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 1. ПОДАЦИ О ИНФОРМАТОРУ И ДРЖАВНОМ ОРГАНУ 
 

На   основу   члана 39. Закона   о   слободном   приступу   информацијама   од   
јавног значаја    («Сл. гласник  РС» број  120/04, 54/07, 104/09 и 36/10)  и  Упутства  за  
израду и објављивање   информатора о раду државног органа («Службени гласник  РС» 
број  68/10) Општинска управа општине  Голубац је дана 10.01.2013. године  објавила 
Информатор о раду органа општине Голубац. 

Информатор је   израђен   на   основу   података   достављених од стране 
овлашћених лица општинске управе и других органа општине. 

Свако заинтересовано лице које затражи има право на основу Закона о 
слободном приступу  информацијама  од  јавног  значаја  да  сазна  сваку  информацију 
која је  у  поседу власти,  осим  у  случајевима   у којима  је  Закон  другачије  прописао.  
Ако  власт  тражиоцу неосновано ускрати  информацију, тражилац може да се обрати 
Поверенику и да на други начин, предвиђен Законом, оствари своје право. 
 Лица одговорна за тачност и веродостојност података су председник Општине, 
начелник Општинске управе и секретар Скупштине општине Голубац. 

 Информатор се може добити у просторијама Општине Голубац, ул. Цара Лазара 
број 15, а објављен је  и на веб-сајту:  http://www.golubac.org.rs/. 

Овлашћена лица за поступање по захтеву за слободан приступ 
информацијама од јавног значаја су: 

- Даша Стокић, заменик начелника Општинске управе Голубац, тел: 012 678 
260; 

- Радмила Ивановић, начелница Одељења за привреду финансије, тел: 012 
678 169 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

http://www.golubac.org.rs/
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2.ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА  И НАДЛЕЖНОСТИ ОРГАНА ОПШТИНЕ 
ГОЛУБАЦ 

 
Општина је територијална јединица у којој грађани остварују право на 

локалну самоуправу у складу са Уставом, Законом и Статутом. 
 Грађани који имају бирачко право и пребивалиште на територији Општине, 
управљају пословима Општине у складу са Законом и Статутом. 
 Грађани учествују у остваривању локалне самоуправе путем грађанске 
иницијативе, збора грађана, референдума, других облика учешћа грађана у 
обављању послова Општине и преко својих одборника у Скупштини општине, у 
складу са Уставом, Законом и Статутом. 

Територију Општине, утврђену Законом, чине насељена места, односно 
подручја катастарских Општина које улазе у њен састав а која су наведена у 
Статуту општине који је објављен у тексту информатора. 

Општина врши послове из  своје надлежности утврђене Уставом и Законом, 
као и послове из оквира права и дужности Републике који су јој Законом поверени. 
 
Надлежности утврђене Уставом и Законом 

 
 Општина, преко својих органа, у складу с Уставом и Законом: 
 1. доноси програме развоја; 
 2. доноси урбанистичке планове; 
 3. доноси буџет и завршни рачун; 
 4. утврђује стопе изворних прихода општине, као и начин и мерила за 
одређивање висине локалних такси и накнада; 
 5. уређује и обезбеђује обављање и развој комуналних делатности 
(пречишћавање и дистрибуција воде, пречишћавање и одвођење атмосверских и 
отпадних вода, производња и снабдевање паром и топлом водом, линијски 
градски и приградски превоз путника у друмском саобраћају, одржавање чистоће у 
градовима и насељима, одржавање депонија, уређивање, одржавање и 
коришћење пијаца, паркова, зелених, рекреационих и других јавних површина, 
јавног паркиралишта, јавна расвета, уређивање и одржавање гробаља и 
сахрањивање и др.) као и организационе, материјалне и дуге услове за њихово 
обављање; 
 6. стара се о одржавању стамбених зграда и безбедности њиховог 
коришћења и утврђује висину накнаде за одржавање стамбених зграда; 
 7. спроводи поступак исељења бесправно усељених лица у станове и 
заједничке просторије у стамбеним зградама; 
 8. доноси програме уређења грађевинског земљишта, уређује и обезбеђује 
вршење послова уређења и коришћења грађевинског земљишта и утврђује висину 
накнаде за уређивање и коришћење грађевинског земљишта; 
 9. доноси програме и спроводи поројекте локалног економског развоја и 
стара се о унапређењу општег оквира привређивања у јединици локалне 
самоуправе; 
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 10. уређује и обезбеђује коришћење пословног простора којим управља, 
утврђује висину накнаде за коришћење пословног простора и врши надзор над 
коришћењем пословног простора; 
 11. стара се о заштити животне средине, доноси програме коришћења и 
заштите природних вредности и програме заштите животне средине, односно 
локалне санационе планове у складу са стратешким документима, својим 
интересима и специфичностима и утврђује посебну накнаду за заштиту и 
унапређење животне средине; 
 12. уређује и обезбеђује обављање послова који се односи на изградњу, 
рехабилитацију и реконструкцију, одржавање, заштиту, коришћење, развој и 
управљање локалним и некатегорисаним путевима, као и улицама у насељу; 
 13. уређује и обезбеђује посебне услове и организацију аутотакси превоза 
путника; 
 14. уређује и обезбеђује организацију превоза у линијској пловидби који се 
врши на територији општине, као и одређује делове обале и воденог простора на 
којима се могу градити хидрограђевински објекти и постављати пловни објекти; 
 15. оснива робне резерве и утврђује њихов обим и структуру, уз сагласност 
надлежног Министарства, ради задовољавања потреба локалног становништва; 
 16. оснива установе и организације у области основног образовања, 
културе, примарне здравствене заштите, физичке културе, спорта, дечје заштите и 
туризма, прати и обезбеђује њихово функционисање; 
 17. оснива установе и организације у области социјалне заштите и прати и 
обезбеђује њихово функционисање, даје дозволе за почетак рад установа 
социјалне заштите које оснивају друга правна и физичка лица, утврђује 
испуњеност услова за пружање услуга социјалне заштите, утврђује нормативе и 
стандарде за обављање делатности установа чији је оснивач, доноси прописе о 
правима у социјаној заштити и обавља послове државног старатеља; 
 18. организује вршење послова  у вези са заштитом културних добара од 
значаја за општину, подстиче развој културног и уметничког стваралаштва, 
обезбеђује средства за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у 
области културе од значаја за општину и ствара услове за рад музеја и библиотека 
и других установа културе чији је оснивач; 
 19. организује заштиту од елементарних и других већих непогода и заштиту 
од пожара и ствара услове за њихово отклањање, односно ублажавање њихових 
последица; 
 20. доноси основе заштите, коришћења и уређења пољопривредног 
земљишта и стара се о њиховом спровођењу, одређује ерозивна подручја, стара 
се о коришћењу пашњака  и одлучује о произвођењу пашњака дугој култури; 
 21. уређује и утврђује начин коришћења и управљања  изворима, јавним 
бунарима и чесмама, утврђује водопривредне услове, издаје водопривредне 
сагласности и водопривредне дозволе за објекте локалног значаја; 
 22. стара се и обезбеђује услове за очување, коришћење и унапређење 
подручја са природним лековитим својствима; 
 23. подстиче и стара се о развоју туризма на својој територији и утврђује 
висину боравишне таксе; 
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 24. стара се о развоју и унапређењу угоститељства, занатства и трговина, 
уређује радно време, места на којима се могу обављати одређене делатности и 
друге услове за њихов рад; 
 25. управља имовином општине и користи средства у државној својини и 
стара се о њиховом очувању и увећању; 
 26. уређује и организује вршење послова у вези са држањем и заштитом 
домаћих и егзотичних животиња; 
 27. организује вршење послова правне заштите својих права и интереса; 
 28. образује органе, организације и службе за потребе општине и уређује 
њихову организацију и рад; 
 29. помаже развој различитих облика самопомоћи и солидрности са лицима 
са посебним потребама  као и са лицима која су суштински у неједнаком положају 
са осталим грађанима и подстиче активности и пружа помоћ организацијама 
инвалида и другим социјално-хуманитарним организацијама на својој територији; 
 30. подстиче и помаже развој задругарства; 
 31. организује сужбу правне помоћи грађанима; 
 32.стара се о остваривању, заштити и унапређењу људских права и 
индивидуалних и колективних права припадника националних мањина и етничких 
група; 
 33. утврђује језике и писма националних мањина који су у службеној 
употреби на територији општине; 
 34. стара се о јавном информисању од локалног значаја и обезбеђује услове 
за јавно информисање на српском језику и језику националних мањина који се 
користе на територији општине, оснива телевизијске и радио-станице ради 
извештавања на језику националних мањина који је у општини у службеној 
употреби, као и ради извештавања на језику националних мањина који није у 
службеној употреби, када такво извештавање представља достигнути ниво 
мањинских права; 
 35. прописује прекршаје за повреде општинских прописа; 
 36. образује инспекцијски службе и врши инспекцијски надзор над 
извршењем прописа и других општих аката из надлежности општине; 
 37. уређује организцију и рад мировних већа; 
 38. уређује и обезбеђује употребу имена, грба и другог обележја, општине; 
 39. обавља и друге послове од непосредног интереса за грађане, у складу с 
Уставом, Законом и Статутом. 
 За остваривање својих права и дужности и за задовољавање потреба 
локалног становништва Општина може посебном одлуком оснивати: предузећа, 
установе и дуге организације које врше јавну службу. 
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2.2 НАДЛЕЖНОСТИ ОРГАНА ОПШТИНЕ ГОЛУБАЦ 
 
Скупштина општине 
 

 
 Скупштина општине је највиши орган Општине који врши основне функције 
локалне власти, утврђене Уставом, Законом и Статутом. 
 Скупштину општине чине одборници које бирају грађани на непосредним 
изборима, тајним гласањем, у складу са Законом и Статутом. 
 Скупштина оштине има 31 одборника. 

