Краља Драгутина

41 МЗ “ЉУБИЧЕВО” ПОЖАРЕВАЦ, 
ЉУБИЧЕВО ББ

Насеље Љубичево,Београдски пут,Љубичевски рај,Иванова,В
ишебојска,Љубичевских витезова,Сењачка,Поморавска, Ага 
Јевтина,Милорада Спасића,Небојше Лазића,Пожаревачка

42 ОШ “ВУК КАРАЏИЋ” ПОЖАРЕВАЦ, 
ЗАБЕЛА ББ

Насељe Забела, Забела Хотел и улицa Дунавска (парни и непарни 
бројеви од 122 и 193 до краја Краља Милана Миодрага Пурковић
а,Вајфертова,Саве Шумановића,Николе Марковића,Михајла Мил
адиновића,МилутинаПетровића-Ере,Миодрага Петровића,Јована 
Обреновића,Мике Аласа, Паје Јовановића,Забелска,Радомира 
Лукића,Дубравичка АлександраЂурића,Бајлонова,НиколеЦоловића,
Панонска,Сопоћанска,Крунска.

43 ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ

ПОЖАРЕВАЦ, 
ЈОВАНА 
ШЕРБАНОВИЋА 
БР. 1

15. октобрa, Јована Шербановића (парни бројеви и непарни 
бројеви 1 - 24), Моше Пијаде (непарни бројеви 1 - 9), Табачка 
чаршија (непарни бројеви), Трг ослобођења, Дринска, Стари корзо, 
Колубарска, Омладинска, Поречка, Трг Стевана Максимовића, 
Хајдук Вељкова (парни бројеви 0 - 50 и непарни бројеви 1 - 63)

44 ОШ “ДОСИТЕЈ 
ОБРАДОВИЋ” 

ПОЖАРЕВАЦ, 
ЈОВАНА 
ШЕРБАНОВИЋА 
БР. 10

Хајдук Вељкова (парни од 52 и непарни бројеви од 65 до краја), 
Јована Поповића, Хомољска, Војводе Степе, Мирослава Јовановића, 
Виноградска, Розе Луксембург, Толстојева, Војводе Мишића, Војводе 
Путника, Слободана Пенезића - Крцуна, Мајаковског, Радована 
Драговића, Александра Пауновића, Војводе Петра Бојовића, др 
Арчибалда Рајса, Видосаве Станковић, Прва пролетерска - Шеста, 
Радоја Домановића, Светислава Урошевића, Црвени крст, Младости, 
Видовданска, Милице Јанковић, Јесењинова, Лоркина, Драгојла 
Дудића, проф. Ђорђа Јањића, 9. Српске НО ударне бригаде, Душана 
Радовића, др Миломира Бранковића, пук. Миливоја Стојановића, 
Милана Ајваза и Десанке Првановић,Стојана Рибарца,Салаковачка,.

45 МЗ “РАДНА МАЛА” 

ПОЖАРЕВАЦ, 
БРАТСТВА 
ЈЕДИНСТВА БР. 
69

Братства јединства (парни бројеви 0 - 124 и непарни бројеви 1 - 117), 
Вука Караџића (парни бројеви од 32 до краја и непарни бројеви од 
23 до краја), Дурмиторска, Јадранска, Космајска, Костолачка, Крфска, 
Македонска, Метохијска, Мишарска, Тимочка, Пионирски трг (Л-13, 
15 и 17) и Ђорђа Јовановића

46 МЗ “РАДНА МАЛА” 

ПОЖАРЕВАЦ, 
БРАТСТВА 
ЈЕДИНСТВА БР. 
69

Алексе Шантића, др Бранислава Тодоровића, Војводе Добрњца 
(парни бројеви од 8 до краја и непарни бројеви од 11 до краја), 
Војводе Миленка, Кочина, Охридска, Раде Слободе, Сарајевска, 
Скадарска и Солунска.

