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На основу члана 43. став 1. и члана 47. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике 
Србије“  бр. 54/2009 и 73/10), члана 2. Одлуке о утврђивању прихода који припадају Граду и Градској општини 
Костолац („Службени гласник града Пожаревца“ бр. 8/20011) и члана 29. став 1. тачка 1. Статута Градске 
општине Костолац („Службени гласник града Пожаревца“ бр. 2/2010), а по предходно датој сагласности 
Градског Већа града Пожаревца, на предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету Градске општине 
Костолац за 2012. годину – Ребаланс 1, Скупштина Градске општине Костолац, на седници одржаној дана 
12.03.2012. године, донела је

О Д Л У К У
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О  БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ ЗА 2012. 

ГОДИНУ-РЕБАЛАНС 1

Члан 1.
У Одлуци о буџету Градске општине Костолац за 2012. годину („Службени гласник града Пожаревца“ 

број 9/2011), Члан 2.  мења се и гласи:
„Члан 2.

Рачун прихода и примања, расхода и издатака и рачун финансирања Градске општине Костолац за 
2012. годину (у даљем тексту: буџет), састоје се од: 

Опис Износ
1 2

А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА
1.Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине (7+8) 230.882.581
1.1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (класа 7) у чему: 230.882.581
- буџетска средства 176.450.581
- сопствени приходи 54.432.000
- донације 0
1.2.ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине (4+5) 234.895.440
2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ (класа 4) у чему: 115.902.972
- текући буџетски расходи 107.570.972
- расходи из сопствених прихода 8.332.000
- донације 0
2.2. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (класа 5) у чему: 118.992.468
- текући буџетски расходи 72.892.468
- расходи из сопствених прихода 46.100.000
- донације 0
БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ / ДЕФИЦИТ) (кл. 7+8) - (кл. 4+5) -4.012.859
Издаци за набавку финансијске имовине ( у циљу спровођења јавних политика) категорија 
62 0

Примања од продаје финансијске имовине ( категорије 92 осим 9211, 
9221,9219,9227,9228 ) 0

УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ/ ДЕФИЦИТ (кл.7+8) - (кл.4+5)+(92-62) -4.012.859

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
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В. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА
Примања од продаје финансијске имовине ( конта 9211,9221,9219,9227,9228) 0
Примања од задуживања (категорија 91) 0
Неутрошена средства из предходних година 4.012.859
Издаци за отплату главнице дуга (категорија 61) 0
Издаци за набавку финансијске имовине која није у циљу спровођења јавних политика ( 
део 62 ) 0

НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ 4.012.859

Приходи и примања који представљају буџетска средства утврђени су у следећим износима у рачуну 
прихода и примања:

Опис Еконоимска 
класификација

Буџет за 2012. 
годину

1 2 3
I ПРИХОДИ И ПРИМАЊА

Текући приходи 7 176.450.581,00
1. Уступљени приходи 7 176.450.581,00

1.1.Порез на доходак, добит и капиталне добитке 711 0,00
1.2. Порез на наслеђе и поклон 7133 0,00
1.3. Порез на пренос апсолутних права 7134 0,00
1.4. Накнаде: 714 0,00
- Годишња накнада за моторна возила и друга возила 714514 0,00
- Накнада за промену намене и закуп пољопривредног 
земљишта 7145 0,00

- Накнада за загађење животне стедине 7145 0,00
- Накнада за коришћење шума и шумског земљишта 741526 0,00
1.5.Трансфери од других нивоа власти 733 176.450.581,00

2. Изворни приходи 7 0,00
2.1. Порез на имовину 713 0,00
2.2. Локалне комуналне таксе 714,716,741,742 0,00
2.3. Локалне административне таксе 7422 0,00
2.4. Боравишна такса 714552 0,00
2.5. Накнаде: 714,741,742 0,00

- Посебна накнада за унапређење и заштиту животне срдине 714562 0,00

- Накнаде за коришћење  грађевинског земљишта 741534 0,00
- Накнаде за уређивање грађевинског земљишта 742253 0,00
2.6. Камате 7411 0,00
2.7. Приходи које својом делатношћу остваре органи и 
организације јединице локалне самоуправе 742 0,00

2.8. Приходи од новчаних казни за прекршаје 743 0,00

2.9. Мешовити и неодређени приходи 7451 0,00

Примања од задуживања и продаје финансијске имовине 9 0,00

2.10. Примања од продаје домаћих акција 921 0,00

Расходи и издаци буџета утврђују се у следећим износима у рачуну расхода и издатака: 
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ОПИС Економска 
класификација Буџет 2012. година

1 2 3
II УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ
Текући расходи 4 107.570.972,00
1. Расходи за запослене 41 23.357.040,00
-Плате, додаци и запослених 411 19.420.800,00
-Социјални доприноси на терет послодавца 412 3.476.360,00
-Накнаде у натури 413 44.000,00
-Социјална давања запосленима 414 0,00
-Накнаде трошкова за запослене 415 245.880,00
-Награде запосленима и остали посебни расходи 416 170.000,00
-Одборнички додатак 417
2. Коришћење услуга и роба 42 29.114.375,00
-Стални трошкови 421 2.992.180,00
-Трошкови путовања 422 422.000,00
-Услуге по уговору 423 16.168.945,00
-Специјализоване услуге 424 4.535.750,00
-Текуће поправке и одржавње 425 1.621.000,00
-Материјал 426 3.374.500,00
3.Отплата камате и пратећи трошкови задуживања 44 0,00
-Отплата домаћих камата 441 0,00
-Пратећи трошкови задужења 444 0,00
4.Субвенције 45 0,00
-Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и 
организацијама 4511 0,00

-Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима 
и организацијама 4512 0,00

-Субвенције приватним предузећима 454 0,00
5. Дотације и трансфери 46 38.192.557,00
-Текући трансфери осталим нивоима власти 4631 0,00
-Капитални трансфери осталим нивоима власти 4632 38.192.557,00
-Остале дотације и трансфери 465 0,00
6.Социјално осигурање и социјална заштита 47 0,00
-Накнаде за социјалну заштиту из буџета 472 0,00
7. Остали расходи 48 16.107.000,00
-Дотације невладиним организацијама 481 16.107.000,00
-Порези, обавезне таксе и казне 482 0,00
-Новчане казне и пенали по решењу судова 483 0,00
-Накнада штете за повреде и штету насталу услед 
елементарних непогода 484 0,00
-Накнаде штете за повреду или штету нанету од државних 
органа 485 0,00

8. Резерве 49 800.000,00
-Средства резерве 499 800.000,00
Издаци за нефинансијску имовину 5 72.892.468,00
9. Основна средства 51 72.892.468,00
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-Зграде и грађевински објекти 511 72.815.968,00
-Машине и опрема 512 76.500,00
-Остале непокретности и опрема 513 0,00
-Култивисана имовина 514 0,00
-Нематеријална имовина 515 0,00
10. Залихе 52 0,00
-Робне резерве 521 0,00
-Залихе за даљу продају 523 0,00
11. Природна имовина 54 0,00
-Земљиште 541 0,00
Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине: 6 0,00
12. Отплата главнице 61 0,00
-Отплата главнице домаћим кредиторима 611 0,00
13. Набавка финансијске имовине 62 0,00
-Набавка домаће финансијске имовине 621 0,00

Укупно: 4+5+6 180.463.440,00

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

Опис Износ
Нето финансирање 4.012.859,00
Примања од продаје финансијске имовине и задуживања 0,00
Примања од продаје финансијске имовине 0,00
Примања од задуживања 0,00
Пренета неутрошена средства из ранијих година 4.012.859,00
Издаци за отплату главнице примљених кредита 0,00
Отплата главнице домаћим кредиторима 0,00
Отплата главнице страним кредиторима 0,00

„.

Члан 2.
Члан 3. мења се и гласи:

„Члан 3
Буџет за 2012. годину састоји се од:
1. прихода и примања у износу од      230.882.581,00 динара;
2. расхода и издатака у износу од        234.895.440 ,00  динара;
3. буџетског дефицита                              4.012.859,00 динара

Укупна средства за финансирање буџетског дефицита из члана 1. ове одлуке у износу од 4.012.859,00 
обезбедиће се из неутрошених средстава из предходних година.“

Члан 3.
Члан 6. мења се и гласи:

„Члан 6.
Приходи и примања који престављају средства буџета Градске општине Костолац за 2012. годину у 

укупном износу од 176.450.581,00 динара по врстама, односно економским класификацијама, утврђени су у 
следећим износима:
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Економска 
класификација ПРИХОДИ И ПРИМАЊА Износ

1 2 4
А) ПОРЕЗИ: 0
711 Порез на доходак, добит и капиталне добитке 0
711111 Порез на зараде 0

711121 Порез на приходе од самосталне делатности који се плаћа према 
стварно оствареним нето приходима 0

711122 Порез на приходе од самосталне делатности који се плаћа према 
паушално одређеном нето приходу 0

711143 Порез на приходе од непокретности 0
711145 Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари 0
711147 Порез на земљиште 0
711148 Порез на приходе од непокретности по решењу Пореске управе 0
711161 Порез на приходе од осигурања лица 0
711191 Порез на друге приходе 0

