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 На основу члана 4. и 13. Закона о јавним 
службама („Службени гласник РС“, бр. 42/91 и 
71/94) члана 21. и 23. став 1. и 26. Закона о култури 
(,,Службени гласник РС“, бр. 72/2009) и члана 29. 
став 1. тачка 4. Статута Градске оптшине Костолац 
(„Службени гласник Града Пожаревца бр. 2/2010“), 

Скупштина Градске општине Костолац на 
седници од 03.07.2012. године, донела је : 

О Д Л У К У
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ 
УСТАНОВЕ ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ У 

КОСТОЛЦУ
 

Члан 1.
 У Одлуци о оснивању Установе Центар 
за културу у Костолцу (,,Службени гласник Града 
Пожаревца“, број 1/2012), члан 2. мења се и гласи: 

“Члан 2.
Установа ће пословати под називом: 

ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ КОСТОЛАЦ у чијем 
саставу је и музејска делатност, туризам и спорт. 

Седиште Установе је : у Костолцу у седишту 
Оснивача, улица Боже Димитријевића број 13. “  

Члан 2.
Остале одредбе Одлуке о оснивању 

Установе Центар за културу у Костолцу (,,Службени 
гласник Града Пожаревца“, број 1/2012), остају 
неизмењене.

Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у ,,Службеном гласнику Града 
Пожаревца“. 

У Костолцу, дана 03.07.2012.год. Број: 22/12-1

СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ 
ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ

Др Емил Андрун, лекар специјалистa,с.р.
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 На основу члана 14. став 2. Одлуке о 
оснивању Установе Центар за културу у Костолцу, 
број 19/12-2 од 12.03.2012. године (,,Службени 
гласник Града Пожаревца“, број 1/2012), и члана 29. 
став 1. тачка 4. Статута Градске општине Костолац 
(,,Службени гласник Града Пожаревца“, број 
2/2010), Скупштина Градске општине Костолац, на 
седници од 03.07.2012. године, донела је:

Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на Одлуку о измени 

Статута Установе Центар за културу Костолац

I
 ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку 
о измени Статута Установе Центар за културу 
Костолац у Костолцу, коју је донео Управни одбор 
Центра за културу Костолац у Костолцу, број 3/2012-
2, на седници од 27.06.2012. године. 

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

У Костолцу, дана 03.07.2012. године Број : 22/12-2

СКУПШТНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ 
ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ 

Др Емил Андрун, лекар специјалистa,с.р. 
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 На основу члана 21. став 1. тачка 1. Закона 
о јавним службама (,,Службени гласник РС“, бр. 
42/91 и 71/94) и члана 44. став 1. тачка 1. Закона 
о култури (,,Службени гласник РС“, бр. 72/09) и 
Уредбе Владе Републике Србије о класификацији 
делатности (,,Службени гласник РС“, бр. 54/2010), 
те члана 71. Статута Установе Центар за културу 
Костолац (,,Службени гласник града Пожаревца“, 
број 4/2012),  Управни одбор Центра за културу 

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Година XLIV Број 9 ПОЖАРЕВАЦ 03.07.2012.

ГРАДСКА ОПШТИНА КОСТОЛАЦ
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Костолац у Костолцу, на седници одржаној дана 
27.06.2012. године, донео је : 

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ СТАТУТА УСТАНОВЕ ЦЕНТАР 

ЗА КУЛТУРУ КОСТОЛАЦ

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1 
 У члану 4. Статута Установе Центар за 
културу Костолац (,,Службени гласник града 
Пожаревца“, број 4/2012), мења се став 2. тако да 
исти сада гласи : 
 ,,Седиште Установе Центар за културу 
је у Костолцу на адреси Оснивача, улица Боже 
Димитријевића број 13.“

Члан 2.
 Мења се и члан 9. Статута Установе Центар 
за културу Костолац (,,Службени гласник града 
Пожаревца“, број 4/2012), тако да исти сада гласи : 

,,Члан 9.
 Седиште фирме је у Костолцу на адреси 
Оснивача, улица Боже Димитријевића број 13.“

Члан 3. 
 Остале одредбе Статута Установе Центар 
за културу Костолац (,,Службени гласник града 
Пожаревца“, број 4/2012), остају неизмењене.
 