47 МЗ “СОПОТ” 
ПОЖАРЕВАЦ, 
ОБИЛИЋЕВА БР. 
25

Ивана Горана Ковачића, Жикице Јовановића-Шпанца, Јелене 
Ћетковић, Радмиле Трифуновић, Скојевска, Војске Југославије (парни 
бројеви 16 - 118, непарни бројеви 19 - 119), Сењанина Иве, Бранка 
Радичевића, Илије Бирчанина, Милоша Обилића (парни бројеви 
0 - 54 и непарни бројеви 1 - 61), Милоша Поцерца, Петра Кочића, 
Ива Андрића, Ђуре Јакшића, Немање Томића (парни бројеви 2 - 22, 
непарни бројеви 1 - 15), Милована Глишића и Лазе Лазаревића
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48
ПОЉОПРИВРЕДНА 
ШКОЛА “СОЊА 
МАРИНКОВИЋ” 

ПОЖАРЕВАЦ, 
ИЛИЈЕ 
БИРЧАНИНА ББ

Филипа Кљајића, Приштинска, Узун Миркова, Војводе Добрњца 
(бројеви 0 - 8 и 1 - 9), Братства јединства (бројеви 126 - 198 и 119 
- 153), Радних бригада, Воје Дамњановића, Жарка Зрењанина, 
Јосифа Панчића, Јове Урошевића, Кадињача, Ламартинова, Кларе 
Цеткин, Париске комуне, Интернационалних бригада, Максима 
Горког, Достојевског, Проте Матеје, Маргум, Виминацијум, Живана 
Цвејића, Радисава Цвејића, 28. марта, Ернеста Хемингвеја, Бранка 
Ћопића, Симониде, Милоша Б. Јанковића, мајора Драгутина 
Гавриловића, Народна, Војске Југославије (парни бројеви од броја 
120 до краја и непарни бројеви од 121 до краја), Феликса Канице, 
Драгољуба Ђурића, Миодрага Богдановића-Пљуце, Пећка, Миодрага 
Николића, Словенска, Десанке Максимовић, Марије Кири, Милоша 
Обреновића, Пастерова, Лазе Костића, Стевана Првовенчаног, 
Стевана Мокрањца и Горњачка,Јањинска,Михаила Динића,Стојана 
Новаковића.

49

ХОРСКА САЛА ШКОЛЕ 
ЗА ОСНОВНО И СРЕДЊЕ 
МУЗИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ
„СТЕВАН МОКРАЊАЦ“

ПОЖАРЕВАЦ, 
СИНЂЕЛИЋЕВА 
БР. 14

Табачка чаршија (парни бројеви), Синђелићева, Југ Богданова, 
Топличина, Ћебина, Косанчићева, Кнеза Лазара, Ужичка, Вељка 
Дугошевића (непарни бројеви) и Немањина (парни бројеви 2 - 22 и 
непарни бројеви 1 - 17).

50 МЗ “ЧАЧАЛИЦА” - 
ВЕЛИКА САЛА 

ПОЖАРЕВАЦ, 
ПОЖАРЕВАЧКИ 
ПАРТИЗАНСКИ 
ОДРЕД БР. 73

Битољска, Воје Богдановића Сељака, Владимира Роловића, Владе 
Зечевића, Веселина Маслеше, Горанска, Виктора Игоа, Коче Рацина, 
Козарачка, Ловћенска, Љутице Богдана, Новосадска, Надежде 
Вељковић, Пожаревачки партизански одред (парни и непарни 
бројеви до 71), Првог српског устанка, Слободарска, Подгоричка, 
Ћирила и Методија, Фрушкогорска, Филипа Вишњића, Сокобањска, 
Црногорска, Цане Бабовић (1. део), Шекспирова и Шеста Личка 
дивизија (непарни бројеви)