711193 Порез на приходе професионалних спортиста и спортских 
стручњака 0

713 Порез на имовину 0
713121 Порез на имовину од физичких лица 0
713122 Порез на имовину од правних лица 0
713311 Порез на заоставштину, наслеђе и поклон 0
713421 Порез на пренос апсолутних права на непокретности 0

713423 Порез на пренос апсолутних права на половним моторним 
возилима и пловним објектима 0

714 Порез на добра и услуге 0

714421 Комунална такса за приређивање приграма у угоститељским 
објектима 0

714400 Комунална такса за коришћење рекламних паноа 0

714513 Комуналне таксе за држање моторних, друмских и прикључних 
возила, осим пољопривредних возила и машина 0

714514 Кодишња накнада за друмска моторна возила, тракторе и 
прикључна возила 0

714543 Накнада за промену намене земљишта 0
714547 Накнада за загађивање животне средине 0

714549 Накнада за емисију SO2, NO2, прашкастих материја и одложеног 
отпада 0

714552 Боравишна такса 0
714560 Општинске и градске накнаде 0
716 Други порези 0
716111 Комунална такса за истицање фирме на пословном простору 0
Б) ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 176.450.581
733 Трансфери од других нивоа власти 176.450.581
733141 Ненаменски трансфери 0
733142 Други текући трансфери од Републике у корист нивоа градова 0

733157 Текући трансфери од других нивоа власти у корист општине 176.450.581
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В) ДРУГИ ПРИХОДИ 0
741 Приходи од имовине 0
741141 Камате на средства буџета града 0
741152 Приходи од камата на средства корисника буџета 0
741511 Накнада за коришћење минералних сировина 0
741526 Накнаде за коришћење шума и шумског земљишта 0
741534 Накнаде за коришћење грађевинског земљишта 0
741530 осим 
741534 Комуналне таксе за коришћење простора 0

742 Приходи од продаје добара и услуга 0

742142
Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности 
у државној својини које користе општине и индиректни корисници 
њиховог буџета

0

742143 Приход од закупнине за грађевинско земљиште у корист нивоа 
градова 0

742241 Локалне административне таксе 0
742253 Лакнаде за уређивање грађевинског земљишта 0
743 Новчане казне и одузета имовинска корист 0
745 Мешовити и неодређени приходи 0

УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (КЛАСА 7): 176.450.581

900000 ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ 
ИМОВИНЕ (КЛАСА 9) 0

920000 Примања од продаје финансијске имовине 0

УКУПНИ ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (КЛАСА 
7+8+9) 176.450.581

311700 Пренета неутрошена средства из ранијих година 4.012.859

СОПСТВЕНИ И ДРУГИ ПРИХОДИ БУЏЕТСКИХ 
КОРИСНИКА

733 Трансфери од других нивоа власти 0
733141 Ненаменски трансфери 0

733157 Текући трансфери од других нивоа власти у корист општине 0

733200 Капитални трансфери од других нивоа власти 0
741 Приход од имовине 0

741150 Камате од средстава консолидованог рачуна трезора општине 0

741510 Накнаде за коришћење природних добара 0
741534 Накнаде за коришћење грађевинског земљишта 0
742 Приходи од продаје добара и услуга 0

742151 Приходи од продаје добара и услуга од стране тржишних 
организација у корист нивоа општина 0

742152
Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности 
у државној својини које користе општине и индиректни корисници 
њиховог буџета

0
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742251 Општинске административне таксе 0
742253 Накнаде за уређивање грађевинског земљишта 0

742351 Приходи које својом делатношћу остваре органи и организације 
општине 0

742372 Приходи индиректних корисника буџета локалне самоуправе који 
се остварују додатним активностима 0

744 Трансфери од другог нивоа власти 49.590.000
744151 Текући добровољни трансфери у корист нивоа општине 49.590.000
745 Мешовити и неодређени приходи 4.842.000
745111 Остали приходи 4.842.000
823 Примања од продаје непокретности 0

823151 Примања од продаје робе за даљу продају у корист нивоа 
општине 0

921 Примања од отплате кредита датих домаћим јавним 
нефинансијским институцијама 0

921651 Примања од отплате кредита датих домаћинствима у земљи у 
корист нивоа општина 0

УКУПНИ СОПСТВЕНИ И ДРУГИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА 
БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА (КЛАСА 7+8+9) 54.432.000

УКУПНА ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (7+8+9) : 234.895.440
„.

Члан 4.
Члан 7. мења се и гласи:

„Члан 7.
Укупни расходи и издаци буџета за 2012. годину, по основним наменама, утврђени су у следећим 

износима:

Eкон. 
кл. ВРСТА РАСХОДА Средства из 

буџета

Издаци из 
додатних 

прихода буџ.
корисника

Укупна 
средства

41 РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 23.357.040,00 300.000,00 23.657.040,00

411 Плате, додаци и накнаде 
запослених 19.420.800,00 0,00 19.420.800,00

412 Социјални доприноси на терет 
послодавца 3.476.360,00 0,00 3.476.360,00

413 Накнада у натури 44.000,00 0,00 44.000,00
414 Социјална давања запосленима 0,00 0,00 0,00
415 Накнаде за запослене 245.880,00 0,00 245.880,00

416 Награде, бонуси и остали посебни 
расходи 170.000,00 300.000,00 470.000,00

42 КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И 
РОБА 29.114.375,00 7.782.000,00 36.896.375,00

421 Стални трошкови 2.992.180,00 1.222.000,00 4.214.180,00
422 Трошкови путовања 422.000,00 115.000,00 537.000,00
423 Услуге по уговору 16.168.945,00 2.280.000,00 18.448.945,00
424 Специјализоване услуге 4.535.750,00 1.320.000,00 5.855.750,00
425 Текуће поправке и одржавање 1.621.000,00 1.540.000,00 3.161.000,00
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426 Материјал 3.374.500,00 1.305.000,00 4.679.500,00

43 УПОТРЕБА ОСНОВНИХ 
СРЕДСТАВА 0,00 0,00 0,00

431 Употреба основних средстава 0,00 0,00 0,00
44 ОТПЛАТА КАМАТА 0,00 0,00 0,00
441 Отплате домаћих камата 0,00 0,00 0,00
45 СУБВЕНЦИЈЕ 0,00 0,00 0,00

451 Субвенције нефинанс. 
корпорацијама 0,00 0,00 0,00

454 Субвенције приватним 
предузећима 0,00 0,00 0,00

46 ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 38.192.557,00 0,00 38.192.557,00

463 Донације и трансфери осталим 
нивоима власти 38.192.557,00 0,00 38.192.557,00

465 Остале дотације и трансфери 0,00 0,00 0,00
47 СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ 0,00 250.000,00 250.000,00
472 Накнаде за социјалну заштиту 0,00 250.000,00 250.000,00
48 ОСТАЛИ ИЗДАЦИ 16.107.000,00 0,00 16.107.000,00

481 Донације невладиним 
организацијама и удружењима 16.107.000,00 0,00 16.107.000,00

482 Порези, обавезне таксе и казне 0,00 0,00 0,00
483 Казне по судским решењима 0,00 0,00 0,00

484

Накнада штете за повреде или 
штету  
насталу услед елементарних 
непогода 0,00 0,00 0,00

485
Накнада штете за повреде или  
штете нанете од стране држ. 
органа 0,00 0,00 0,00

49 СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ 800.000,00 0,00 800.000,00
499 Стална резерва 200.000,00 0,00 200.000,00
499 Текућа резерва 600.000,00 0,00 600.000,00
51 ОСНОВНА СРЕДСТВА 72.892.468,00 46.100.000,00 118.992.468,00
511 Зграде и грађевински објекти 72.815.968,00 45.900.000,00 118.715.968,00
512 Машине и опрема 76.500,00 200.000,00 276.500,00
513 Остале некретнине и опрема 0,00 0,00 0,00
514 Култивисана имовина 0,00 0,00 0,00
515 Нематеријална имовина 0,00 0,00 0,00
52 ЗАЛИХЕ 0,00 0,00 0,00
523 Залихе робе за даљу продају 0,00 0,00 0,00
61 ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ 0,00 0,00 0,00

611 Отплата главнице домаћим 
кредиторима 0,00 0,00 0,00

УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ 180.463.440,00 54.432.000,00 234.895.440,00
„.