 
 
 
ОДБОРНИЦИ 
 
 
 

1. ГОРАН БЕЛОВАНОВИЋ ИЗ ГОЛУПЦА, ДС 
2. ДРАГОМИР МУЧИЋ ИЗ СНЕГОТИНА, ДС 
3. СУЗАНА ПАВЛОВИЋ ИЗ ДВОРИШТА, ДС 
4. МИРОСЛАВА ПАЦИЋ ИЗ ВИНАЦА,ДС 
5. МИЛОРАТКА ГАЈИЋ ИЗ МАЛЕШЕВА, ДС 
6. РАДИЦА БАБИЋ ИЗ КЛЕЊА, ДС 
7. ИВАН НИКОЛИЋ ИЗ МИЉЕВИЋА, ДС 
8. ЖИВАН СТОЈАДИНОВИЋ ИЗ ГОЛУПЦА, ДС 
9. БИЉАНА БОГДАНОВИЋ ИЗ СЛАДИНЦА, ДС 
10. РАДОСЛАВ ЈОВИЋ ИЗ ДУШМАНИЋА, ДС 
11. СЛОБОДАН ПЕРИЋ ИЗ РАДОШЕВЦА, ДС 
12. ЗВОНИМИР УРОШЕВИЋ ИЗ СЛАДИНЦА, СПС 
13. ЖИВАДИНКА ЧУЧКОВИЋ ИЗ ГОЛУПЦА, СПС 
14. ЗОРАН ЋИРКОВИЋ ИЗ ГОЛУПЦА,ДСС 
15. САША СТОКИЋ ИЗ БАРИЧА, ДСС 
16. МИЛИЈАНА МИТИЋ ИЗ МИЉЕВИЋА, ДСС 
17. МИРОСЛАВ КОСТИЋ ИЗ БРЊИЦЕ, ДСС 
18. ПРЕДРАГ ЛАЗИЋ ИЗ ГОЛУПЦА, ЛДП 
19. ВОЈИСЛАВ ЖИВАНОВИЋ ИЗ ГОЛУПЦА, ЛДП 
20. НЕБОЈША МИЈОВИЋ ИЗ ГОЛУПЦА, СНС 
21. САША МАРЈАНОВИЋ ИЗ ГОЛУПЦА,СНС 
22. ДАНКА ЈОВАНОВИЋ ИЗ ГОЛУПЦА,СНС 
23. АЛЕКСАНДАР ЂУКИЋ ИЗ БРАНИЧЕВА,СНС 
24. ДРАГАН ДРИКИЋ ИЗ БРЊИЦЕ,СНС 
25. ВЕСНА СПАСИЋ ИЗ ШУВАЈИЋА,СНС 
26. ДРАГИША ЂУРИЋ ИЗ КУДРЕША,СНС 
27. ЈОВИЦА ЖИВАНОВИЋ ИЗ БАРИЧА,СНС 
28. МИРЈАНА НАСТАСИЈЕВИЋ ИЗ МАЛЕШЕВА,СНС 
29. ДРАГАН ФУРУНОВИЋ ИЗ ГОЛУПЦА, УБО 
30. БРАНКО РАКИЋ ИЗ МАЛЕШЕВА,УБО. 
 
Напомена: Један мандат је предмет спора пред Управним судом у Београду 
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Стална радна тела Скупштине општине Голубац 
 
1.КОМИСИЈА ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊА; 
2.АДМИНИСТРАТИВНА КОМИСИЈА; 
3.САВЕТ ЗА ДРУШТВЕНИ РАЗВОЈ; 
4.САВЕТ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ. 
 

Скупштина општине, у складу са законом: 
1) доноси Статут општине и пословник Скупштине општине; 
2) доноси буџет и усваја завршни рачун буџета; 
3) утврђује стопе изворних прихода Општине, као и начин и мерила за 

одређивање висине локалних такса и накнада; 
4) подноси иницијативу за покретање поступка оснивања, укидања или 

промене територије Општине; 
5) доноси програм развоја Општине и појединих делатности; 
6) доноси просторни план и урбанистичке планове и уређује коришћење 

грађевинског земљишта; 
7) доноси прописе и друге опште акте; 
8) расписује општински референдум и референдум на делу територије 

Општине, изјашњава се о предлозима садржаним у грађанској иницијативи и 
утврђује предлог одлуке о самодоприносу; 

9) оснива службе, јавна предузећа, установе и организације, утврђене 
Статутом општине и врши надзор над њиховим радом; 

10) именује и разрешава управни и надзорни одбор, именује и разрешава 
директоре јавних предузећа, установа, организација и служби, чији је 
оснивач и даје сагласност на њихове статуте, у складу са законом; 

11) бира и разрешава председника Скупштине и заменика председника 
Скупштине; 

12) поставља и разрешава секретара и заменика секретара Скупштине; 
13) бира и разрешава председника Општине и, на предлог председника 

Општине, бира заменика председника Општине и чланове Општинског већа; 
14) утврђује општинске таксе и друге локалне приходе који Општини припадају 

по закону; 
15) утврђује накнаду за уређивање и коришћење грађевинског земљишта и 

доноси појединачне акте за давање у закуп грађевинског земљишта; 
16) доноси акт о јавном задуживању Општине, у складу са законом којим се 

уређује јавни дуг; 
17) ) доноси годишњи програм прибављања непокретности за потребе органа 

Општине, уз сагласност Владе Републике Србије и покреће поступак 
отуђења непокретности пред надлежним органима;1 

18) прописује радно време угоститељских, трговинских и занатских објеката; 
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19) даје мишљење о републичком, покрајинском и регионалном просторном 
плану; 

20) оснива стална и повремена радна тела за разматрање питања из њене 
надлежности; 

21) даје мишљење о законима којима се уређују питања од интереса за локалну 
самоуправу; 

22) разматра извештај о раду и даје сагласност на програм рада корисника 
буџета; 

23) одлучује о сарадњи и удруживању са градовима и општинама, удружењима, 
невладиним организацијама;  

24) информише јавност о свом раду;  
25) покреће поступак за оцену уставности и законитости закона или другог општег акта 

Републике Србије којим се повређује право на локалну самоуправу; 
26) даје сагласност на употребу имена, грба и другог обележја Општине; 
27) разматра и усваја годишње извештаје о раду јавних предузећа, установа и 

других јавих служби чији је оснивач или већински власник општина; 
28) разматра годишњи извештај заштитника грађана о остваривању људских 

права у Општини; 
29) усваја етички кодекс понашања функционера (у даљем тексту: етички 

кодекс); 
30) доноси мере и усваја препоруке за унапређење људских и мањинских права; 
31) обавља и друге послове утврђене законом и овим статутом. 

 
 
Општинско веће 
 

Општинско веће: 
 

1) предлаже Статут, буџет и друге одлуке и акте које доноси Скупштина; 
2) непосредно извршава и стара се о извршавању одлука и других аката 

Скупштине општине; 
3) доноси одлуку о привременом финансирању у случају да Скупштина 

општине не донесе буџет пре почетка фискалне године; 
4) врши надзор над радом Општинске управе, поништава или укида акте 

Општинске управе који нису у сагласности са законом, Статутом и другим 
општим актом или одлуком које доноси Скупштина општине; 

5) решава у управном поступку у другом степену о правима и обавезама 
грађана, предузећа и установа и других организација у управним стварима 
из надлежности Општине; 

6) стара се о извршавању поверених надлежности из оквира права и дужности 
Републике. 

7) поставља и разрешава начелника Општинске управе; 
8) образује стручна саветодавна радна тела за поједине послове из своје 

надлежности; 
9)  информише јавност о свом раду;   
10)  доноси пословник о раду на предлог председника Општине; 
11)  врши друге послове које утврди Скупштина општине. 
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Председник општине 
 

Председник Општине:  
1) представља и заступа Општину; 
2) предлаже начин решавања питања о којима одлучује Скупштина општине; 
3) наредбодавац је за извршење буџета; 
4) оснива општинску службу за инспекцију и ревизију коришћења буџетских 

средстава; 
5) даје сагласност на опште акте којима се уређују број и структура запослених 

у установама које се финансирају из буџета Општине и на број и структуру 
запослених и других лица која се ангажују на остваривању програма или 
дела програма корисника буџета Општине; 

6) одлучује о давању на коришћење, односно у закуп, као и о отказу уговора о 
давању на коришћење, односно у закуп и стављању хипотеке на 
непокретности које користе органи Општине, уз сагласност Дирекције за 
имовину Републике Србије; 

7) усмерава и усклађује рад Општинске управе; 
8) доноси појединачне акте за које је овлашћен законом овим статутом или 

одлуком Скупштине општине; 
9) информише јавност о свом раду; 
10) подноси жалбу Уставном суду Републике Србије ако се појединачним актом 

или радњом државног органа или органа Општине онемогућава вршење 
надлежности Општине; 

11) образује стручна саветодавна радна тела за поједине послове из своје 
надлежности; 

12) врши и друге послове утврђене овим статутом и другим актима Општине. 
 