51 МЗ “ЧАЧАЛИЦА” - МАЛА 
САЛА 

ПОЖАРЕВАЦ, 
ПОЖАРЕВАЧКИ 
ПАРТИЗАНСКИ 
ОДРЕД БР. 73

Боре Станковића, Драгана Милојковића, Бранислава Радовановића, 
Сестрољинска, Ивана Мажуранића, Ивана Цанкара, Јосипа Цазија, 
Кнеза Рајице, Кајмакчаланска, Милице Српкиње, Марка Миљанова, 
Митра Трифуновића, Миодрага Морисављевића, Прешернова, 
Пожаревачки партизански одред (парни и непарни бројеви од 72 до 
краја), Павла Јуришића Штурма, Родољуба Чолаковића, Стевана 
Јаковљевића, Светислава Ивановића Кобаса, Танаска Рајића, 
Ускочка, Хајдучка, Цане Бабовић (2. део), Цара Душана, Златарска, 
Алексе Галибарде, Старца Вујадина и Уроша Предића,Катарине 
Ивановић,Жанке Стокић,Ђорђа Крстића,Мине Караџић,Зелени 
венац,Војводе Живка,Војводе Момира,Пушкинова.

52 ОСНОВНА ШКОЛА ПОЉАНА

Бранка Ћопића, Вука Караџића, Гаврила Принципа, Зеленгорска, 
Иве Лоле Рибара, Коче Поповића, Николе Тесле 1-145 и 2-180, 
Његошева, Пољана, Саве Ковачевића, Симе Симића, Чеде Васовића 
и Шљивовачка

53 ДОМ КУЛТУРЕ ПОЉАНА

Божидара Димитријевића - Козице, Владимира Здравковића, 
Војислава Максића, Доситеја Обрадовића, Драгише Савића, 
Драгољуба Новаковића, Душана Митића, Живадина Јовановића, 
Николе Тесле 147-307 и 182-388, Пољана 1, Светог Саве и Танасија 
Ивановића

54 ОСНОВНА ШКОЛА ПРУГОВО

Александра Ђурића, Браће Митић, Вука Караџића, Гробљанска, 
Зеленгорска, Индустријска, Косовска, Маршала Тита, Милана 
Максимовића, Милоја Марковића, Милоја Цукића, Милоша Савића, 
Нова мала, Партизанско сокаче и Пругово

55 ОСНОВНА ШКОЛА РЕЧИЦА Балканска, Дунавска, Изворска, Пожаревачка, Речица, Школска и 
Храстовача

56 ОСНОВНА ШКОЛА ТРЊАНЕ Братства јединства, Партизанска, Синђелићева и Трњане
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57 ОСНОВНА ШКОЛА ЋИРИКОВАЦ

Васе Пелагића, Вељка Дугошевића, Вука Караџића, Димитрија 
Туцовића, Зеленгорска, Лоле Рибара, Маршала Тита, Милоша 
Обилића, Млавска, Моравска, Обилићева, Омладинска, Партизанска 
и Ћириковац

1 ДОМ КУЛТУРЕ КЛЕНОВНИК

Село Кленовник15. октобра, 8. марта, Београдска, Божидара 
Димитријевића, Борислава Грујића, Браничевска, Вељка 
Дугошевића, Војводе Синђелића, Душана Стојановића, Југ 
Богданова, Кленовник, Косовска, Лоле Рибара, Милоша Обилића, 
Моше Пијаде, Његошева, Партизанска, Раде Кончара, Саве 
Ковачевића, Светислава Миловановића, Светозара Марковића, 
Фрање Клуза Цара Душана, Колубарска и Краља Петра 

2 “ЧАРДА” 
КОСТОЛАЦ, 
КНЕЗА ЛАЗАРА 
БР. 4 

Југ Богданова, Кнеза Милоша, Кнеза Лазара, Васе Пелагића, Ива 
Андрића, Девет Југовића, Михајла Пупина, Милоша Обилића, Краља 
Милутина, Миленка Стојковића, Десанке Максимовић, Светосавска, 
Војводе Степе, Багремар, Базенска, Кобалова и НН Канал

3

СИНДИКАТ ЈП 
ЕПС ОГРАНКА 
“ТЕРМОЕЛЕКТРАНЕ И 
КОПОВИ КОСТОЛАЦ”