Члан 5.
Члан 8. мења се и гласи:

„Члан 8.
Средства буџета, у укупном износу од 180.434.440,00 динара исказаних у колони 7 посебног дела 

буџета и средства прихода из осталих извора директних и индиректних корисника средстава буџета, у укупном 
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износу од 54.432.000,00 динара исказаних у колони 8 посебног дела буџета, распоређују се по корисницима 
и то:
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Опис Средства из 
буџета ребаланс

Издаци из 
додатних 
прихода 

буџетских 
корисника

Укупно 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1     ПРЕДСЕДНИК И ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ    

 1.1.    ПРЕДСЕДНИК И ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ 
КОСТОЛАЦ    

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

   1 411 Плате и додаци запослених 4.160.000,00 0,00 4.160.000,00

   2 412 Социјални доприноси на терет послодаваца 744.640,00 0,00 744.640,00

   3 421 Стални трошкови 250.000,00 0,00 250.000,00

   4 422 Трошкови путовања 100.000,00 0,00 100.000,00

   5 423 Услуге по уговору 5.120.000,00 0,00 5.120.000,00

   6 424 Специјализоване услуге 400.000,00 0,00 400.000,00

   7 484 Накнада штете за повреде или штету насталу услед 
елементарних непогода  0,00 0,00

     Средства резерве:    

   8 499 Стална резерва 200.000,00 0,00 200.000,00

   9 499 Текућа резерва 600.000,00 0,00 600.000,00

   10 511 Згрaде и грађевински објекти 72.560.968,00 0,00 72.560.968,00

   11 512 Машине и опрема  0,00 0,00

     Извори финансирања за функцију 110: 
01 Приходи из буџета 84.135.608,00 0,00 84.135.608,00

     УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 110 84.135.608,00 0,00 84.135.608,00

  474   Вишенаменски развојни пројекти    

   12 463 4632-Kапитални трансфери по Програму ЈП Дирекција 
за изградњу 13.191.835,00 0,00 13.191.835,00

   13 463 4632-Капитални трансфер Месним заједницама по 
Програму Фонда за развој 24.673.624,00 0,00 24.673.624,00

   14 463 4632-Капитални трансфер Месним заједницама по 
Програму буџетског Фонда за заштиту животне средине 327.098,00 0,00 327.098,00

     Извори финансирања за функцију 474: 
01 Приходи из буџета 38.192.557,00 0,00 38.192.557,00

     УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 474 38.192.557,00 0,00 38.192.557,00

     УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1.1. 122.328.165,00 0,00 122.328.165,00

 1.2.    ДОНАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА, 
УДРУЖЕЊИМА И ПРОЈЕКТИМА    

  020   Старост    

   15 481 Донације пензионерској организацији 1.500.000,00  1.500.000,00

     Извори финансирања за функцију 020: 
01 Приходи из буџета 1.500.000,00  1.500.000,00

     УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 020 1.500.000,00  1.500.000,00

  160   Опште јавне услуге које нису класификоване на 
другом месту   0,00

   16 481 Учешће Градске општине Костолац у програмима 
невладиних организација 500.000,00 0,00 500.000,00

     Извори финансирања за функцију 160: 
01 Приходи из буџета 500.000,00 0,00 500.000,00

     УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 160 500.000,00 0,00 500.000,00
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

  810   Услуге рекреације и спорта   0,00

   17 481 Донације спортским омладинским организацијама 12.100.000,00 0,00 12.100.000,00

     Извори финансирања за функцију 810: 
01 Приходи из буџета 12.100.000,00 0,00 12.100.000,00

     УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810 12.100.000,00 0,00 12.100.000,00

  820   Услуге културе   0,00

   18 481 Донације КУД-овима 1.507.000,00 0,00 1.507.000,00

     Извори финансирања за функцију 820: 
01 Приходи из буџета 1.507.000,00 0,00 1.507.000,00

     УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820 1.507.000,00 0,00 1.507.000,00

  840   Донације верским заједницама   0,00

   19 481 Донације верским заједницама 500.000,00 0,00 500.000,00

     Извори финансирања за функцију 840: 
01 Приходи из буџета 500.000,00 0,00 500.000,00

     УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 840 500.000,00  500.000,00

     УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1.2. 16.107.000,00 0,00 16.107.000,00

     Извори финансирања за раздео 1: 
01 Приходи из буџета 138.435.165,00 0,00 138.435.165,00

     УКУПНО ЗА РАЗДЕО 1: 138.435.165,00 0,00 138.435.165,00

2     СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ    

 2.1.    СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ    

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

   20 411 Плате и додаци запослених 2.900.000,00 0,00 2.900.000,00

   21 412 Социјални доприноси на терет послодаваца 519.100,00 0,00 519.100,00

   22 422 Трошкови путовања 100.000,00 0,00 100.000,00

   23 423 Услуге по уговору 6.450.000,00 0,00 6.450.000,00

   24 426 Материјал 200.000,00 0,00 200.000,00

     Извори финансирања за функцију 110: 
01 Приходи из буџета 10.169.100,00 0,00 10.169.100,00

     УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 110 10.169.100,00 0,00 10.169.100,00

     УКУПНО ЗА ГЛАВУ 2.1. 10.169.100,00 0,00 10.169.100,00

     Извори финансирања за раздео 2: 
01 Приходи из буџета 10.169.100,00 0,00 10.169.100,00

 2.2    ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА    

  160   Опште јавне услуге које нису класификоване на 
другом месту    

   25 416 Награде,бонуси и остали расходи 20.000,00 0,00 20.000,00

   26 421 Стални трошкови 5.000,00 0,00 5.000,00

   27 422 Трошкови путовања 5.000,00 0,00 5.000,00

   28 423 Услуге по уговору 10.000,00 0,00 10.000,00

   29 426 Материјал 10.000,00 0,00 10.000,00

     Извори финансирања за функцију 160: 
01 Приходи из буџета 50.000,00 0,00 50.000,00

     УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 160 50.000,00 0,00 50.000,00

     УКУПНО ЗА ГЛАВУ 2.2. 10.219.100,00 0,00 10.219.100,00
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     Извори финансирања за раздео 2: 
01 Приходи из буџета 10.219.100,00 0,00 10.219.100,00

     УКУПНО ЗА РАЗДЕО 2: 10.219.100,00 0,00 10.219.100,00

3     ОРГАН УПРАВЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ    

 3.1.    УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ    

  130   Опште услуге    

   30 411 Плате и додаци запослених 11.172.700,00 0,00 11.172.700,00

   31 412 Социјални доприноси на терет послодавца 1.999.949,00 0,00 1.999.949,00

   32 413 Накнаде у натури 44.000,00 0,00 44.000,00

   33 415 Накнаде трошкова за запослене 245.880,00 0,00 245.880,00

   34 416 Награде,бонуси и остали расходи 150.000,00 300.000,00 450.000,00

   35 421 Стални трошкови 2.062.180,00 1.112.000,00 3.174.180,00

   36 422 Трошкови путовања 107.000,00 115.000,00 222.000,00

   37 423 Услуге по уговору 3.618.945,00 2.260.000,00 5.878.945,00

   38 424 Специјализоване услуге 2.605.750,00 1.170.000,00 3.775.750,00

   39 425 Текуће поправке и одржавање 941.000,00 1.000.000,00 1.941.000,00

   40 426 Материјал 2.429.500,00 705.000,00 3.134.500,00

   41 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 0,00 250.000,00 250.000,00

   42 511 Зграде и грађевински објекти 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00

   43 512 Машине и опрема 0,00 200.000,00 200.000,00

     Извори финансирања за функцију 130: 
01 Приходи из буџета 25.376.904,00 12.112.000,00 37.488.904,00

     УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 130 25.376.904,00 12.112.000,00 37.488.904,00

     УКУПНО ЗА ГЛАВУ 3.1. 25.376.904,00 12.112.000,00 37.488.904,00

 3.2.    МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ    

  160   Опште јавне услуге које нису класификоване 
 на другом месту    

   44 421 Стални трошкови 675.000,00 110.000,00 785.000,00

   45 422 Трошкови путовања 110.000,00  110.000,00

   46 423 Услуге по уговору 970.000,00 20.000,00 990.000,00

   47 424 Специјализоване услуге 530.000,00 150.000,00 680.000,00

   48 425 Текуће поправке и одржавање 680.000,00 540.000,00 1.220.000,00

   49 426 Материјал 385.000,00 600.000,00 985.000,00

   50 511 Згрaде и грађевински објекти 255.000,00 40.900.000,00 41.155.000,00

   51 512 Машине и опрема 76.500,00 0,00 76.500,00

   52 541 Земљиште 0,00 0,00 0,00

     
Извори финансирања за функцију 160: 
01 Приходи из буџета 
04 Сопствени приходи

3.681.500,00 42.320.000,00 3.681.500,00 
42.320.000,00

     УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 160 3.681.500,00 42.320.000,00 46.001.500,00

     УКУПНО ЗА ГЛАВУ 3.2. 3.681.500,00 42.320.000,00 46.001.500,00

 3.3.     КУЛТУРА    

  820       
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Члан 6.
У члану 11. став 4. после речи: „расхода“ 

додају се речи: „и издатака“.

Члан 7.
У члану 15.став 4. после речи: „расхода“ 

додају се речи: „и издатака“.
У ставу 4. алинеја 3. речи: „расхода не може бити 
већи од 5% вредности апропријације за расход“, 
замењује се речима: „расхода и издатака не може 
бити већи од 5% вредности апропријације за расход 
и издатак.“

После става 6. додати нови став 7. који 
гласи:

„У обрачун максимално могућег износа 
средстава текуће буџетске резерве утврђеног у 
предходном ставу овог члана не укључује се износ 
средстава настао као последица промене става 
1. овог члана, у делу који се односи на пренос 
овлашћења из става 3. овог члана.“ 

Досадашњи став 7. постаје став 8.

Члан 8.
У члану 18. став 2. речи „Градско веће“ 

замењују се речима „Веће градске општине 
Костолац“.