Општинска управа 
 

1. Припрема нацрте прописа и других аката које доноси Скупштина општине 
Голубац (у даљем тексту: Скупштина општине), Председник општине Голубац (у даљем 
тексту: Председник Општине) и Општинско веће општине Голубац (у даљем тексту: 
Општинско веће); 

2. Извршава одлуке и друге акте Скупштине општине, Председника Општине и 
Општинског већа; 

3. Решава у управном поступку у првом степену о правима и дужностима грађана, 
предузећа, установа и других организација у управним стварима из надлежности општине; 

4. Обавља послове управног надзора над извршавањем прописа и других општих 
аката Скупштине општине; 

5. Извршава законе и друге прописе чије је извршавање поверено Општини; 
6. Обавља стручне и друге послове које утврди Скупштина општине и Председник 

Општине; 
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7. Доставља извештај о свом раду на извршавању послова општине из изворног 
делокруга и поверених послова, Председнику општине, Општинском већу и Скупштини 
општине најмање једном годишње. 
 

Општинска управа се образује као јединствени орган. 
У Општинској управи као јединственом органу образују се Одељења као основне 

унутрашње организационе јединице, за вршење међусобно повезаних управних,стручних и 
других послова. 

Ради обједињавања истих или сличних послова који су међусобно сродни, 
успешнијег извршавања послова, пуне упослености и одговорности радника, у оквиру 
Одељења као основних организационих јединица образују се унутрашње организационе 
јединице- Групе. 

 
У Општинској управи образују се следеће основне унутрашње организационе 

јединице: 
1.Одељење за општу управу, друштвене делатности, стручне и заједничке послове, 
2. Одељење за привреду и финансије, 
3.Одељење за урбанизам и изградњу, комуналне,инспекцијске и имовинско-правне  
послове, 
4.Одељење за утврђивање и наплату локланих јавних прихода. 
  

Одељење за општу управу,друштвене делатности,стручне и заједничке послове 
врши послове Општинске управе који се односе на: организацију и метод рада Општинске 
управе, спровођење прописа о управи и канцеларијском пословању, организацију и рад 
писарнице и архиве за Општинску управу, решавање у управним стварима о грађанским 
стањима, вођење матичних књига и евиденција о држављанству, радне односе и израду 
радних верзија општинских аката из области радних односа запослених у Општинској 
управи,пружању правне помоћи грађанима, заједничке послове на одржавању и 
коришћењу телефонске централе, електро и инсталација грејања, обезбеђење и одржавање 
хигијене у згради Општинске управе,  евиденције о општинској имовини и старање о 
њеном одржавању, стручне и административно техничке послове за Скупштину општине, 
Председника општине и Општинско веће а нарочито: послове у вези са припремом 
седница Скупштине општине, Председника општине, Општинског већа и њихових радних 
тела, обраду материјала са седница, припремање прописа и других аката у области локалне 
самоуправе и другим областима које нису у делокругу других одељења, праћење њиховог 
спровођења, вођење евиденције и записника о одржаним седницама и друге послове из ове 
области, стручне и административне послове по поднетим захтевима за оцену уставности 
и законитости аката које доносе Скупштина општине, Председник општине и Општинско 
веће, послове протокола, и сарадње општине са другим општинама у земљи и 
иностранству, послове пријема домаћих и страних делегација и друге послове из области 
протокола и сарадње, информисање, уређивање и издавање "Службеног гласника општине 
Голубац", пружа стручну и административно техничку помоћ одборницима и 
одборничким групама у Скупштини општине, оснивање установа и организација у области 
предшколског васпитања и образовања и основног образовања и васпитања, културу, 
примарну здравствену заштиту, физичку културу, спорт, дечју и социјалну заштиту, прати 
и обезбеђује њихово функционисање, и врши надзор над радом, организацију вршења 
послова у вези са заштитом културних добара од значаја за општину подстицање развоја 
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културно-уметничког аматеризма и стварање услова за рад музеја, библиотека и других 
установа културе чији је оснивач, ученичка и студентска питања, друштвену бригу о деци, 
социјалну заштиту и здравствену заштиту,  дечји додатак, породиљско одсуство, борачко 
инвалидску заштиту, повереништво Комесаријата за избеглице, вођење бирачког списка, 
организације и удружења грађана, вођење матичних књига и евиденција о држављанству 
за матично подручје ван седишта Општинске управе,  послове противпожарне заштите, 
послове овере и издавања разних уверења по ЗУП-у, обављање управног инспекцијског 
надзора над применом закона и других прописа из области просвете, као и друге послове у 
складу са законским прописима. 

 
У оквиру Одељења а за обављање одређених послова из надлежности Општинске 

управе, образују се следеће месне канцеларије и матична подручја: 
1. МК Барич за насељена места: Барич и Бикиње; 
2. МК Браничево за насељена места: Браничево и Пониква; 
3. МК Винци за насељено место Винци; 
4. МК Добра за насељено место Добра; 
5. МК Доња Крушевица за насељена места: Доња Крушевица и Шувајић; 
6. МК Клење за насељена места: Душманић, Клење и Мрчковац; 
7  МК Миљевић за насељено место Миљевић; 
8. МК Снеготин за насељена места: Снеготин, Кудреш и Житковица. 
  

Месна канцеларија обавља одређене послове из надлежности Општинске управе 
који се односе на: вођење матичних књига, вођење евиденција о држављанству, 
састављање смртовница, попис и процену заоставштине, оверу преписа, потписа и 
рукописа, пријем поднесака, доставу писмена грађанима и правним лицима, ажурирање 
бирачког списка и друге послове опште управе, у складу са Законом. 

Послови из става 1. овог члана за грађане на градском подручју и становнике  
месних заједница: Брњица, Војилово, Двориште, Кривача, Малешево, Радошевац, 
Сладинац и Усије обављају се, у оквиру Одељења  у седишту Општинске управе. 

 
Одељење за привреду и финансије врши послове Општинске управе који се 

односе на: област привреде, занатства, угоститељства, трговине, туризма, локалног 
економског развоја, доношење програма развоја делатности за које је надлежна општина, 
цене из надлежности општине, унапређивање и развој пољопривреде и занатства, упис и 
вођење регистра предузетника, организацију послова везаних за послове набавке добара, 
радова и услуга неопходних за функционисање органа управе, израду правних и других 
аката везаних за јавне набавке, припрему буџета и финансијских планова, спровођење 
буџета општине, финансирање делатности из надлежности општине, планирање и праћење 
прихода и расхода, састављање консолидованог рачуна трезора, контролу расхода и 
преузетих обавеза, буџетско рачуноводство и извештавање, управљање финансијско-
информационим системом, финансијско рачуноводствене послове, књиговодствене 
послове, благајничко пословање, контролу новчаних докумената (ликвидатура), израду 
извештаја (периодичних и годишњих), формирање документације за исплату, фактурисање 
и сличне послове, спровођење инспекцијског надзора над:директним и индиректним 
корисницима средстава буџета општине, јавним предузећима, које је основала општина, 
правним лицима основаним од стране тих јавних предузећа. 
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Функција буџетске инспекције и ревизије је:контрола примене Закона у области 
материјално финансијског пословања и наменског и законског коришћења средстава 
корисника буџетских средстава, организација, предузећа односно правних лица из 
претходног члана; контрола и ревизија плана извршења буџета код корисника буџетских 
средстава; оцена система интерних контрола у погледу њихове адекватности, успешности 
и потпуности; давање савета када се уводе нови системи, процедуре или задаци; ревизија 
начина рада који представља оцену пословања и процеса, укључујући и нефинансијске 
операције, у циљу оцене економичности, ефикасности и успешности; успостављање 
сарадње са буџетском инспекцијом Министарства и екстерном ревизијом. 

Буџетска инспекција и ревизија су дужни да прате утрошак средстава по појединим 
апропријацијама у буџету од стране буџетских корисника и да писаним путем известе 
Председника општине у случају одређених неправилности у погледу трошења средстава 
мимо Одлуке о буџету општине. 

По пријему извештаја од стране буџетске инспекције и ревизије Председник 
општине ће појединачним актом обуставити извршење акта буџетског корисника које није 
у складу са Одлуком о буџету. 
 

Одељење за урбанизам и изградњу,комуналне, инспекцијске и имовинско-
правне послове врши послове Општинске управе који се односе на одређене полове из 
области водопривреде, заштите од ерозија и регулације водотока, утврђивање процене 
штета од елементарних непогода, експропријацију и пренос права коришћења 
непокретности, изузимање и додела земљишта по Закону о грађевинском земљишту ради 
привођења земљишта урбанистичкој намени,вођење поступка расправљања имовинских 
односа насталим самовласним заузећем земљишта у својини општине, планирање и 
уређење простора, изградњу објеката , стамбене и комуналне делатности, коришћење 
грађевинског земљишта, одређене послове из области саобраћаја и путне привреде, 
имовинскоправне послове поверене Законом, послове поверене Законом о планирању и 
изградњи, техничку припрему и обраду урбанистичких дозвола, издавање грађевинских 
дозвола, обављање управног инспекцијског надзора над применом републичких законских 
прописа, прописа и општих аката Скупштине општине и поверених послова посебним 
материјалним прописима из делокруга инспекцијског надзора: грађевинарства, саобраћаја, 
животне средине, вођење поступка и доношење решења о рушењу и уклањању објеката у 
поступку инспекцијског надзора, израду нормативно-правних аката и административно- 
техничких послова којима се уређују и обезбеђују услови и мере које је потребно 
спровести и обезбедити у току рушења и уклањања објеката, управо-стручне послове у 
области заштите животне средине, реализацију израде и имплементацију локалног 
еколошког плана, припрему предлога коришћења средстава од накнаде за заштиту 
животне средине, послови планирања одбране и други послови у складу са законом. 
 