Члан 4.
 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 27.06.2012. г. Број : 3/2012-2

ЦЕНТАР  ЗА  КУЛТУРУ  КОСТОЛАЦ

ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ КОСТОЛАЦ
Управни  одбор

В.Д. ПРЕДСЕДНИК
Ненад Деспотовић,с.р.
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 По извршеном сравњењу са изворним 
текстом, утврђено је да се у Одлуци о завршном 
рачуну буџета Градске општине Костолац за 2011. 
годину (,,Службени гласник Града Пожаревца“, 
број 7/2012), поткрала грешка, па се даје : 

И С П Р А В К А
ОДЛУКЕ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА 
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ ЗА 2011. 

ГОДИНУ

 У Одлуци о завршном рачуну буџета Градске 
општине Костолац за 2011. годину (,,Службени 
гласник Града Пожаревца“, број 7/2012), врши се 
следећа исправка :

 У члану 1. Одлуке у тачки I. Укупно 
остварени текући приходи, примања и пренета 
средства уместо износа ,,248.511.000,00“ треба 
да стоји износ ,,239.268.000,00“ и у тачки II. 
Укупно извршени текући расходи и издаци уместо 
износа ,,239.156.000,00“ треба да стоји износ 
,,238.969.000,00“. 

 У члану 2. Одлуке после речи укупна 
актива у износу од и речи Укупна пасива у износу 
од, уместо износа ,,158.326.000,00 динара“ треба 
да стоје износи ,,173.864.000,00 динара“.

 У члану 3. Одлуке у табели ,,у 000 
динара“ код тачке 1. Укупно остварени приходи 
и примања по основу продаје нефинансијске 
имовине, уместо износа ,,248.511,00“ треба да стоји 
износ ,,239.268,00“ и у тачки 2. Укупно извршени 
расходи и издаци за набавку нефинансијске 
имовине, уместо износа ,,239.156,00“ треба да стоји 
износ ,,238.969,00“. 

 У члану 4. Одлуке у табели ,,у 000 динара“, 
код тачке I. УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА – у 
колони 4. (остварено / извршено), уместо износа 
,,248.511,00“ треба да стоји износ ,,239.268,00“ ; 
 код Текућих прихода: у колони 4. (остварено 
/ извршено), уместо износа ,,248.511,00“ треба да 
стоји износ ,,239.268,00“ ; 
 код тачке 2. Непорески приходи, од чега у 
колони 4. (остварено / извршено), уместо износа 
,,63.300,00“ треба да стоји износ ,,54.057,00“ ,
 код тачке II. УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ 
– у тачки 3. Амортизација и употреба средстава 
за рад у колони 4. (остварено / извршено), уместо 
износа ,,233,00“ треба да стоји износ ,,11,00“. 

 У члану 7. Одлуке после речи ,,утврђени 
су укупни новчани приливи у износу од“ уместо 
износа ,,248.511.000,00 динара“ треба да стоји 
износ ,,239.268.000,00 динара“. 

 У члану 9. Одлуке у првом ставу после 
речи ,,у укупном износу од“ уместо износа 
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,,248.511.000,00 динара“ треба да стоји износ 
,,239.268.000,00 динара“. 

 У члану 9. Одлуке у табели ,,у 000 динара“ 
на економској класификацији 745 - Мешовити и 
неодређени приходи у колони 4. (остварење), уместо 
износа ,,51.350,00“ треба да стоји износ ,,42.107,00“ 
, на економској класификацији 745150 - Мешовити 
и неодређени приходи у корист општине у колони 
4. (остварење), уместо износа ,,51.350,00“ треба да 
стоји износ ,,42.107,00“ и 
 код укупних прихода и примања у колони 4. 
(остварење), уместо износа ,,248.511,00“ треба да 
стоји износ ,,239.268,00“. 