Члан 9.
Остале одредбе Одлуке о буџету Градске 

општине Костолац за 2012. годину („Службени 
гласник града Пожаревца“ број 9/2011) остају 
неизмењене.

Члан 10.
Ова Одлука ступа на снагу даном 

објављивања у „Службеном гласнику града 
Пожаревца“.

У Костолцу, 12.03.2012. године    Број: 19/12-1

СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНА КОСТОЛАЦ

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ

Др Емил Андрун, с.р.

2

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“), 

   53 411 Плате и додаци запослених 1.188.100,00  1.188.100,00

   54 412 Социјални доприноси на терет послодавца 212.671,00  212.671,00

   55 424 Специјализоване услуге 1.000.000,00  1.000.000,00

   56 426 Материјал 350.000,00  350.000,00

     Извори финансирања за функцију 820: 
01 Приходи из буџета 2.750.771,00  2.750.771,00

     УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820 2.750.771,00  2.750.771,00

     УКУПНО ЗА ГЛАВУ 3.3. 2.750.771,00  2.750.771,00

     
Извори финансирања за раздео 3: 
01 Приходи из буџета 
04 Сопствени приходи

31.809.175,00 54.432.000,00 31.809.175,00 
54.432.000,00

     УКУПНО ЗА РАЗДЕО 3: 31.809.175,00 54.432.000,00 86.241.175,00

     

Укупни извори финансирања на нивоу Градске 
општине Костолац за 2012. годину: 
01 Приходи из буџета 
04 Сопствени приходи

180.463.440,00 54.432.000,00
 

180.463.440,00 
54.432.000,00

УКУПНИ  РАСХОДИ 2012. ГОДИНЕ  : 180.463.440,00 54.432.000,00 234.895.440,00

„.
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Скупштина Градске општине Костолац на 
седници од 12.03.2012. године, донела је: 

О  Д  Л  У  К  У
О ОСНИВАЊУ УСТАНОВЕ ЦЕНТАР ЗА 

КУЛТУРУ У КОСТОЛЦУ

Члан 1.
Градска општина Костолац (у даљем тексту: 

„Оснивач“) оснива Установу Центар за културу 
Костолац (у даљем тексу: „Центар за културу“).

Фирма оснивача гласи: Градска општина 
Костолац.

Седиште оснивача је у Костолцу ул. Боже 
Димитријевића бр. 13.

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 улица Боже 
Димитријевића бб.

Члан 3.
Делатност Центра за културу је:

5811 Издавање књига 
Обухвата издавање:
-  књига у штампаном или електронском 

облику, у аудио запису или на 
интернету; 

-  брошура, проспеката, летака и сличних 
поблукација, укључујући издавање 
речника и енциклопедија; 

-  атласа, мапа и карата; 
-  енциклопедија на компакт дисковима. 

5920 Издавање звучних записа 
Обухвата активности у вези са производњом 

оригиналних звучних записа на тракам ЦД-овима; 
објављивање, промовисање и дистрибуција звуч-
них записа трговини на велико, на мало и јавности 
директно. Овде спадају и услужне активности 
приликом снимања звучних записа укључујући 
продукцију раније снимњеног радио-програма. 

Обухваћене су активности у оквиру музич-
ког издаваштва, односно активности у вези са 
остваривањем ауторског права на музичким делима, 
промоцију и коришћење тих музичких дела на 
радију, телевизији у филмовима директним прено-
сима, штампаним и другим медијима. 

Јединице које се баве тим активностима 
могу бити носиоци ауторског права или деловати 

као заступник носиоца ауторског права у његово 
име. 
 Обухвата и објављивање нотних записа и 
аудио- књига. 

5819 Остала издавачка делатност 
 Обухвата: 

-  издавање (укључујући on-line): 
каталога, фотографија, гравира, 
разгледница, честитки, формулара, 
постера и репродукција уметничких 
дела, рекламног материјала, осталог 
штампаног материјала и издавање 
статистичких и других информација.

5610 Делатност ресторана и покретних 
угоститељских објекта 

Обухвата припремање и сервирање хране 
гостима било да бивају послужени за столом или 
да се сами послужују изложеним јелима, било да 
обедују припремљене оброке у објекту да их носе 
са собом или да им се они достављају. Укључено 
је припремање и послуживање хране за непосредно 
конзумирање из моторних и осталих возила. 

8230 Организовање састанка и сајмова 
Обухвата: Организацију, промоцију и 

вођење послова приликом одржавања сајмова, 
конгреса, кнференција и састанка без обзира да ли су 
обезбеђене услуге особља за организовање догађаја 
и опремање простора у којима се одржавају.
 
8559 Остало образовање 

Обухвата: 
-  образовање које није дефинисано према 

степенима образовања; 
-  академско туторство;
-  центре за учење који нуде поправне 

курсеве; 
-  припрема часова за полагање испита ;
-  учење језика и конверзација; 
-  обуку за рад на рачунарима; 
-  верску поуку; 
-  обуку за спасиоца на базенима и 

плажама; 
-  обуку за преживљавање у природном 

окружењу; 
-  обуку за јавне наступе; 
-  обуку у брзом читању; 

9001 Извођачка уметност: 
Обухвата: 
-  постављање позоришних и оперских и 

плесних програма/представа, припрему 
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извођења коцерата као и других врста 
сценског извођења; 

-  активности позоришних трупа, 
дружина, оркестара или музичких група 
и циркуса ;

-  активности самосталних уметника као 
што су глумци, плесачи, музичари и 
водитељи.

 
9002 Друге уметничке делатности у оквиру 
извођачке уметности 
 Обухвата: 

-  помоћне активности у оквиру извођачке 
уметности, позоришних плесних 
представа, концертата и оперских 
представа и других врста сценског 
извођења; 

-  активности редитеља, продуцента, 
сценографа, сценских радника, мајстора 
светла ;

-  активност продуцента или организатора 
уметничких догађаја са сценском 
опремом или без ње.

9003 Уметничко стваралаштво 
Обухвата: 
-  активности самосталних уметника као 

што су вајари, сликари, цртачи цртаних 
филмова, карикатуристи, гравери, 
бакроресци, литографи и др.; 

-  активности писца у свим областима 
укључујући белетристику, техничке 
текстове итд.

-  активности слободних новинара 
(уметничких критичара) ;

-  рестаурација слика, филмова и књига

9329  Остале забавне и рекреатвне делатности 
Обухвата: 
-  рад аутомата за играње игрица ;
-  активности рекреативних паркова; 
-  организацију рада објекта за 

рекреацију; 
-  вашаре и сајмове рекреативне природе 

;
-  организацију простора за плес;
Укључује делатност продуцента или 

организатора забавних приредби уживо. 

5911 Производња кинематографских дела, аудио-
визуелних производа и телевизијских програма

Обухвата: 

-  Производњу кинематографских 
дела телевизијског програма или 
телевизијских реклама.

5913 Дистрибуција кинематографских дела 
телевизијског програма или телевизијских 
програма 

Обухвата:
-  дистрибуцију кинематографских дела 

и осталих аудио-визуелних производа 
и биоскопа, ТВ станицама, мрежама и 
другим приказивачима; 

-  обезбеђивање права на дистрибуцију 
кинематографских дела и осталих 
аудио-визуелних производа.

5914 Делатност приказивања кинематографских 
дела 

Обухвата: 
-  овлашћено приказивање 

кинематографских дела путем 
одговарајућим технологијама и 
техничких уређаја доступног грађанима 
под једнаким условима у јавним 
просторијама; 

-  активности кино клубова.

6391 Делатност новинских агенција 
Обухвата: 
-  делатност новинских удружења и 

агенција које снабдевају медије вестима, 
фотографијама и репортажама.

7420 Фотографске услуге
Обухвата: 
-  израда фотографија у комерцијалне 

сврхе за потрошаче 
-  обрада филмова 
-  делатност фото репортера 
-  микрофилмовање докумената 

7311 Делатност рекламних агенција 
Обухвата: 
-  креирање и објављивање рекламе 
-  креирање и постављање рекламе на 

отвореном простору, на рекламним 
таблама 

-  промовисање производа 
- маркентишке активности на месту 

продаје 
-  Рекламирање путем поште. 

7312 Медијско представљање 
Обухвата: 
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-  медијско представљање, нпр. продају 
и препродају простора и времена за 
медијске кампање усмерене на тражење 
купца.

5630 Услуге припремања и послуживања пића 
Обухвата припремање и послуживање пића 

за конзумирање на лицу места: 
- у баровима 
- у тавернама
- у коктел салонима 
- у дискотекама 
- у пивницама 
- у кафићима 
- продају пића са специјализованих 

возила. 

4761 Трговина на мало књигама у 
специјализованим продавницама 

Обухвата продају на мало: 
-  књига из свих области.

9102  Делатност музеја галерија и збирки
Обухвата: 
-  рад музеја свих врста: 
-  музеја уметности, накита, намештаја, 

одеће, керамике, сребрних предмета 
итд.

-  природњачких, научно-техничких, 
историјских и војних музеја

-  осталих специјализованих музеја
-  музеја на отвореном простору
-  заштиту покретних културних добара 

(превентивна заштита, рестаурација и 
конзервација).