Одељење за утврђивање и наплату локалних јавних прихода води порески 
поступак ( утврђивање, наплата и контрола) локалних јавних прихода и стара се о правима 
и обавезама пореских обвезника, а нарочито: 

- Евиденција обвезника локалних јавних прихода; 
- Пријем, обрада и контрола и евидентирање података из пореске пријаве; 
- Утврђивање обавеза решењем по основу локалних јавних прихода; 
- Евидентирање утврђене пореске обавезе; 
- Књижење извршених уплата локалних јавних прихода; 
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- Послови канцеларијске и теренске контроле; 
- Послови обезбеђења наплате пореске обавезе; 
- Послови редовне и принудне наплате и одлагање плаћања пореског дуга; 
- Послови у вези пријава потраживања у поступцима приватизације, стечаја и 

локвидације; 
- Подношење захтева и вођење порескопрекршајног поступка; 
- Послови првостепеног поступка по изјављеним жалбама и вођење поновног 

поступка по поништеним управним актима другостепеног органа; 
- Послови вођења пореског књиговодства за локлане јавне приходе; 
- Послови у вези повраћаја и прекњижавања локалних јавних прихода; 
- Послови издавања уверења и потврда у вези локалних јавних прихода; 
- Послови извештавња у вези локалних јавних прихода и други послови из делоруга 

ЛПА. 
 

Радом Општинске управе, руководи начелник Општинске управе. 
Начелник Општинске управе има заменика који га замењује у случају његове 

одсутности. 
За свој рад и рад Општинске управе начелник одговара Скупштини општине, 

Председнику општине и Општинском већу у складу са Статутом и овом Одлуком. 
Заменик начелника Општинске управе за свој рад одговара начелнику Општинске 

управе. 
Начелника и заменика начелника поставља Општинско веће, на основу јавног 

огласа на пет година. 
 
За начелника и заменика начелника Општинске управе може бити постављено лице 

које има завршен правни факултет, положен испит за рад у органима државне управе и 
најмање пет година радног искуства у струци. 
 

Начелник Општинске управе: 
1. Организује, координира и усмерава рад Општинске управе; 
2. Доноси Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у 

Општинској управи, уз сагласност Општинског већа; 
3. У складу са Законом доноси опште акте о радним односима, дисциплинској 

одговорности запослених, о оцењивању запослених, о решавању стамбених потреба 
запослених, и друга нормативна акта у складу са законским прописима. 

4. Распоређује начелнике одељења,  
5. Решава о правима и обавезама из радноправних односа запослених лица у 

Општинској управи, у складу са Законом. 
6. Подноси Скупштини општине, Председнику општине и Општинском већу 

извештај о раду Општинске управе. 
7. Решава сукоб надлежности између основних организационих јединица 

Општинске управе, и 
8. Врши и друге послове које су му Законом, Статутом и другим актима општине 

стављени у надлежност. 
Радом Општинске управе, руководи начелник Општинске управе. 
Начелник Општинске управе има заменика који га замењује у случају његове 

одсутности. 
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За свој рад и рад Општинске управе начелник одговара Скупштини општине, 
Председнику општине и Општинском већу у складу са Статутом и овом Одлуком. 

Заменик начелника Општинске управе за свој рад одговара начелнику Општинске 
управе. 

Начелника и заменика начелника поставља Општинско веће, на основу јавног 
огласа на пет година. 

За начелника и заменика начелника Општинске управе може бити постављено лице 
које има завршен правни факултет, положен испит за рад у органима државне управе и 
најмање пет година радног искуства у струци. 

Начелник Општинске управе: 
1. Организује, координира и усмерава рад Општинске управе; 
2. Доноси Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у 

Општинској управи, уз сагласност Општинског већа; 
3. У складу са Законом доноси опште акте о радним односима, дисциплинској 

одговорности запослених, о оцењивању запослених, о решавању стамбених потреба 
запослених, и друга нормативна акта у складу са законским прописима. 

4. Распоређује начелнике одељења,  
5. Решава о правима и обавезама из радноправних односа запослених лица у 

Општинској управи, у складу са Законом. 
6. Подноси Скупштини општине, Председнику општине и Општинском већу 

извештај о раду Општинске управе. 
7. Решава сукоб надлежности између основних организационих јединица 

Општинске управе, и 
8. Врши и друге послове које су му Законом, Статутом и другим актима општине 

стављени у надлежност.  
Одељењем руководи начелник Одељења. 
Групом, уколико то захтева потреба посебног организовања процеса рада унутар 

истог, може руководити руководилац Групе. 
Начелници Одељења у Општинској управи: 
1. Руководе радом Одељења и организују, усмеравају и обједињавају рад Одељења. 
2. Старају се о правилној примени Закона и других прописа из надлежности 

Одељења. 
3. Воде и старају се о вођењу управног поступка из надлежности одељења. 
4. Старају се о испуњавању радних дужности запослених. 
5. Врше и друге послове по налогу начелника Општинске управе. 
Начелник Одељења је за свој рад и рад Одељења одговоран начелнику Општинске 

управе. 
Руководиоци групе у оквиру Одељења, за свој рад и рад одсека којим руководе, 

одговарају начелнику одељења и Начелнику Општинске управе.   
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3. ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ГОЛУБАЦ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
   

ОПШТИНСКА 
УПРАВА 

НАЧЕЛНИК 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ 
УПРАВУ,друштвене 
делатности,стручне и  
заазззаједничке  

 
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И  

ФИНАНСИЈЕ 

 
НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА 

 
НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА 

 
ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ И 
ИЗГРАДЊУ,КОМУНАЛНЕ,ИНС
ПЕКЦИЈСКЕ И ИМОВИНСКО 

ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ 

 
НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА 

 

 ОДЕЉЊЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ И 
НАПЛАТУ ЛОКАЛНИЈ ЈАВНИХ 
ПРИХОДА  

Начелник 
одељења 

ЗАМЕНИК 
НАЧЕЛНИКА 

Група за локални 
економски развој 

Група  за 
инспекцијске послове 

Руководилац  групе Руководилац групе 
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Укупан број запослених са начелницима одељења 
 
 

1. Oдељење за привреду и финансије 
 
Назив посла                                                                 Број                                                                          
                                                                                      извршилаца 
1. Начелник одељења 1 ВСС 

2.Послови буџетског рачуноводства и 
финансијског извештавања 

1 ВСС 

3. Послови плаћања за директне буџетске 
кориснике 

1 ССС 

4. Послови буџетског рачуноводства за директне 
буџетске кориснике 

1  ВСС 

5. Послови буџетског рачуноводстава за 
индиректне буџетске кориснике 

1 ССС 

6. Послови јавних набавки  
1 

  

ГРУПА ЛОКАЛНОГ ЕКОНОМСКОГ РАЗВОЈА   

7. Послови локланог економског развоја-шеф 
одсека 

1 ВСС 

8. Послови помоћника за економски развој и 
спровођење пројеката локалног економског 
развоја 

2 ВШС 

   

 

 

 

2. Одељење за општу управу, друштвене делатности,стручне и 
заједничке послове 

 

 

                                                                                           
                                                                            Број извршилаца                   

 Назив посла                                                                                         
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1. Начелник одељења 1 ВСС 
2. Послови борачко- инвалидске и социјалне и 
дечије заштите, бирачких спискова и избеглих 
лица,прогнаних и интерно расељених лица 

 
 
1 

 
ВШС 

3. Послови остваривања права из области друштвене 
бриге о деци 

 
1 

ВСС 
 

4. Послови писарнице 1 ССС 
5. Општи управни послови  

1 
ССС 

6. Послови матичара 1 ВСС 
7. Послови шефа месне канцеларије 7 ССС 
8. Послови општинских органа и радних односа  

1 
ССС 

9. Послови архиве 1 ССС 
10.послови помоћи грађанима,јавним 
предузећима,установама и организацијама 

1 ВСС 

11. Послови техничког секретара 1 ССС 
12. Послови возача моторног возила 1 КВ 
13. Послови ложача-домара-курира 2 КВ 
14. Послови бифеа 1 ОШ 
15. Послови помоћног радника-курира 3 ОШ  
16.Послови спремачице 1 ОШ 

 

 

  
  
  

МЕСНЕ КАНЦЕЛАРИЈЕ 
 

Месна заједница Шеф месне канцеларије/ 
Стручна спрема 

 
Помоћни радник 

Браничево Властимир Марковић               
ССС 

 

Миљевић Слађан Милетић              ССС / 
Клење Драган Живковић            ССС  

Снеготин / / 
Винци Мирјана Јеремић             ССС / 
Барич Радивоје Животић           ССС / 
Добра Радиша Мишић                ССС     

Доња Крушевица Властимир Марковић      ССС    
   

3.Одељење за урбанизам и изградњу,комуналне, инспекцијске и 
имовинскоправне послове 
 

 

Назив                                                                  Број извршилаца 
 
1. Начелник одељења  ВСС 
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2.Послови урбанизма 1 ВШС 
3. Послови изградње 1 ССС 
4. Имовинскоправни и стамбени послови 1 ВШС 
5. Послови одбране, ванредних 
ситуација,безбедности и здравља на раду 
ипротивпожарне заштите 

1 ВСС 

ГРУПА ЗА ИНСПЕЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ   
6. Комунални инспектор- руко одсека  

1 
ВСС 

7. Послови комуналног инспектора и инспектора 
за друмски саобраћај 

1 ВС 

8. Послови урбанизма 1 ВС 
9. Послови изградње                                                             1 ССС 
10. Послови приватног предузетништва и 
пољопривреде 

 
1 

ССС 
 

 
 

  
 

  
 

 
4.Одељење за утврђивање и наплату локалних јавних прихода 
 

Назив                                                                  Број извршилаца 
 