КОСТОЛАЦ, 
САВЕ 
КОВАЧЕВИЋА 
БР. 1 

Карађорђева, Саве Ковачевића, НН Колиште, Зетска и Илочка

4 ДОМ ПЕНЗИОНЕРА
КОСТОЛАЦ, 
ТРУДБЕНИЧКА 
ББ 

Партизанска, Вука Караџића, Сутјеска, Пионирска, Његошева, 
Цвијићева, Сарајевска, Доситејева, Нушићева, 8. марта, Војводе 
Мишића, Дрварска, Хомољска, Романијска и Колубарска,Хајдук 
Вељкова,Николе Пашића,Краља Петра I,Станоја Главаша,Ивана 
Косанчића,Јована Дучића

5 ТЕХНИЧКА ШКОЛА 
“НИКОЛА ТЕСЛА” 

КОСТОЛАЦ, 
БОЖЕ ДИМИТРИ-
ЈЕВИЋА ББ 

Јадранска, Трудбеничка, Стевана Немање,Маршала Тита 4. јула, 7. 
јула, Звишка, Хотел,Стара економија, Војводе Путника и Стевана 
Сремца.

6
САЛА ЈП ЕПС ОГРАНКА 
“ТЕРМОЕЛЕКТРАНЕ И 
КОПОВИ КОСТОЛАЦ” 

КОСТОЛАЦ, 
НИКОЛЕ ТЕСЛЕ 
БР. 5-7 

Трг Братства јединства и Николе Тесле

7
ГРАДСКА ОПШТИНА 
КОСТОЛАЦ - 
СКУПШТИНСКА САЛА

КОСТОЛАЦ, 
БОЖЕ ДИМИТРИ-
ЈЕВИЋА БР. 13 

Индустријска, Горанска, Омладинска, Фрушкогорска, Ужичка, 
Златарска, Вељка Дугошевића, Поречка и Козарачка

8 ВАТРОГАСНИ ДОМ 
КОСТОЛАЦ, 
БОЖЕ ДИМИТРИ-
ЈЕВИЋА ББ 

Боже Димитријевића, Ђуре Јакшића, Николе Граонића, Рударска, 
Задругарска, Савеза бораца, Дунавска, Лоле Рибара, Плитвичка, Цара 
Душана, Приштинска, Првомајска и Стишка

9 САЛА ЗА ВЕНЧАЊЕ ОСТРОВО
Село Острово Васе Пелагића, Жарка Зрењанина, Лоле Рибара, 
Милоша Обилића, Саве Ковачевића,Цара Душана,Доситејева,Дунава
ц и Николе Тесле

10 ДОМ КУЛТУРЕ ПЕТКА Село Петка 

11 ДОМ КУЛТУРЕ СЕЛО КОСТОЛАЦ

Бориса Кидрича, Вељка Дугошевића, Вере Благојевић, Вука 
Караџића, Вукашинова, Зеленгорска, Капетана Тодића, Лоле Рибара, 
Миленка Стојковића, село Костолац, Солунска,Трг ослобођења,Вими
нацијум,Милутина Миланковића,Храстовача и Кобалова

II
Ово решење замењује Решење о одређивању бирачких места за гласање на изборима за одборнике Скупштине 

Града Пожаревца, расписаним за 24. април 2016. године бр. 01-013-4/1 од 16.3.2016. године и исто објавити у „Службеном 
гласнику Града Пожаревца“ и на бирачким местима. 

У Пожаревцу, 26.3.2016. године   Број: 01-013-4/3

ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА У ПОЖАРЕВЦУ

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ,
Бранислав Стјеповић, дипл. правник, с.р
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Костолцу ............................................................................................................................................................................
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Костолцу ............................................................................................................................................................
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ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ
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Градску општину Костолац .............................................................................................................................................
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5. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број 01-06-76/2016-5 од 25.1.2016. године ........................
6. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број 01-06-173/2016-12 од 17.2.2016. године ....................
7. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број 01-06-274/2016-9 од 11.3.2016. године ......................
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