9103  Заштита и одржавање непокретних 
културних добара, културно-историјских 
локација, зграда и сличних туристичких 
споменика

Обухвата: 
-  заштиту и одржавање непокретних 

културних добар, културно-историјских 
локација, зграда и туристичких 
споменика.

9311  Делатност спортских објеката
Обухвата: 
-  рад отворених или затворених 

спортских објеката (отворени, ограђени 
или покривени, са трибинама за седење 
или без нјих): 

-  фудбалски, хокејашки, крикет и рагби 
стадиони

-  аутомобилске тркачке стазе и тркачке 
стазе за псе и коње

-  пливачки базени и стадиони
-  терени и стадиони за зимске спортове
-  хале за хокеј на леду
-  хале за бокс
-  терени за голф 
-  куглане
-  организацију спортских приредби на 

отвореном и затвореном и управљање 
њима, за професионалне спортисте и 
аматере, у сопственим објектима; ова 
група обухвата активности особља и 
руковођење особљем које ради у тим 
објектима.

9319  Остале спортске делатности 
Обухвата: 
-  активности продуцената или промотера 

спортских догађаја
-  активности самосталних спортиста, 

судија, мерилаца времена итд.
-  активности спортских лига и њихових 

надзорних органа
-  активности повезане с промоцијом 

спортских догађаја
-  активности у оквиру штала, штенара и 

гаража
-  спортско-рекреативни лов и риболов у 

резерватима
-  активности планинских водича 
-  помоћне услуге у спортско-рекреативном 

лову и риболову. 

9329  Остале забавне и рекреативне делатности 
 Обухвата активности које се односе на 
разоноду и рекреацију (изузев делатности забавних и 
тематских паркова), на другом месту непоменуте:

-  рад аутомата за играње игрица
-  активности рекреативних паркова (без 

смештаја)
-  организацију рада објеката за рекреацију 

повезаних са транспортом, нпр. марина
-  организацију рада објеката за рекреацију, 

нпр. скијашких стаза
-  изнајмљивање опреме за одмор и 

разоноду као што су кабине, ормарићи, 
столице итд.

-  организацију простора за плес. 
Ова група такође укључује делатности 

продуцената или организатора забавних приредби 
уживо, осим уметничких и спортских приредби, у 
објектима или изван њих. 
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5510  Хотели и сличан смештај 
 Обухвата услуге пружања смештаја, по 
правилу на дневној или недељној основи, пре свега 
за краћи боравак посетилаца. Такође обухвата 
смештај у опремљеним собама или апартманима. 
Под услугама смештаја овде се подразумевају 
дневно чишћење собе и спремање кревета. 
Асортиман додатних услуга може садржати и 
услуге припремања и послуживања хране и пића, 
паркирање, прање рубља, коришћење базена, 
вежбаоница, објеката за рекреацију, одржавање 
конференција, конгреса, конвенција и сл.
 Обухвата услуге смештаја у: 

- хотелима 
- туристичким насељима 
- мотелима 
- сеоским туристичким домаћинствима
- објектима домаће радиности 
- други објекти за смештај туриста.

5520  Одмаралишта и слични објекти за краћи 
боравак 

 Обухвата услуге смештаја за краћи 
боравак, по правилу на дневној или недељној 
основи. Посетиоцима је на располагању простор 
намењен за самостално коришћење, који се састоји 
од комплетно опремљених соба, или простора 
за боравак/ручавање и спавање, са уређајима за 
кување или потпуно опремљеном кухињом. То могу 
бити апартмани или станови у мањим, издвојеним 
вишеспратним зградама, у бунгаловима, колибама, 
кућама за одмор или насељима и сл. Додатне услуге, 
уколико се уопште пружају, минималне су. 
 Обухвата смештај у: 

- дечијим, ученичким и студентским 
одмаралиштима 

- апартманима у бунгаловима
- сеоским кућама, брвнарама, без услуге 

одржавања
- омладинским хотелима и планинарским 

домовима.

5530  Делатност кампова, ауто-кампова и 
кампова за туристичке приколице
 Обухвата: 

- услуге смештаја за краћи боравак 
посетилаца у камповима, камповима за 
туристичке приколице, рекреативним и 
камповима за лов и риболов

- издавање простора и објеката за возила 
за рекреацију 

- услуге смештаја у заштићеним 
склоништима или на отвореном  прос-

тору (бивак) намењеном за постављање 
шатора и/или врећа за спавање. 

5590  Остали смештај 
 Обухвата услуге привременог смештаја или 
смештаја на дужи рок ђацима и студентима. Ђацима 
се обезбеђују услуге смештаја, исхране и васпитни 
рад, а студентима смештај и исхрана. 
 Обухвата : 

- студентске и ђачке домове 
- радничке хотеле 
- железничке вагоне за спавање.

5610  Делатности ресторана и покретних 
угоститељских објеката
 Обухвата припремање и сервирање хране 
гостима било да бивају послужени за столом или 
да се сами послужују изложеним јелима, било да 
обедују припремљене оброке у објекту, да их носе 
са собом или да им се они достављају. Укључено је 
и припремање и послуживање хране за непосредно 
конзумирање из моторних и осталих возила. 
 Обухвата активности: 

- ресторана 
- кафетерија 
- ресторана брзе хране 
- ресторана са услугом ,,за понети“
- покретних колица за продају сладоледа 
- покретних колица са храном 
- припремање хране на пијачним тезгама
- ресторана и барова повезаних са 

саобраћајем када их обављају одвојене 
јединице.

5621  Кетеринг 
 Обухвата пружање услуга припремања 
и послуживања хране на основу уговорених 
аранжмана са потрошачима и на локацији назначеној 
од стране потрошача, и то за одређене прилике. 

5630  Услуге припремања и послуживања пића 
 Обухвата припремање и послуживање пића 
за конзумирање на лицу места: 

- у баровима 
- у тавернама 
- у коктел салонима 
- у дискотекама 
- у пивницама 
- у кафићима 
- продају пића са специјализованих 

возила.  
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Члан 4.
Средства за обављање делатности Центра 

за културу обезбеђују се:
- из буџета Оснивача;
- непосредно од корисника;
- продајом производа и услуга на тржишту 

и
- донаторством и из других извора у 

складу са Законом.
Средства се могу обезбедити уступањем 

ауторских права, од легата и других поклона и 
реклама.

Члан 5.
Центар за културу је правно лице и за своје 

обавезе одговара својом имовином.
Центар за културу се уписије у судски 

регистар код надлежног Суда када надлежни Суд 
утврди да су испуњени услови за почетак рада и 
обављање делатности утврђене Законом.

Уписом у судски регистар код надлежног 
Суда Центар за културу стиче својство правног 
лица.

Члан 6.
Имовину Центра за културу чини право 

својине на непокретним и покретним стварима, 
новчана средства и хартије од вредности и друга 
имовинска права. 
 Почетну имовину (оснивачки капитал) 
чини оснивачки улог Градске општине Костолац и 
имовина стечена по другим основама.

Члан 7.
Оснивач се стара о задовољавању потреба 

грађана у култури, спорту и туризму на својој 
територији и уређује поједина питања од интереса 
за своје грађане, као и начин њиховог остваривања 
у оквиру права и обавеза утврђених Уставом и 
Законом. 

Оснивач у циљу старања о задовољавању 
потреба грађана у култури, спорту и туризму на 
својој територији доноси план развоја културе 
у складу са Законом и Стратегијом, а за који се 
средства за финансирање обезбеђују у буџету 
Градске општине Костолац. 

Оснивач даје сагласност на Статут Центра 
за културу, именује вршиоца дужност, директора 
Центра за културу, директора Центра за културу, 
вршиоце дужности  Управног и Надзорног одбора, 
чланове  Управног и Надзорног одбора Центра за 
културу и даје сагласност на акт о организацији и 
систематизацији послова Центра за културу. 

Члан 8.
Органи Центра за културу су директор, 

Управни одбор и Надзорни одбор. 

Члан 9.
Центром за културу руководи директор. 
Центар за културу заступа директор у 

границама овлашћења прописаним Законом, 
оснивачким актом, Статутом Центра и Одлукама 
Управног и Надзорног одбора Центра.  

Члан 10.
Директор у оквиру своје надлежности:
1. организује и руководи радом Центра, 
2. доноси акт о организацији и 

систематизацији послова и друга акта 
предвиђена Законом,

3. извршава Одлуке Управног одбора 
Центра,

4. заступа Центар, 
5. стара се о законитости рада Центра, 
6. одговоран је за спровођење програма 

рада Центра,
7. закључије појединачни колективни 

Уговор Центра са оснивачем и 
организацијом синдиката Центра, 

8. закључује Уговоре о раду са радницима 
Центра, закључује споразуме о 
преузимању радника, доноси све врсте 
решења, о распоређивању и раду 
радника у току трајања радног односа 
и престанку радног односа, решења 
о распореду и прерасподели радног 
времена, одморима и одсуствима 
радника, комисијама и др., налоге, 
наредбе, 

9. одговоран за материјално-финансијско 
пословање Центра, 

10. закључује Уговоре о вршењу 
привремених или повремених послова 
и Уговора о делу, 

11. доноси опште и појединачне акте о 
спровођењу мера заштите на раду, 
против пожарне заштите и физичког 
обезбеђења и заштите објеката, средства 
и радника Центра, као и животне 
средине, 

12. путем генералних, специјалних и 
појединачних пуномоћја преноси 
овлашћење за заступање Центра, у 
границама прописаних Законом, 

13. изриче дисциплинске мере и
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14. доноси Решења о исплати стимулације 
за исказане посебне резултате рада 
запослених. 