1. Начелник одељења  ВСС 
2.Порески инспектор канцеларијске и теренске 
контроле 

1 ВСС 

3. Порески контролор 2 ВШС 
4. Послови пореске евиденције 1 ССС 
5. Извршитељ наплате утврђених јавних прихода 2 ССС 
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4. ПРОПИСИ КОЈИ СЕ ПРИМЕЊУЈУ У РАДУ ОРГАНА ОПШТИНЕ ГОЛУБАЦ 
 
- Закон о државној управи (''Службени гласник РС", бр. 79/05 и 101/07, 95/10); 
- Закон о локалној самуправи (''Службени гласник РС', бр. 129/07);  
- Закон о општем управном поступку (''Службени гласник СРЈ'', бр. 33/97 ,31/01 и 30/2010); 
- Закон о државним и другим празницима(''Службени гласник РС“, бр.43/01, 101/07); 
- Закон о печатима државних и других органа (''Службени гласник РС", бр.101/07); 
- Закон о оверавању потписа, рукописа и преписа (''Службени гласник РС", бр.39/93); 
- Закон о избору народних посланика (''Службени гласник РС", бр.35/00 ....104/09); 
- Закон о локалним изборима (''Службени гласник РС'', бр. 129/07, 34/10); 
- Закон о националним саветима националних мањина (''Службени гласник РС'', 
бр.72/09); 
- Правилник о начину вођења посебног бирачког списка националне мањине 
(''Службени гласник РС'', бр.91/09); 
- Закон о референдуму и народној иницијативи (Службени гласник РС'', бр.48/94 и11/98); 
- Закон о републичким административним таксама (''Службени гласник РС'', бр.43/03, 
51/03, 53/04, 42/05, 61/05, 101/05, 42/06, 47/07, 54/08, 5/09, 54/09 и 35/2010); 
- Закон о безбедности и здрављу на раду („Службени гласник Републике Србије", број 
101/05) 
- Закон о спречавању злостављања на раду (''Службени гласник Републике Србије'''', број 
36/10); 
- Закон о заштити становништва од изложености дуванском диму („Службени гласник 
Републике Србије “, број 30/10); 
- Закон о основама система образовања и васпитања („Службени гласник Републике 
Србије “, број:72/09); 
-Закон о основној школи(„Службени гласник Републике Србије “, број:50/92, 53/93, 67/93, 
48/94, 66/94, 22/02, 62/03, 101/05 и 72/09); 
- Закон о прекршајима („Службени гласник Републике Србије “, број: 101/05, 116/08, 
116/08,111/09); 
- Правилник о образовној, здравственој и социјалној подршци детету и 
ученику(„Службени гласник Републике Србије “, број:63/10), 
- Закон о социјалној заштити и обезбеђивању социјалне сигурности грађана („Службени 
гласник Републике Србије “, број:36/91, 33/93, 53/93, 67/93, 46/94, 48/94, 52/96, 29/01, 
84/04, 101/05, 115/05); 
- Породични закон („Службени гласник Републике Србије “, број:18/05); 
- Закон о избеглицама(„Службени гласник Републике Србије “, број:18/92, "Службени лист 
СРЈ, бр.42/02, "Службени гласник Републике Србије “, број:45/02,30/10) 
- Закон о основним правима бораца, војних инвалида и породица палих бораца("Службени 
лист СРЈ, бр.24/98, 29/98, 25/00, „Службени гласник Републике Србије “,број:101/05, 
111/09); 
- Закон о правима бораца, војних инвалида и чланова њихових породица („Службени 
гласник СРС, бр. 54/89, „Службени гласник Републике Србије “, број:137/04); 
- Закон о правима цивилних инвалида рата („Службени гласник Републике Србије “, 
број:52/96); 
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- Закон о пензијском и инвалидском осигурању (''Службени гласник РС", бр.34/03, 64/04- 
одлука УСРС, 84/04-др. закон, 85/05, 101/05-др. закон, 63/06-одлука УСРС, 106/06, 
5/09,107/09); 
- Закон о запошљавању и осигурању за случај незапослености(„Службени гласник 
Републике Србије “, број:36/09, 88/10); 
- Закон о раду (''Службени гласник РС“, бр.24/05, 61/05, 54/09); 
- Закон о радним односима у државним органима (''Службени гласник РС“, бр.48/91, 66/91, 
44/98, 49/99, 34/2001, 39/02, 49/05, 79/05); 
- Општи колективни уговор (''Службени гласник РС",50/08, 104/08, 122/08, 8/09); 
- Посебан колективни уговор за државне органе са анексом (''Службени гласник 
РС",бр.23/98, 95/08, 11/09); 
- Закон о пензијском и инвалидском осигурању (''Службени гласник РС", бр.34/03, 64/04- 
одлука УСРС, 84/04-др. закон, 85/05, 101/05-др. закон, 63/06-одлука УСРС, 106/06, 
5/09,107/09); 
- Закон о спречавању злостављања на раду (''Службени гласник РС", бр.36/10), 
- Закон о платама у државним органима и јавним службама (''Службени гласник РС“, 
бр.34/01); 
- Закон о одређивању максималног броја запослених у локалној 
администрацији(''Службени гласник РС“, бр.104/09); 
- Уредба о коефицијентима за обрачун и исплату плата именованих и постављених лица и 
запослених у државним органима (''Службени гласник РС“, бр.69/02, 61/03, 70/03, 76/05); 
- Уредба о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника 
(''Службени гласник РС", бр.98/07-пречишћен текст); 
- Уредба о програму и начину полагања државног стручног испита (''Службени гласник 
РС", бр.16/09); - Одлука о јединственом кодексу шифара за уношење и шифрирање 
података у евиденцијама у области рада("Службени лист СРЈ", бр.9/98, 25/00,"Службени 
лист Србије и Црне Горе", бр.1/03-уставна повеља, ''Службени гласник РС“, бр.15/10); 
- Уредба о садржини, обрасцу и начину подношења јединствене пријаве на обавезно 
социјално осигурање, јединственим методолошким принципима и јединственом 
кодексу шифара за унос података у јединствену базу централног регистра обавезног 
социјалног осигурања (''Службени гласник РС", бр.54/10); 
- Правилник о радној књижици (''Службени гласник РС", бр. 17/97); 
- Уредба о канцеларијском пословању органа државне управе (''Службени гласник РС'', бр. 
80/92); 
- Упутство о канцеларијском пословању органа државне управе (''Службени гласник РС'', 
бр. 10/93, 14/93). 
- Закон о јавној својини (''Службени гласник РС'', бр. 72/11); 
- Закон о становању ("Службени гласник РС", бр. 50/92, 76/92, 84/92, 33/93, 53,93, 67/93, 
46/94, 47/94, 48/94, 44/95, 49/95, 16/97, 46/98, 26/01 и 101/05); 
- Закон о основама својинско-правних односа ("Службени лист СФРЈ", бр. 6/80, 36/90, 
"Службени лист СРЈ", бр. 29/96 и ''Службени гласник РС'', бр. 115/05); 
- Закон о општем управном поступку ("Службени лист СРЈ", бр. 33/97, 31/01 и „Службени 
гласник РС“, број 30/10); 
- Закон о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/09 и 81/09); 
- Закон о експропријацији ("Службени гласник РС", бр. 53/95, ''Службени лист СРЈ'', 
бр.16/01 и ''Службени гласник РС'', бр. 20/09); 
-Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр. 129/07); 
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- Закон о државној управи ("Службени гласник РС", бр. 79/05 и 101/07); 
-Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја ("Службени гласник РС бр 
120/04, 54/07, 104/09 и 36/10); 
-Закон о пољопривредном земљишту ("Службени гласник РС", бр.62/2006, 65/2008, 
41/2009)  
- Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник РС" бр.129/07); 
- Закон о одржавању стамбених зграда ("Службени гласник РС" бр.44/95, 46/98, 1/01 и 
101/05); 
- Закон о заштити животне средине ("Службени гласник РС" бр.135/04, 36/09 –-др.закон и 
72/09- др.закон); 
- Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину ("Службени гласник РС" бр. 
135/04 и 88/10), 
- Закон о процени утицаја на животну средину ("Службени гласник РС" бр.135/04, 36/09), 
- Закон о одбрани ("Службени гласник РС" 116/07, 88/09, 88/09 – др. закон и 104/09- 
др.закон); 
- Уредба о условима и начину под којима локална самоуправа може да отуђи или да у 
закуп грађевинско земљиште по цени, мањој од тржишне цене, односно закупнине или без 
накнаде ("Службени гласник РС" бр. 13/10), 
- Уредба о условима, критеријумима и начину остваривања права на конверзију права 
коришћења у право својине уз накнаду, као и начину одређивања тржишне вредности 
грађевинског земљишта и висине накнаде по основу конверзије права коришћења у право 
својине уз накнаду ("Службени гласник РС" бр. 67/11), 
- Правилник о садржини и начину издавања грађевинске дозволе ("Сл.гласник РС" 
бр.4/2010 и 26/2010); 
- Правилник о садржини информације о локацији и о садржини локацијске дозволе 
("Сл.гласник РС" бр.3/2010); 
- Правилник о условима, начину вођења и приступа, као и о садржини регистра 
инвеститора ("Сл.гласник РС" бр.55/2010); 
- Правилник о садржини и начину издавања одобрења за изградњу и садржини пријаве 
почетка извођења радова (''Службени гласник РС', бр. 60/03); 
- Закон о буџетском систему ("Сл.гласник РС" бр. 54/09, 73/10 ,101/11,93/12,62/13,63/13-
испр, 108/13) 
- Закон о локалној самоуправи ("Сл.гласник РС" бр. 129/07) 
- Закон о финансирању локалне самоуправе ("Сл.гласник РС" бр. 62/06) 
- Закон о буџету РС за 2012 ("Сл.гласник - Закон о јавном дугу ("Сл.гласник РС" бр. 61/05 
и 107/09) 
- Закон о финансирању политичких странака ("Сл.гласник РС" бр. 73/03, 75/03, 60/09 и 
97/08) 
- Закон о рачуноводству и ревизији ("Сл.гласник РС" бр. 46/06 и 111/09) 
- Закон о јавним набавкама ("Сл.гласник РС" бр. 116/08) 
- Закон о раду ("Сл.гласник РС" бр. 24/05, 61/05 и 54/09) 
- Закон о радним односима у државним органима ("Сл.гласник РС" бр. 48/91, ... 79/05) 
- Закон о платама у државним органима и јавним службама ("Сл.гласник РС" бр. 34/01) 
РС" бр. 101/10) - Закон о доприносима за обавезно социјално осигурање ("Сл.гласник РС" 
бр. 84/04, ...5/09) 
- Закон о пореском поступку и пореској администрацији ("Сл.гласник РС" бр. 80/02, ... 
53/10) 
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- Уредба о коефицијентима за обрачун и исплату плата именованих и постављених лица и 
запослених у државним органима ("Сл.гласник РС" бр. 69/02, ... 76/05) 
- Уредба о буџетском рачуноводству ("Сл.гласник РС" бр. 125/03 и 12/06) 
- Закон о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009 и 81/2009-испр.); 
- Закон о општем управном поступку ("Сл. гласник СРЈ", бр. 33/97, 31/01, "Сл. Гласник 
РС",бр. 30/2010); 
- Закон о комуналним делатностима ("Сл. гласник РС", бр. 16/97 и 42/98); 
-Закон о правима пацијената( «Службени гласник РС», бр.45/2013), 
-Закон о здравственој заштити(«Службени гласник РС», бр.107/05,72/09-
др.закон,88/10,99/10,57/11,119/12,45/13,-др-закона, 
-Правилник о начину поступања по приговору, обрасцу и садржају записника и извештаја 
саветника за заштиту права пацијената( «Сл.гласни РС», бр.71/13), 
-Правилник о провери квалитета стручног рада здравствених установа,приватне 
праксе,здравствених радника и здравствених сарадника( «Сл.гласник РС», бр.35/11) 
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5. НАЧИНИ ОСТВАРИВАЊА ЈАВНОСТИ РАДА ОПШТИНЕ ГОЛУБАЦ 
 

