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На основу члана 32. став 1. тачка 16). Статута 

Градске општине Костолац (“Службени гласник града 
Пожаревца”, бр.15/18), Скупштина Градске општине 
Костолац, на седници одржаној 28.01.2019. године, 
донела је

о д л у к у 
о изменaмa одлуке о установљавању повеље 

„Ђорђе Вајферт“ под називом „Вајфертов жиг“, 
„кључ костолца и Звања почасног грађанина  
костолца“ и награде „Ђак генерације школа 
градске општине костолац“ и „спортиста  

генерације школа градске општине костолац“

Члан 1.
Члан 6. став 1. мења се и гласи:
„Одлуку о додељивању звања почасног грађа-

нина и кључа Костолца доноси Скупштина Градске 
општине Костолац на предлог Већа Градске општине 
Костолац, уз претходну сагласност министарства на-
длежног за послове локалне самоуправе“.

Члан 2.
Члан 7. ставови 1. и 3. Одлуке мењају се и гласе:
„Одлуку о повељи из члана 2. ове одлуке доноси 

Скупштина Градске општине Костолац на предлог 
Већа Градске општине Костолац а на основу из-
вештаја Комисије за доделу повеља (у даљем тексту: 
Комисија)“.

„Председник Комисије je председник Скупштине 
Градске општине Костолац“.

Члан 3.
Члан 12. став 6. мења се и гласи:
“Одлуку о додели награде из става 3. овог члана 

доноси Скупштина Градске општине Костолац на 
предлог Већа Градске општине Костолац а на основу 
извештаја Комисије. 

Члан 4.
Пречишћени текст Одлуке о изменама Одлуке о 

установљавању Повеље „Ђорђе Вајферт“ под називом 
„Вајфертов жиг“, „Кључ Костолца и Звања почасног 
грађанина Костолца“ и награде „Ђак генерације школа  
Градске општине Костолац и „Спортиста генерације 

школа Градске општине Костолац“, утврдиће Комиси-
ја за прописе Скупштине Градске општине Костолац 
након ступања на снагу ове одлуке.

Одлука о изменама Одлуке о установљавању Повеље 
„Ђорђе Вајферт“ под називом „Вајфертов жиг“, „Кључ 
Костолца и Звања почасног грађанина Костолца“ и на-
граде „Ђак генерације школа Градске општине Костолац 
и „Спортиста генерације школа Градске општине Косто-
лац“, ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 
„Службеном гласнику Града Пожаревца“.

Одлуку о изменама Одлуке о установљавању 
Повеље „Ђорђе Вајферт“ под називом „Вајфертов 
жиг“, „Кључ Костолца и Звања почасног грађанина 
Костолца“ и награде „Ђак генерације школа Градске 
општине Костолац и „Спортиста генерације школа 
Градске општине Костолац“, објавити у ,,Службеном 
гласнику Града Пожаревца“. 

У Костолцу, 28.01.2019. године Број: 8/19-1

СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ

Милена Церовшек, дипл.економ., с.р. 
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На основу члана 79. став 1. тачка 2) и члана 92. став 

2., 3. и 4. Закона о буџетском систему („Службени гла-
сник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 
63/13-испр., 108/13, 142/14, 68/15-др.закон, 103/15, 
99/16, 113/17 и 95/18), члана 32. став 1. тачка 1) Ста-
тута Градске општине Костолац („Службени гласник 
града Пожаревца“ бр. 15/18) и Сагласности Државне 
ревизорске институције, Скупштина Градске општине 
Костолац, на седници од 28.01.2019. године, донела је 

одлуку
о ангажовању ревизора за обављање  

екстерне ревизије завршног рачуна буџета 
градске општине костолац за 2018. годину

Члан 1.
Градска општина Костолац ангажује ревизора за 

обављање екстерне ревизије завршног рачуна буџета 
Градске општине Костолац за 2018. годину.
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Члан 2.
Завршни рачун буџета Градске општине Косто-

лац за 2018. годину, сагласно члану 1. ове одлуке, 
треба да садржи извештај екстерне ревизије о фи-
нансијским извештајима из члана 3. став 1. тачке 1) 
до 5) и став 2. тачке 1) до 4) Правилника о начину 
припреме, састављања и подношења финансијских 
извештаја корисника буџетских средстава и корисни-
ка средстава организација обавезног социјалног оси-
гурања („Службени гласник РС“, број 18/15).

Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику града Пожа-
ревца“.

У Костолцу, 28.01.2019. године Број: 8/19-2

СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ 
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ

Милена Церовшек, дипл.економ.,с.р.
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