Члан 11.
Дужност директора Центра престаје истеком 

мандата и разрешењем. 
Оснивач Центра разрешиће директора пре 

истека мандата: 
1. на лични захтев, 
2. ако обавља дужност супротно одредбама 

Закона, 
3. ако нестручним, неправилним и 

несавесним радом проузрокује већу 
штету Центру или тако занемарује или 
несавесно извршава своје обавезе да су 
настале или могу настати веће сметње у 
раду Центра, 

4. ако је против њега покренут кривични 
поступак за дело које га чини недостојним 
за обављање дужности директора, 
односно ако је правноснажном судском 
одлуком осуђен за кривично дело које 
га чини недостојним за обављање 
дужности директора.

Члан 12.
За директора Центра може бити именовано 

лице које испуњава следеће услове:
1. да поседује високу стручну спрему 

друштвеног или техничког смера и 
најмање две године радног искуства, 

2. да својим програмом учини вероватним 
квалитетно обављање послова 
директора,

3. да није осуђивано за кривична дела 
против привреде и службене дужности, 
за која су наступиле правне последице 
осуде, док те последице трају. 

Члан 13.
Управни одбор је орган управљања Центра 

и има три члана (председника и два члана) које 
именује и разрешава Скупштина Градске општине 
Костолац.

Чланови Управног одбора Установе 
именују се на период од четири године и могу бити 
именовани највише два пута.  

Оснивач може до именовања председника 
и чланова Управног одбора Установе да именује 
вршиоце дужности преседника и чланова Управног 
одбора под условима утврђеним Законом. 

Вршилац дужности председника, односно 
члана Управног одбора може обављати ту функцију 
најдуже једну годину. 
 

Члан 14.
Управни одбор Центра за културу у оквиру 

своје надлежности: 
1. доноси Статут Центра, 
2. доноси опште акте Центра, 
3. утврђује пословну и развојну политику, 
4. одлучује о пословању Центра, 
5. доноси програм рада Центра на предлог 

директора, 
6. доноси годишњи финансијски план, 
7. усваја годишњи обрачун, 
8. усваја годишњи Извештај о раду и 

пословању, 
9. даје предлог о статусним променама у 

складу са Законом, 
10. даје предлог оснивачу о кандидату за 

директора, 
11. закључује Уговор о раду, на одређено 

време, до истека рока на који је изабран, 
односно до његовог разрешења, а када 
је за директора именовано лице које је 
већ запослено у Центру на неодређено 
време, закључује анекс Уговора у складу 
са Законом о раду, 

12. доноси Пословник о раду Управног 
одбора, 

13. доноси одлуку по приговору из 
дисциплинског поступка као 
другостепени орган.

Сагласност на акте из става 2. тачка 1. , 5. и 
6. даје Оснивач.

Члан 15.
Надзорни одбор Установе има три члана 

(председника и два члана) које именује и разрешава 
Скупштина Градске општине Костолац и то:

-  два члана из реда стручњака 
афирмисаних у области делатности 
културе и 

-  једног члана из реда запослених у 
Установи Центар за културу.

Председника Надзорног одбора именује 
Оснивач из реда чланова Надзорног одбора.  

Члан 16.
Надзорни одбор обавља надзор над 

пословима Центра за културу. 
Састав Надзорног одбора треба да обезбеди 

заступљеност најмање 30%  представника мање 
заступљеног пола.
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Чланови Надзорног одбора се именују на 
период од четири године и могу бити именовани 
највише два пута.

За члана Надзорног одбора не може бити 
именовано лице које је члан Управног одбора.  
 

Члан 17.
Оснивач може до именовања председника 

и чланова Надзорног одбора Центра за културу да 
именује вршиоце дужности председника и чланова 
Надзорног одбора, под условима утврђеним 
Законом. 

Вршилац дужности председника, односно 
члана Надзорног одбора може обављати ту функцију 
најдуже једну годину.

Члан 18.
Надзорни одбор у оквиру своје 

надлежности:
1. врши надзор над законитошћу рада 

Управног одбора и директора Центра 
2. прегледа периодичне и годишње 

обрачуне Центра и утврђује да ли су 
сачињени у складу са прописима 

3. утврђује да ли се пословне књиге Центра 
воде уредно и у складу са Законом, а 
може их дати на вештачење

4. извештава о годишњим 
рачуноводственим исказима и 
извештајима о пословању, који се 
подносе Управном одбору Центра

5. подноси извештаје о резултатима свог 
надзора Скупштини града Пожаревца и 
Управном одбору Центра.  

Члан 19.
Председнику Управног и Надзорног одбора 

Центра за културу припада накнада у бруто износу 
од 4,46%,  а сваком члану Управног и Надзорног 
одбора припада накнада у бруто износу од 3,07% 
од просечне бруто зараде у Републици Србији 
према последњем објављеном податку Републичког 
Органа за статистику, а на основу евиденције о 
присуствовању седници коју оверава запослени 
Управе Градске општине, односно Центра за 
културу.

Управни и Надзорни одбор одржаваће 
седнице највише једном у току месеца.   

Члан 20.
До именовања директора Центра за културу, 

вршилац дужности директора Центра за културу, 
обављаће послове директора и вршити његова 
овлашћења. 

За вршиоца дужности директора Центра за 
културу може бити именовано лице које поседује и 
средњу стручну спрему друштвеног или техничког 
смера и најмање две године радног искуства. 

Члан 21.
Директор Центра за културу именује се на 

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

Јавни конкурс из става 1. овог члана 
расписује Управни одбор установе, односно Центра 
за културу. 

Јавни конкурс из става 1. овог члана 
расписује се 60 дана пре истека мандата директора. 

Управни одбор Установе дужан је да у року 
од 30 дана од дана завршетка јавног конкурса изврши 
избор кандидата и предлог достави Оснивачу. 

Оснивач – Скупштина Градске општине 
Костолац именује директора Центра за културу на 
основу предлога Управног одбора Установе. 

Ако Оснивач не прихвати предлог Управног 
одбора сматраће се да јавни конкурс није успео. 

Члан 22.
Оснивач може именовати вршиоца дужности 

директора Установе без претходно спроведеног 
јавног конкурса под условима утврђеним Законом 
и оснивачким актом. 

Вршилац дужности директора Центра за 
културу може обављати ту дужност најдуже једну 
годину. 

Члан 23.
Надзор над законитошћу рада Центра врши 

надлежан орган Градске општине Костолац. 
Оснивач - Градска општина Костолац врши 

непосредан увид у рад Центра за културу преко 
својих представника у Управном и Надзорном 
одбору. 

У циљу остварења циљева и задатака због 
којих је основао Центар за културу, Оснивач поред 
мера инспекцијског надзора, може предузимати и 
све друге Законом дозвољене мере да се ти циљеви 
и задаци реализују, односно отклоне сметње у 
реализацији истих. 

Кад орган, надлежан за вршење надзора 
утврди да Центар за културу не испуњава 
Законом прописане услове за рад или не остварује 
Законом утврђене циљеве и задатке, одредиће 
рок за испуњење тих услова и о томе обавестити 
Оснивача. 

Уколико Центар за културу не испуни 
услове у одређеном року, надлежни орган ће 
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решењем забранити рад Центра и о томе обавестити 
Оснивача. 

Члан 24.
Центар за културу може бити укинут: 
- ако не испуњава Законом прописане 

услове за обављање делатности 
- ако не постоје услови за обављање 

делатности 
Сматра се да не постоје услови за обављање 

делатности ако: 
- не постоји потреба за њеном 

делатношћу
- потребе за делатношћу могу да 

се задовоље на рационалнији и 
економичнији начин

- не остварује Законом утврђене циљеве 
и задатке. 

Члан 25.
Поступак за укидање Центра за културу 

покреће Оснивач или орган надлежан за вршење 
надзора над законитошћу рада Центра за културу. 

Акт о укидању доноси Оснивач – Скупштина 
Градске општине Костолац, на основу којег се 
спроводи поступак редовне ликвидације у складу 
са Законом. 

Члан 26.
У погледу права, обавеза и одговорности 

запослених примењује се Закон о раду.

Члан 27.
Управни одбор Центра за културу, у року 

од 90 дана од дана доношења ове Одлуке донеће 
Статут установе.

Оснивач – Скупштина Градске општине 
Костолац даје сагласност на Статут Центра за 
културу.

Члан 28.
Ова Одлука ступа на снагу даном 

објављивања у ,,Службеном гласнику Града 
Пожаревца“.
         

Члан 29.
Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје 

да важи Одлука о оснивању Установе Центра за 
културу у Костолцу, број 6/2010-02 од 30.08.2010. 
године (,,Службени гласник Града Пожаревца“, 
број 8/2010 ) .  

У Костолцу, дана 12.03.2012.год.    Број: 19/12-2

СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ
ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ

Др Емил Андрун, лекар специјалиста, с.р.
         