Рад органа Општине је јаван. Јавност у раду органа Општине може се ограничити 
или искључити у случајевима утврђеним законом и другим прописом или актом 
надлежног органа, у складу са законом. 

Рад Скупштине општине доступан је јавности. Представници средстава јавног 
информисања имају право да присуствују седницама Скупштине општине и њених радних 
тела ради обавештавања јавности о њиховом раду. Седници Скупштине имају право да 
присуствују и грађани, осим када се седница држи без присуства јавности. 
Представницима средстава јавног информисања стављају се на располагање предлози 
одлука, других прописа и општих аката, као и информативни и документациони 
материјали о питањима из рада Скупштине и њених радних тела. 
Представницима средстава јавног информисања обезбеђују се потребни услови за праћење 
рада на седницама Скупштине и њених радних тела. 
 

Интернет презентација општине Голубац пружа информације о раду органа 
општине, Скупштине општине, председника општине, Општинског већа и Општинске 
управе. 
 
 
6. НАЈЧЕШЋЕ ТРАЖЕНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА 

 
 Информације од јавног значаја које најчешће захтевају појединци и организације 
односе се на различите области из делокруга рада Општинске управе општине Голубац. 
 Најчешћи захтеви односе се на податке који се тичу зарада запослених, 
постављених и изабраних лица у општини Голубац, податке који се односе на наменско 
трошење средстава из буџетског фонда за заштиту животне средине, податке о  
политичким странкама које обављају делатност на територији општине Голубац и сл. 
 
 

7.  ПОДАЦИ О ПРИХОДИМА И РАСХОДИМА, КАО И О СРЕДСТВИМА РАДА 
ОПШТИНЕ ГОЛУБАЦ 

 
Средства за финансирање послова Општине одређују се одлуком Скупштине 

Општине, која се доноси за једну календарску годину. Послови Општине финансирају се 
из изворних и уступљених прихода, трансфера, примања по основу задуживања и других 
прихода и примања у складу са законом. 

Средства буџета Општине користе се у складу са законом и одлуком о буџету 
Општине. 

Одлука о буџету Општине доноси се сходном применом закона којим се уређује 
доношење буџета јединице локалне самоуправе. 
Општина самостално располаже приходима и примањима која јој припадају. 
О употреби буџетских средстава Општине одлучује Скупштина Општине и председник 
Општине. У буџету Општине исказују се сви њени приходи и примања, расходи и издаци. 
 Буџет Општине израђује се на начин предвиђен законом и доноси се за једну 
календарску годину. По истеку године за коју је донет буџет Општине, саставља се 
завршни рачун о извршењу буџета, који доноси Скупштина Општине. Буџет Општине и 
завршни рачун о извршењу буџета Општине доступни су јавности. 
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-На основу члана 43. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, број 54/2009, 73/2010, 
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013 и 63/2013) и члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник РС“, број 129/2007) и члана 60. Статута општине Голубац („Службени гласник општине Голубац“, 
број 7/2008), СКУПШТИНА ОПШТИНЕ Голубац је на седници од  18. 12. 2013. године, д о н е л а 

 
ОДЛУКУ О 

БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ГОЛУБАЦ ЗА  
2014. ГОДИНУ 

 

  

                                                        I ОПШТИ ДЕО 
 
 

                                                       Члан 1. 
              

  
              Приходи и примања, расходи и издаци буџета општине Голубац за 

2014.годину ( у даљем тексту: буџет), састоји се од: 
          

  
А.РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, 
РАСХОДА И ИЗДАТАКА      

          

  
1.Укупни приходи и примања остварени  
по основу продаје нефинансијске имовине    

  1.1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ у чему:   

  - буџетска средства   

  - сопствени приходи   

  1.2. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ      

          
     

  2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине   

  2.1.ТЕКУЋИ РАСХОДИ у чему:   

  -текући буџетски расходи   

  -расходи из сопствених прихода   

  2.2. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ у чему:   

  -текући буџетски издаци   

  -издаци из сопствених прихода   
     

  БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ ДЕФИЦИТ   

  Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика)   
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  УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ   
          

  Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА   

  Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година      
  Примања од продаје финансијске имовине                                                                                                                                                                                        
  Примања од задуживања                                                                                                                                                                                                  

  Неутрошена средства из претходних година   
  НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ   

  Издаци за отплату главнице дуга        

     

Приходи и примања који представљају буџетска средства   утврђени су у следећим износима 
у  Рачуну прихода и примања, расхода и издатака: 

 

 
 
 
          

 
Економска 

класификација Примања Износ у динарима    

 711000 
Порез на доходак, добит и капиталне добитке     

 

 711111 Порез на зараде 48.000.000,00   
 

 711121 

Порез на приходе од самосталне делатности 
који се плаћа према 
стварно оствареном нето приходу 

4.500.000,00 
  

 

 711122 

Порез на приходе од самосталних делатности 
који се плаћа према паушално одређеном нето 
приходу 

1.800.000,00 
  

 

 711143 Порез на приходе од непокретности 670.000,00   
 

 711145 
Порез на приходе од давања у закуп покретних 
ствари 50.000,00   

 

 711147 Порез на земљиште 580.000,00   
 

 711191 Порез на остале приходе 3.300.000,00   
 

   Укупно 711000 58.900.000,00   
 

 713000 Порез на имовину     
 

 713121 

Порез на имовину (осим на земљиште, акције и 
уделе) од 
физичких лица  

10.019.000,00 
  

 

 713122 

Порез на имовину (осим на земљиште, акције и 
уделе) од 
правних лица  

1.386.000,00 
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 713311 Порез на наслеђе и поклон 500.000,00   
 

 713421 
Порез на пренос апсолутних права на 
непокретности 1.100.000,00   

 

 713423 

Порез на пренос апсолутних права на половним 
моторним  
возилима 

900.000,00 
  

 

   Укупно 713000 13.905.000,00   
 

 714000 Порез на добра и услуге      

 714431 Комунална такса за коришћење рекламних паноа 111.000,00   
 

 714513 

Комунална такса за држање моторних друмских 
и прикључних 
возила, осим пољопривредних возила и машина 

4.000.000,00 
  

 

 714552 Боравишна такса 400.000,00   
 

 714562 
Посебна накнада за заштиту и унапређење 
животне средине 2.500.000,00   

 

   Укупно 714000 7.011.000,00   
 

 716000 Други порези     
 

 716111 
Комунална такса за истицање фирме на 
пословном простору 2.200.000,00   

 

   Укупно 716000 2.200.000,00   
 

 732000 Донације од међународних организација     
 

 732251 

Капиталне донације од међународних 
организација у корист 
нивоа општина 

38.566.200,00 
  

 

   Укупно 732000 38.566.200,00   
 

 733000 Трансфери од других нивоа власти     
 

 733151 
Ненаменски трансфери од Републике у корист 
нивоа општина 176.621.000,00   

 

 733154 

Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од 
Републике у 
корист нивоа општина 

  
  

 

 733251 

Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, 
од Републике 
у корист нивоа општина 

3.410.600,00 
  

 

   Укупно 733000 180.031.600,00   
 

 741000 Приходи од имовине     
 

 741151 

Приходи буџета општине од камата на средства 
консолидованог 
рачуна трезора 

800.000,00 
  

 