 У члану 10. Одлуке у табели ,,у 000 
динара“: 
 На економској класификацији 42 – 
Коришћење услуга и роба у колони 7. (извршење), 
уместо износа ,,12.000,00“ треба да стоји износ 
,,12.019,00“ ;
 На економској класификацији 423 - Услуге 
по уговору у колони 7. (извршење), уместо износа 
,,4.128,00“ треба да стоји износ ,,4.127,00“; 
 На економској класификацији 43 – 
Амортизација и употреба осн. средстава у колони 
4. (извршење), брише се износ ,,222,00“; 
 На економској класификацији 431- 
Амортизација некретнина и опреме у колони 4. 
(извршење), брише се износ ,,222,00“; 
 На економској класификацији 48 - Остали 
расходи у колони 7. (извршење), уместо износа 
,,152.00“ треба да стоји износ ,,168,00“ ; 
 На економској класификацији 481 у колони 
7. (извршење), додаје се износ ,,16,00“ и
 Код УКУПНИХ РАСХОДА И ИЗДАТАКА у 
колони 4. (извршење), уместо износа ,,179.564,00“ 
треба да стоји износ ,,179.342,00“, те у колони 7. 
(извршење), уместо износа ,,59.592,00“ треба да 
стоји износ ,,59.627,00“.

 У члану 11. Одлуке у табели УКУПНИ 
ПРИХОДИ И ИЗДАЦИ у завршном рачуну по 
корисницима утврђени у динарима на разделу 3. 
Управа Градске општине, глава 3.1. Управа Градске 
општине Костолац на позицији:

 31. економска класификација 425 – Текуће 
поправке и одржавање у колони извршење средстава 
из осталих извора, уместо износа ,,1.552.000,00“ 
треба да стоји износ ,,1.572.000,00“ ; 
 На позицији 33 економска класификација 
431 – Амортизација опреме, брише се у колони 
извршења средстава из буџета износ ,,221.730,00“;

 После позиције 33. додаје се позиција 
33/1 економска класификација 481 – Дотације 
осталим непрофитним организацијама у колони 
извршење средства из осталих извора, износ 
,,16.000,00“ .

 Код описа Извори финансирања за 
функцију 130: 
 01 – Приходи из буџета у колони 
извршења, уместо износа ,,19.823.833,00“ треба 
да стоји износ ,,19.602.104,00“ , те у колони 
извршења средстава из осталих извора, уместо 
износа ,,11.620.324,00“ треба да стоји износ 
,,11.656.324,00“ ; 
 Код описа Укупно за функцију 130 у 
колони извршења средстава из буџета, уместо 
износа ,,19.823.834,00“ треба да стоји износ 
,,19.602.104,00“ и у колони извршења средстава 
из осталих извора, уместо износа ,,11.620.324,00“ 
треба да стоји износ ,,11.656.324,00“ , те
 
 У опису Укупно за главу 3.1. у колони 
извршења средстава из буџета, уместо 
износа ,,19.823.834,00“ треба да стоји износ 
,,19.602.104,00“ и у колони извршења средстава 
из осталих извора, уместо износа ,,11.620.324,00“ 
треба да стоји износ ,,11.656.324,00“. 

 Код описа извори финансирања за раздео 
3: 
 01 - Приходи из буџета у колони извршења 
средстава из буџета, уместо износа ,,33.189.834,00“ 
треба да стоји износ ,,32.968.104,00“ и
 04 – Сопствени приходи у колони 
извршења средстава из осталих извора, уместо 
износа ,,59.592.038,00“ треба да стоји износ 
,,59.627.038,00“ ; 
 Код описа укупно за раздео 3. у колони 
извршења средстава из буџета, уместо 
износа ,,33.189.834,00“ треба да стоји износ 
,,32.968.104,00“ и колони извршења средстава из 
осталих извора, уместо износа ,, 59.592.038,00“ 
треба да стоји износ ,,59.627.038,00“; 

 Код описа Укупни извори финансирања 
на нивоу Градске општине Костолац за 2011. 
годину :
 Тачка 01 – Приходи из буџета у колони 
извршења средстава из буџета, уместо 
износа ,,179.564.000,00“ треба да стоји износ 
,,179.342.270,00“ и
Тачка 04 – Сопствени приходи у колони 
извршења средстава из осталих извора, уместо 
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износа ,,59.592.000,00“ треба да стоји износ 
,,59.627.038,00“ , те 
 Код Укупних расхода 2011. године у 
колони извршења средстава из буџета, уместо 
износа ,,179.564.000,00“ треба да стоји износ 
,,179.342.270,00“ и у колони извршења средстава 
из осталих извора, уместо износа ,,59.592.038,00“ 
треба да стоји износ ,,59.627.038,00“.

У Костолцу, дана 27.06.2012. године Број: 974/12

ИЗ УПРАВЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ

НАЧЕЛНИК УПРАВЕ 
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ

Биљана Вељковић, дипл.правник, с.р.
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