3

На основу члана 12. и 29. став 1. тачка 
17. Стута Градске општине Костолац (,,Службени 
гласник Града Пожаревца“, број 2/2010) 

Скупштина Градске општине Костолац на 
седници одржаној дана 23.01.2012. године, донела 
је: 

О Д Л У К У
о установљењу награде, повеље, звања 

почасног грађанина и плакете Градске општине 
Костолац

Члан 1.
Установљава се награда Градске општине 

Костолац, која се додељује запосленима, 
приватним предузетницима, младим талентима, 
индивидуалним пољопривредним произвођачима 
и грађанима за остварене инзванредне резултате 
и достигнућа у раду у области производње, 
образовања, науке, уметности, спорта и другим 
областима стваралаштва. 

Добитницима награде се као доказ о 
добијеној награди уручује повеља о награди Градске 
општине Костолац. 

Установљава се повеља Градске општине 
Костолац која се додељује предузећима, установама, 
државним органима, Месним заједницама, 
Удружењима и друштвеним организацијама за 
изванредне резултате и достигнућа у раду у области 
производње, образовања, науке, уметности, спорта 
и другим областима стваралаштва. 

Награда и повеља додељују се поводом 
прославе и празника Градске општине Костолац и 
то дана 29. јануара – Дана конституисања Градске 
општине Костолац. 

Члан 2.
При оцењивању инзванредних резултата и 

достигнућа појединаца или правних лица, која су 
предложена за добијање награде или повеље, Одбор 
за додељивање награда и повеља Градске општине 
Костолац (у даљем тексту : ОДБОР) ће давати 
предност резултатима и достигнућима који су у 
функцији афирмације и развоја Градске општине 
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Костолац у Граду Пожаревцу, Републици Србији 
или међународној заједници. 

Члан 3.
Истом физичком, односно правном лицу 

може се највише два пута доделити награда, 
односно повеља Градске општине Костолац. 

Истом физичком, односно правном лицу 
може се и више од два пута доделити награда, 
односно повеља Градске општине Костолац, уколико 
Одбор оцени да је поново остварило инзванредне 
резултате и достигнућа у раду. 

Члан 4.
Висина награде одређује се у динарској 

противредности 500 € по средњем курсу Народне 
банке Србије на дан одлучивања о награди. 

Члан 5.
Поводом празника Градске општине 

Костолац, 29. јануара може се укупно доделити 
највише пет награда и повеља. 

Члан 6.
Повеља о награди и повеља је димензија 

А3 израђена од квалитетног графичког или акварел 
папира на којој је (калиграфским) словима исписан 
текст 

,,Поводом 29. јануара – празника Градске 
општине Костолац,

Одбор за додељивање награда и повеља Градске 
општине Костолац

Додељује
ПОВЕЉУ О НАГРАДИ

за оставрене инзванредне резултате и достигнућа 
у раду

на привредном, научном, образовном, 
здравственом, спортском

и другим пољима стваралаштва.

________________________________________“

,,Поводом 29. јануара – празника Градске 
општине Костолац,

Одбор за додељивање награда и повеља Градске 
општине Костолац

Додељује
П О В Е Љ У

за оставрене инзванредне резултате и достигнућа 
у раду

на привредном, научном, образовном, 
здравственом, спортском

и другим пољима стваралаштва.

________________________________________“

Повеље о награди и повеље, уручују се у 
футроли краљевско црвене боје.

Члан 7.
Установљава се додељивање звања 

почасног грађанина Градске општине Костолац, 
значајним личностима из земље и иностранства 
које немају пребивалиште на територији Градске 
општине Костолац, а додељује се поводом 
празника Градске општине Костолац, приликом 
прослава и обележавања значајних годишњица, 
јубилеја и посета значајних личности из земље и 
иностранства. 

Звање почасног грађанина Градске 
општине Костолац може се доделити за изузетан и 
вишегодишњи допринос : 

-  у развоју Градске општине у различитим 
областима; 

-  афирмацији Градске општине у земљи и 
иностранству; 

-  афирмацији вредности које су утемељене 
у историјској улози Костолца и његовом  
значењу у развоју модерне Српске 
државе и доприносу добробити његових 
житеља; 

-  у пружању хуманитарне помоћи и 
донација;

-  унапређењу и заштити животне 
средине; 

-  развоју демократије; 
-  заштити и  унапређењу људских права и 

слобода и 
-  унапређењу и развоју локалне 

самоуправе. 
Иницијативу и право предлагања кандидата 

имају сва физичка и правна лица Градске општине 
Костолац.

-  Звање почaсног грађанина Градске 
општине Костолац додељује се у облику 
кључа Костолца ливеног у месингу 
дужине 25 cm , дебљине до 1 cm , на 
коме је приказана локомотива на којој 
је исписан текст ћириличним писмом 
,,Костолац“ и година ,,1380.“ као година 
првог помињања Костолца као насеља 
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и фигура Мариниане која представља 
провинцију Мезија и налази се између 
легионарних ознака IV Флавијева легија 
чији је симбол лав и VII Клаудијева 
легија чији је симбол бик, које су биле 
стациониране у Мезији са додатним 
елементима који описују садашњицу 
Костолца и то: енергетику, рударство и 
металоградњу, зеленило и Дунав. 

Кључ Костолца је смештен и уручује се 
у дрвеној кутији са плочицом на којој је исписан 
текст: 

,,Градска општина Костолац
ДОДЕЉУЈЕ

Кључ Костолца – почасном грађанину
Градске општине Костолац

___________________________________“

Одлуку о додељивању звања почасног 
грађанина Градске општине Костолац, доноси 
Скупштина Градске општине Костолац на предлог 
Одбора. 

-  Кључ Костолца уручује председник 
Скупштине Градске општине Костолац, 
а у његовом одсуству председник 
Градске општине Костолац. 

Члан 8.
Одлуку о награди и повељи из члана 1. ове 

Одлуке доноси Одбор. 
Одбор се састоји од председника, заменика 

председника и пет чланова. 
Председника и чланове Одбора именује 

Скупштина Градске општине Костолац из реда 
одборника и грађана. 

Мандат чланова Одбора траје четири 
године. 

Председник Одбора је  председник Градске 
општине Костолац. 

Одбор може одлучивати ако седници 
присуствује већина чланова Одбора, а Одлуке се 
доносе већином гласова присутних чланова.

Седнице сазива председник Одбора 
који предлаже дневни ред и руководи радом на 
седницама. 

Члан 9.
Председник Одбора објављује јавни позив за 

достављање предлога за доделу награда и повеља са 
роком и условима за додељивање признања у једном 
недељном листу Града Пожаревца, на интернет 

страницама Града Пожаревца, на огласној табли 
Градске општине Костолац и на огласним таблама 
Месних заједница Градске општине Костолац.

Члан 10.
Право предлагања кандидата за награду 

и повељу имају сва правна и физичка лица, као и 
одборници Скупштине Градске општине, чланови 
Већа Градске општине Костолац и чланови 
Одбора. 

Предлагачи правна лица достављају 
своје адресе седишта, а предлагачи физичка лица 
достављају своје личне податке : име и презиме, 
број личне карте и адресу становања.

Члан 11.
Предлог из члана 9. ове Одлуке доставља 

се у писаној форми са образложењем и садржи 
податке о кандидату, навођењем адресе становања 
за физичка лица и адресе седишта за правна лица, 
податке о делу које се предлаже и резултате рада 
кандидата. 
 Уз предлог доставља се и дело које се 
предлаже, или оверена фотокопија одговарајуће 
документације, ако по природи ствари дело није 
могуће доставити, које се после одлучивања о 
награди или повељи не враћа предлагачу. 

Члан 12.
Донета Одлука се објављује у једном 

дневном листу Града Пожаревца, на интернет 
страници Града Пожаревца, а проглашава се на 
свечаности поводом празника Градске општине 
Костолац, 29. јануара. 

На свечаности добитницима награде уручује 
се награда и повеља о награди, а добитницима 
повеље уручује се повеља. 

Награде, повеље о награди и повеље уручује 
председник Градске општине Костолац, а у његовом 
одсуству председник Скупштине Градске општине 
Костолац. 

Члан 13.
Установљава се плакета Градске општине 

Костолац која се може доделити домаћем или 
страном физичком, односно правном лицу, 
као и домаћим или иностраним градовима или 
институцијама за изузетан допринос у афирмацији, 
развоју и промовисању Градске општине Костолац 
у земљи и иностранству, као и за пружену помоћ 
Градској општини Костолац или грађанима Градске 
општине Костолац. 



СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА12.03.2012. Број 1 - Страна 23

Плакете се израђују у величини 190 mm x 
230 mm, а уручује се у кутији, краљевско црвене 
боје. 

Плакета садржи на левој страни уметничку 
стилизацију грба Градске општине Костолац, на 
десној старни назив ,,Градска општина Костолац“, 
на средини

,,Додељује златну
ПЛАКЕТУ

__________________________________

за допринос у развоју Градске општине 
Костолац“

У дну на левој страни је исписан текст

,, Костолац
29.01.2012. године „

 А у дну на десној страни 

,,Градска општина Костолац
ПРЕДСЕДНИК

Владимир Вила“

Плакету Градске општине Костолац доде-
љује председник Градске општине Костолац, 
а у његовом одсуству председник Скупштине 
Градске општине Костолац приликом прославе 
и обележавања значајних годишњица, јубилеја 
и посета значајних личности из земље и 
иностранства. 