 741526 
Накнада за коришћење шума и шумског 
земљишта 100.000,00   

 

 741531 
Комунална такса за коришћење простора на 
јавним површинама 300.000,00   

 

 741534 Накнада за коришћење грађевинског земљишта 3.000.000,00   
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   Укупно 741000 4.200.000,00   
 

 742000 Приходи од продаје добара и услуга      

 742154 

Накнада по основу конверзије права коришћења 
у право својине 
у корист нивоа општина 

400.000,00 
   

 742251 Општинске административне таксе  800.000,00   
 

 742253 Накнада за уређивање грађевинског земљишта 600.000,00   
 

   Укупно 742000 1.800.000,00   
 

 743000 Новчане казне и одузета имовинска корист     
 

 743324 

Приходи од новчаних казни за прекршаје, 
предвиђене прописима 
о безбедности саобраћаја на путевима 

1.300.000,00 
  

 

 743351 

Приходи од новчаних казни изречених у 
прекршајном поступку 
за прекршаје прописане актом скупштине 
општине 

0,00 

  

 

   Укупно 743000 1.300.000,00   
 

 744000 Добровољни трансфери од физ. и прав. лица     
 

 744151 

Текући добровољни трансфери од физичких и 
правних лица  
у корист нивоа општина 

0,00 
  

 

 744251 

Капитални добровољни трансфери од физичких 
и правних лица 
у корист нивоа општина 

0,00 
  

 

   Укупно 744000 0,00   
 

 745000 Мешовит и неодређени приходи     
 

 745151 Остали приходи у корист нивоа општина 800.000,00   
 

   Укупно 745000 800.000,00   
 

 771000 Меморандумске ст.за рефунд. расхода      

 771111 Меморандумске ставке за рефундацију  расхода 38.566.200,00    

   Укупно 771000 38.566.200,00    

 7000000 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ: 347.280.000,00    

 811000 Примања од продаје непокретности      

 811151 
Примања од продаје непокретности у корист 
нивоа општина 0,00    

   Укупно 811000 0,00    

 841000 Примања од продаје земљишта       
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 841151 
Примања од продаје земљишта у корист нивоа 
општина 0,00    

   Укупно 841000 0,00    

 8000000 
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ 

ИМОВИНЕ: 0,00    

 7+8 
УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ 

НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 347.280.000,00    

 3 
НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ 

РАНИЈИХ ГОДИНА 0,00    

           

   
 План сопствених прихода индиректних буџетских корисника – установа износи 
3.263.000,00 динара.  

Расходи и издаци који се финансирају из буџетских средстава утврђени су у следећим износима у  
    Рачуну прихода и примања, расхода и издатака: 
          

 
Eкономска 

Класификација ОПИС 
Средства из буџета 

   

 4 Текући расходи 220.712.000,00 63,55  

 411 Плате и додаци  запосленима 51.800.510,00 14,78  

 412 
Социјални доприноси на терет 
послодавца 9.273.106,00 2,65  

 414 Социјална давања запосленима 3.000.000,00 0,86  

 415 
Накнаде запосленима за превоз на 
посао и са посла 3.042.000,00 0,88  

 416 
Награде, бонуси и остали посебни 
расходи 742.000,00 0,21  

 417 Одборнички додатак 990.000,00 0,29  

 41 Расходи за запослене 71.357.000,00 20,55  

 421 Стални трошкови 16.170.000,00 4,66  

 422 Трошкови путовања 13.136.000,00 3,78  

 423 Услуге по уговору 14.862.000,00 4,28  

 424 Специјализоване услуге 3.236.000,00 0,93  

 425 Текуће поправке и одржавање 35.636.000,00 10,26  

 426 Материјал 3.170.000,00 0,91  

 42 Коришћење роба и услуга 86.210.000,00 24,83  
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 441 Отплата домаћих камата 1.000.000,00 0,29  

 44 
Отплата камата и пратећи  
трошкови задуживања 1.000.000,00 0,29  

 4511 Текуће субвенције 5.100.000,00 1,47  

 45 Субвенције 5.100.000,00 1,47  

 463 Текући трансфери 42.616.000,00 12,27  

 463   0,00 0,00  

 46 Донације, Дотације и Трансфери 42.616.000,00 12,27  

 472 
Накнада за социјалну заштиту из 
буџета 280.000,00 0,08  

 47 
Социјално осигурање и социјална 
заштита 280.000,00 0,08  

 481 
Дотације невладиним 
организацијама 12.035.000,00 3,44  

 482 Порези, обавезне таксе и казне 1.714.000,00 0,49  

 483 
Новчане казне и пенали по решењу 
судова 800.000,00 0,23  

 485 
Накнада штете за повреде или штету 
нанету од стр.држ.органа 300.000,00 0,09  

 48 Остали расходи 14.849.000,00 4,24  

 49 Средста резерве 1.809.384,00 0,52  

   Стална буџетска резерва  1.000.000,00 0,29  

   Текућа буџетска резерва    809.384,00 0,23  

       0,00  

 5 Капитални издаци 120.618.000,00 34,73  

 511 Зграде и грађевински објекти 111.968.000,00 32,24  

 512 Машине и опрема 5.850.000,00 1,68  

 513 Остале некретнине и опрема 0,00 0,00  

 515 Нематеријална имовина 800.000,00 0,23  

 51 Основна средства 118.618.000,00 34,16  

 541 Земљиште 2.000.000,00 0,58  

 54 Природна имовина 2.000.000,00 0,58  
 
   УКУПНИ ИЗДАЦИ 341.330.000,00 100,00 
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  Члан 2. 

           

  
Потребна средства за финансирање отплате главнице у износу од 5.950.000,00 динара 
обезбедиће се  из буџетског суфицита. 

           

  Члан 3. 

           

  

У  општини  Голубац у  2014. години реализоваће се пројекат „Одрживи туризам у басену 
Дунав“.Укупна вредност пројекта износи 498.625,20  EUR-a.Реализација пројекта је почела 
у 2013. години. Рок завршетка пројекта је месец мај 2014. године. Вредност грађевинских 

радова који ће се реализовати  до маја 2014. године а односе се на финансирање 
изградње шетно-бициклистичке стазе  износи 398.000,00 EUR-а односно 45.372.000,00 
динара. Општина Голубац ове радове суфинансира у износу од 6.805.800,00 динара од 
чега ће буџет Републике Србије финансирати путем капиталног наменског трансфера 

износ од 2.728.477,09 динара.Поред наведеног, општина Голубац је дужна да обезбеди и 
средства за предфинансирање у износу од 38.566.200,00 динара која ће европска унија 

рефундирати буџету општине Голубац из средстава развојне помоћи.  
Средства за суфинансирање и предфинансирање грађевинских радова у оквиру овог 

пројекта у укупном износу од 45.372.000,00 динара распоређена су у посебном делу ове 
Одлуке. 

                  

 

 

 

 

           

  

Члан 4. 
Планирани капитални издаци буџетских корисника за 2014, 2015. и  2016. годину исказују 
се у следећем прегледу: 

Екон. 
Клас. Ред.број Опис 2014. 2015. 2016. 

1 2 3 4 5 6 
  А.КАПИТАЛНИ        
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ПРОЈЕКТИ 
511  Зграде и грађевински 

објекти 
   

 1. Изградња, санација 
и рехабилитација 
више путних 
праваца у општини 
Голубац 
Година почетка 
финансирања 
пројекта : 2012.  
Година завршетка 
финансирања 
пројекта:2016. 
Укупна вредност 
пројекта:86.070.756,00 
Извори финансирања: 
-из средстава буџета 
 

22.000.000,00 22.000.000,00 10.000.000,00 

 2. Реконструкција 
парка 
Година почетка 
финансирања 
пројекта:2014. 
Година завршетка 
финансирања 
пројекта:2014. 
Укупна вредност 
пројекта:12.000.000,00 
Извори финансирања: 
-из текућих прихода 
буџета  

12.000.000,00   

 3. Реконструкција 
пијаце 
Година почетка 
финансирања 
пројекта:2014. 
Година завршетка 
финансирања 
пројекта:2015. 
Укупна вредност 
пројекта:1.500.000,00 
Извори финансирања: 
-из текућих прихоида 
буџета 

500.000,00 1.000.000,00  

 4. Санација клизишта у 
Миљевићу 
Година почетка 
финансирања 
пројекта:2013. 
Година завршетка 
финансирања 
пројекта:2014. 
Укупна вредност 
пројекта:3.000.000,00 
Извори финансирања: 

3.000.000,00   
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-из текућих прихода 
буџета 

 5. Изградња 
канализације 
Година почетка 
финансирања 
пројекта:2012. 
Година завршетка 
финансирања 
пројекта:2016. 
Укупна вредност 
пројекта:85.500.000,00 
Извори финансирања: 
-из средстава  буџета 

12.000.000,00 20.000.000,00 30.000.000,00 

 6. Финансирање 
изградње улучне 
расвете у викенд 
насељу Винци са 
прикључком 
Година почетка 
финансирања 
пројекта:2014. 
Година завршетка 
финансирања 
пројекта:2014. 
Укупна вредност 
пројекта:3.500.000,00 
Извори финансирања: 
-из текућих прихода 
буџета   

3.500.000,00   

 7. Инвестиционо 
одржавање дечијих 
игралишта и 
спортских терена и 
објеката 
Година почетка 
финансирања 
пројекта:2014. 
Година завршетка 
финансирања 
пројекта:2014. 
Укупна вредност 
пројекта:3.000.000,00 
Извори финансирања: 
-из текућих прихода 
буџета 

3.000.000,00   

 8. Уређење центра 
Голупца 
Година почетка 
финансирања 
пројекта:2014. 

