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СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ

1
На основу члана 79. став 1. тачка 2) и члана 92. 

став 2., 3. и 4. Закона о буџетском систему („Службе-
ни гласник 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 , 95/18, 31/19 , 72/2019  и 149/20), 
члана 32. став 1. тачка 1) Статута Градске општине 
Костолац („Службени гласник града Пожаревца“ бр. 
15/18 и 14/19) и Сагласности  Државне ревизорске 
институције, Скупштина Градске општине Костолац, 
на седници од 16.03.2021. године, донела је 

ОДЛУКУ
о ангажовању ревизора за обављање 

екстерне ревизије 
завршног рачуна буџета 

Градске општине Костолац за 2020. годину

Члан 1.
Градска општина Костолац ангажује ревизора 

за обављање екстерне ревизије завршног рачуна 
буџета Градске општине Костолац за 2020. годину.

Члан 2.
Завршни рачун буџета Градске општине Костолац 

за 2020. годину, сагласно члану 1. ове одлуке, треба да 
садржи извештај екстерне ревизије о финансијским 
извештајима из члана 3. став 1. тачке 1) до 5) и став 
3. тачке 1) до 4) Правилника о начину припреме, 
састављања и подношења финансијских извештаја 
корисника буџетских средстава, корисника средстава 
организација обавезног социјалног осигурања и 
буџетских фондова („Службени гласник РС“, број 
18/15, 104/18, 151/20 и 8/21).

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

објављивања у „Службеном гласнику Града Пожа-
ревца“.

У Костолцу, 16.03.2021. године                      Број: 5/20-1

СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ 
КОСТОЛАЦ

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ 
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ

Милена Церовшек, дипл. економиста, с.р.

2
Скупштина Градске општине Костолац, на сед-

ници од 16.032021. године, разматрала је Извештај 
о раду Установе Центар за културу „Костолац“ и 
Завршни финансијски извештај за 2020. годину, 
усвојене Одлукaмa Управног одбора бр. 01-60/21-2 
и 01-60/21-3 од 02.03.2021 годинe, па је на основу 
члана 32. став 1. тачка 5)  Статута Градске општине 
Костолац („Службени гласник Града Пожаревца“, 
бр. 15/18 и 14/19), донела 

РЕШЕЊЕ

I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Извештај о раду 

Установе Центар за културу „Костолац“ и Завршни 
финансијски извештај за 2020. годину, који су 
усвојени Одлукaмa Управног одбора Установе 
Центар за културу „Костолац“, бр. 01-60/21-3 и 01-
60/21-2 од 02.03.2021 годинe.

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

У Костолцу, 16.03.2021. године                     Број: 5/20-2

СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ 
КОСТОЛАЦ

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ 
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ

Милена Церовшек, дипл. економиста, с.р.
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3
Скупштина Градске општине Костолац, на

седници од 16.03.2021. године, разматрала 
је Програм рада Установе Центар за културу 
„Костолац“ за 2021. годину, па је на основу члана 
44. став 2. Закона о култури („Службени гласник 
РС“, бр. 72/09, 13/16, 30/16 - испр. и 6/20) и члана 
32. став 1. тачке 4) и 5) Статута Градске општине 
Костолац („Службени гласник Града Пожаревца“, 
бр. 15/18 и 14/19), донела

РЕШЕЊЕ

I
Даје се сагласност на Програм рада Установе 

Центар за културу „Костолац“ за 2021. годину, 
који је Управни одбор Установе Центар за културу 
„Костолац“, усвојио Одлуком, бр. 01-360/20 од 
20.08.2020. године.

II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику 

Града Пожаревца“.

У Костолцу, 16.03.2021. године                     Број: 5/20-3

СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ 
КОСТОЛАЦ

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ 
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ

Милена Церовшек, дипл. економиста, с.р.
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Издавач: Одељење за послове органа Града и информационе технологије 
Градске управе Града Пожаревца  

редакција: Одељење за послове органа Града и информационе технологије 
Градске управе Града Пожаревца, Дринска 2,   
тел: 539-670, тираж броја 4 – 20 примерака.
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