Члан 14.
Средства за додељивање награде, повеље о 

награди, повеље, звања почасног грађанина Градске 
општине Костолац и плакете Градске општине 
Костолац обезбеђују се у буџету Градске општине 
Костолац. 

О наменском трошењу средстава стараће се 
председник Градске општине Костолац. 

Члан 15.
 Стручне и административно-техничке 
послове за потребе Одбора, обављаће Одсек за 
општу управу, друштвене делатности и имовинско-
правне послове, а финансијске послове за потребе 
Одбора обављаће Одсек за привреду, финансије, 
комуналне и стамбене послове, урбанизам и 
инспекцијске послове Управе Градске општине 
Костолац. 

Члан 16.
Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења.  

Члан 17.
Ову Одлуку објавити у ,,Службеном 

гласнику Града Пожаревца“ .

У Костолцу, дана 23.01.2012.    Број : 18/12-2

СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ

Др Емил Андрун, с.р.

4

Скупштина Градске општине Костолац, 
на седници одржаној дана 12.03.2012. године, 
размотрила је Извештај о раду за 2011. годину Управе 
Градске општине Костолац, па је на основу члана 
29. Статута Градске општине Костолац (,,Службени 
гласник Града Пожаревца“, број 2/2010) донела: 

Р Е Ш Е Њ Е

I
Усваја се Извештај о раду за 2011. годину 

Управе Градске општине Костолац.

II
Ово Решење објавити у ,,Службеном 

гласнику Града Пожаревца“.

У Костолцу, дана, 12.03 .2012. год.   Број : 19/12-3

СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ

Др Емил Андрун, лекар специјалиста, с.р.

5

На основу члана 29. став 1. тачке 14. и 17. 
Статута Градске општине Костолац, члана 15. став 
5. Пословника о раду Скупштине Градске општине 
Костолац (,,Службени гласник Града Пожаревца“, 
број 2/2010), а у вези са чланом 2. и 8 . Одлуке о 
установљењу награде повеље, звања почасног 
грађанина и плакете Градске општине Костолац, 
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а на прелог Већа Градске општине Костолац, 
Скупштина Градске општине Костолац, на седници 
одржаној 23.01.2012. године, донела је: 

Р Е Ш Е Њ Е
о именовању Одбора за додељивање награда и 

повеља Градске општине Костолац

I
Именује се Одбор за додељивање награда и 

повеља Градске општине Костолац (у даљем тексту: 
ОДБОР) у саставу: 

1. Владимир Вила, председник Одбора 
2. Александар Попов , заменик председника 

Одбора 
3. Јелена Мартић, члан Одбора 
4. Ненад Марковић, члан Одбора 
5. Дејан Павловић, члан Одбора 
6. Мирољуб Николајевић, члан Одбора 
7. Рајко Божић, члан Одбора 

II
Овo Решење ступа на снагу даном 

доношења. 

III
Ово Решење објавити у ,,Службеном 

гласнику Града Пожаревца“. 

У Костолцу, дана 23.01.2012. године  Број : 18/12-3

СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ

др Емил Андрун, с.р.

6

На основу члана 12. Статута Градске општине 
Костолац, члана 15. став 1. тачка 4. и 5. Пословника 
о раду Скупштине Градске општине Костолац 
(,,Службени гласник Града Пожаревца“, број 
2/2010), а у вези са чланом 7. Одлуке о установљењу 
награде, повеље, звања почасног грађанина и плакете 
Градске општине Костолац, а на прелог Одбора за 
додељивање награда и повеља, Скупштина Градске 
општине Костолац на седници одржаној 23.01.2012. 
гододине, донела је 

О Д Л У К У
о додељивању звања почасног грађанина 

Градске општине Костолац

I
Директору Привредног друштва 

,,Термоелектране и копови Костолац“ Костолац, 
Драгану Јовановићу из Обреновца, додељује 
се звање почасног грађанина Градске општине 
Костолац за допринос у развоју Градске општине 
Костолац. 

II
 Ова Одлука ступа на снагу даном 
доношења. 

III
Ову Одлуку објавити у ,,Службеном 

гласнику Града Пожаревца“. 

У Костолцу, дана 23.01.2012. године  Број : 18/12-4

СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ

др Емил Андрун, с.р.

7

 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 12.03.2012. године, донела 
је 

РЕШЕЊЕ
о разрешењу са функције члана Већа Градске 

општине Костолац

I
Марко Јелчић, члан Већа Градске општине 

Костолац из Костолца, разрешава се функције члана 
Већа Градске општине Костолац. 

II
Ово решење објабити у ,,Службеном 

гласнику Града Пожаревца“ . 

У Костолцу, 12.03.2012. године    Број: 19/12-4-1
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СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ 

Др. Емил Андрун, с.р.

8

 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 12.03.2012. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е
о избору члана Већа Градске општине Костолац

I
 За члана Већа Градске општине Костолац 
изабран је Илић Далибор, техничар из Костолца. 

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

У Костолцу, 12.03.2012. године   Број :  19/12-4-2

СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ 

Др Емил Андрун, с.р.

9

На основу члана 4. и 13. Закона о јавним 
службама (,,Службени гласник РС“, бр.42/91 и 
71/94), члана 37. Закона о култури (,,Службени 
гласник РС“, бр. 72/2009), члана 29. став 1. тачка 
4. Статута Градске општине Костолац (,,Службени 
гласник Града Пожаревца“, бр. 2/2010), и члана 20. 
Одлуке о оснивању Установе Цетар за културу у 
Костолцу, Скупштина Градске општине Костолацна, 
на седници одржаној дана 12.03.2012. године, 
донела је: 

Р е ш е њ е

О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ 
ДИРЕКТОРА  ЦЕНТРА ЗА КУЛТУРУ 

КОСТОЛАЦ У КОСТОЛЦУ  

I
 За вршиоца дужности директора Центра за 
културу Костолац у Костолцу именује се Марко 
Јелчић, техничар из Костолца, почев од 12.03.2012. 
године, до дана именовања директора Центра за 
културу Костолац у Костолцу. 

II
 Вршилац дужности директора Центра за 
културу Костолац у Костолцу, може обављати ту 
дужност, односно обављати послове директора 
Центра за културу и вршити његова овлашћења 
најдуже једну годину. 

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

У Костолцу, дана 12.03.2012. год.   Број : 19/12-6

СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ 

Др Емил Адрун, лекар специјалиста, с.р.

10

На основу члана 4. и 13. Закона о јавним 
службама (,,Службени гласник РС“, бр.42/91 и 
71/94), члана 37. Закона о култури (,,Службени 
гласник РС“, бр. 72/2009), члана 29. став 1. тачка 
4. Статута Градске општине Костолац (,,Службени 
гласник Града Пожаревца“, бр. 2/2010) и члана 
13. и 17. Одлуке о оснивању Установе Центар за 
културу у Костолцу, Скупштина Градске општине 
Костолацна, на седници одржаној дана 12.03.2012. 
године, донела је: 

Р е ш е њ е
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИЛАЦА ДУЖНОСТИ 
ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ 

ОДБОРА И ВРШИЛАЦА ДУЖНОСТИ 
ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ 
ОДБОРА ЦЕНТРА ЗА КУЛТУРУ КОСТОЛАЦ 

У КОСТОЛЦУ
   

I
 За вршиоца дужности председника Управног 
одбора Центра за културу Костолац у Костолцу 
именије се Ненад Деспотовић, мр. техничких наука 
из Костолца – ПД ,,ТЕ – КО“ Костолац, почев од 
12.03.2012. године, до именовања председника 
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Управног одбора Центра за културу Костолац у 
Костолцу.
 За вршиоце дужности чланова Управног 
одбора Центра за културу Костолац у Костолцу 
именују се:
1. Никола Топо, инжењер технолог из Костолца 
– ПД ,,ТЕ – КО“ Костолац;
2. Срђан Радовановић, саобраћајни техничар из 
Петке – ПД ,,Виминацијум“ Костолац
почев од 12.03.2012. године, до именовања чланова 
Управног одбора Центра за културу Костолац у 
Костолцу.

II
 За вршиоца дужности председника 
Надзорног одбора Центра за културу Костолац у 
Костолцу именује се Сузана Марковић, економиста 
из Костолца ПД ,,ТЕ - КО“ Костолац, почев од 
12.03.2012. године, до именовања председника 
Надзорног одбора Центра за културу Костолац у 
Костолцу.
 За вршиоце дужности чланова Надзорног 
одбора Центра за културу Костолац у Костолцу 
именују се: 

1. Милена Корент, струковни економиста из 
Костолца;

2. Јелица Цветковић, техничар из Костолца,
почев од 12.03.2012. године, до именовања чланова 
Надзорног одбора Центра за културу Костолац у 
Костолцу.

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

У Костолцу, дана 12.03.2012. год. Број : 19/12-5

СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ 

Др Емил Адрун, лекар специјалиста, с.р.
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