500.000,00   
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Година завршетка 
финансирања 
пројекта:2014. 
Укупна вредност 
пројекта:500.000,00 
Извори финансирања: 
-из текућих прихода 
буџета  

 9. Изградња  шетно-
бициклистичке стазе 
Година почетка 
финансирања 
пројекта: 2014. 
Година завршетка 
финансирања 
пројекта: 2014. 
Укупна вредност 
пројекта:45.372.000,00 
Извори финансирања: 
-из текућих прихода 
буџета 3.395.200,00 
-из буџета Републике 
2.728.477,09 
-из донација 
38.566.200,00 

45.372.000,00   

 10. Финансирање 
издатака за план 
детаљне регулације 
Извори финансирања: 
-из текућих прихода 
буџета 

1.500.000,00   

 11. Финансирање 
издатака за израду 
стратегије локалног 
економског развоја 
Извори финансирања: 
-из текућих прихода б 
уџета 

2.000.000,00   

 12. Финансирање 
издатака за набавку 
зграде 
„Земљорадничке 
задруге“ 
Извори финансирања: 
-из текућих прихода 
буџета 

3.000.000,00   

  Б.ОСТАЛИ 
КАПИТАЛНИ 
ИЗДАЦИ 

   

512  Машине и опрема    
 1. Опрема за заштиту 

животне средине 
Извори финансирања: 
-из текућих прихода 
буџета 

200.000,00   

 2. Административна 1.850.000,00   
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опрема 
Извори финансирања: 
-из текућих прихода 
буџета 

515  Нематеријална 
имовина 

   

 1. Компјутерски софтвер 
Извори финансирања: 
-из текућих прихода 
буџета 

600.000,00   

 2. Књиге у библиотеци 
Извори финансирања: 
-из текућих прихода 
буџета 

200.000,00   

541  Земљиште    
 1. Набавка 

пољопривредног 
земљишта 
Извори финансирања: 
-из текућих прихода 
буџета 

2.000.000,00   

  В. КАПИТАЛНИ 
ТРАНСФЕРИ 
ОСТАЛИМ 
НОВОИМА ВЛАСТИ 

   

463  Капитални трансфери 
другим нивоима 
власти 

   

 1. Капитално 
одржавање 
О.Ш.“Вељко 
Дугошевић“, 
Браничево 
Извори финансирања: 
-из текућих прихода 
буџета 

1.700.000,00   

 2. Медицинска и 
административна 
опрема 
Извори финансирања: 
-из текућих прихода 
буџета 

3.160.000,00   

 
 
 
 
 
 

II.ПОСЕБАН ДЕО 
 

Члан 5. 
Расходи и издаци за набавку нефинансијске имовионе у износу од 341.330.000,00  динара 
из буџетских средстава,износ од 3.263.000,00 динара из сопствених прихода установа и 
издаци за отплату главнице у износу од 5.950.000,00 динара распоређују се по 
корисницима: 
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3 3.0       ОПШТИНСКА УПРАВА       
    130     Опште услуге       

      9 411 Плате и додаци  запосленима 28.433.481,00   
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Буџетски корисник 
  

Средства из буџета 
Средства из  

осталих  
прихода 

Укупна с  

  3 4 5 6 7 8   
         СКУПШТИНА ОПШТИНЕ       

   111     Извршни и законодавни органи       
      1 417 Одборнички додатак 990.000,00 0,00 0,  
      2 422 Трошкови путовања 30.000,00 0,00 0,  

      3 423 

Услуге по уговору     
Средства ове апропријације намењена су за 
трошкове 
репрезентације, трошкове скупштинских 
комисија и за 
накнаде за рад председника скупштине, 
заменика 
председника скупштине и секретара 
скупштине 2.240.000,00 0,00 0,  

          Извори финансирања за функцију 111: 3.260.000,00 0,00 3.260.  
          Укупно за функцију 111 3.260.000,00 0,00 3.260.  
          Извори финансирања за  за раздео 1 3.260.000,00 0,00 3.260.  
          Укупно за раздео 1 3.260.000,00 0,00 3.260.  

         
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ И ОПШТИНСКО 

ВЕЋЕ       
   111     Извршни и законодавни органи       
      4 411 Плате , додаци и накнаде запослених 3.034.899,00 0,00 0,  

      5 412 
Социјални доприноси на терет 
послодавца 543.247,00 0,00 0,  

      6 416 

Награде, бонуси и остали посебни 
расходи  
Средства ове апропријације опредељују се 
на име накнада за рад 
члановима Општинског већа општине 
Голубац 450.000,00 0,00 0,  

      7 422 Трошкови путовања 50.000,00 0,00 0,  

      8 423 

Услуге по уговору 
Део апропријације у износу од 150.000,00 
динара опредељује се на 
 име чланарине општине Голубац у 
Национал. алијанси за локални 
економски развој а део апропријације у 
износу од 345.000,00 динара опредељује се 
за чланарину Регионалној развојној агенцији 
са седиштем у Пожаревцу 2.275.000,00 0,00 0,  

          Извори финансирања за функцију 111 6.353.146,00 0,00 6.353.  
          Укупно за функцију 111 6.353.146,00 0,00 6.353.  
          Извори финансирања за раздео 2 6.353.146,00 0,00 6.353.  
          Укупно за раздео 2 6.353.146,00 0,00 6.353.  
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      10 412 Социјални доприноси на терет послодавца 5.089.593,00   

      11 414 

Социјална давања запосленима-средства 
ове апро- 
пријације опредељују се за отпремнине и 
помоћи запосленима  3.000.000,00   

      12 415 
Накнаде запосленима за превоз на посао и са 
посла 1.700.000,00   

      13 416 Награде, бонуси и остали посебни расходи 292.000,00   

      14 421 Стални трошкови 5.500.000,00   

      15 422 Трошкови путовања 350.000,00   

      16 423 

Услуге по уговору 
Део ове апропријације у изнсу од 400.000,00 
динара опредељује се  
за трошкове праћења донаторских пројеката, а 
део у износу од 500.000,00 динара за 
запрашивање комараца 5.900.000,00   

      17 424 Специјализоване услуге 766.000,00   

      18 425 Текуће поправке и одржавање 1.000.000,00   

      19 426 Материјал 2.100.000,00   

      20 451 

Субвенције јавним нефинансијским 
предузећима и организацијама 
Средства ове апропријације намењена су за 
суфинансирање делатности предузећа 
"Тврђава-голубачки град" у 2014. години у 
складу са програмом рада предузећа.   
  1.500.000,00   

      21 463 

Трансфери осталим нивоима власти 
Средства ове апропријације  намењена су за 
учешће општине Голубац у 
 реализацији пројекта Владе чији је циљ 
смањење незапослености а који ће  
 се реализовати у сарадњи са Националном 
службом за запошљавање на основу Уговора 
који ће се закључити. 1.100.000,00   

      22 481 

Дотације невладиним организацијама 
Распоред и коришћење средстава ове 
апропријације 
вршиће се  у складу са одредбама Законом о 
удружењима 
("Сл.гл.РС", бр. 1/2009) 700.000,00   

      23 481 

Дотације невладиним организацијама 
Средства ове апропријације намењена су за 
финансирање програма рада Црвеног крста 
Голубац за 2014. годину, усвојеног од стране 
Општинског већа  600.000,00   
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      24 481 

Дотације невладиним организацијама 
Средства ове апропријације намењена су за 
финансирање редовног 
рада политичких странака у складу са Законом о 
финансирању политичких активности 
("Сл.гласник РС",бр. 43/2011).  405.000,00   

      25 482 Порези,обавезне таксе и казне 1.400.000,00   

      26 483 Новчане казне и пенали по решењу судова 800.000,00   

      27 485 

Накнада штете за повреде или штету нанету 
од стране државних 
органа 300.000,00   

      28 499 

Стална буџетска резерва 
Део ове апропријације у износу од 400.000,00 
динара опредељују се за  
финансирање расхода и издатака у складу са 
чланом 70. Закона о буџетском систему а износ 
од 600.000,00 динара опредељује се за 
финансирање расхода и издатака у складу са 
Законом о ванредним 
ситуацијама    1.000.000,00   

      29 499 Текућа буџетска резерва 809.384,00   

      30 511 

Зграде и грађевински објекти 
Средства ове апропријације опредељују се за 
финансирање извођења грађевинских радова на 
шетно-бициклистичкој стази у оквиру пројекта: 
1. "Одрживи туризам у басену Дунав"  
 Део апропријације у износу од 6.805.800,00 
динара или 15% укупне вредности радова 
представља учешће општине Голубац у 
реализацији извођења радова од чега је износ 
од 2.728.477,09 динара обезбеђен од Републике 
на основу уговора између општине Голубац и 
Министарства за регионални развој и локалну 
самоуправу.Износ од 85% укупне вредности 
грађевинских радова рефундираће Европска 
унија из средстава развојне помоћи Европске 
уније.   45.372.000,00   

      31 511 

Зграде и грађевински објекти 
Средства ове апропријације у износу од 
1.500.000,00 динара опредељена су за 
финансирање израде пројектне документације, 
износ од 3.000.000,00   
динара опредељује се за финансирање 
издатака за набавку зграде "Земљорадничке 
задруге" у коју ће бити  смештена ватрогасна 
јединица  
која ће се основати у току 2014. године и износ 
од 2.000.000,00 динара опредељује се за израду 
стратегије локалног одрживог  развоја 
   6.500.000,00   

      32 512 Машине и опрема 1.500.000,00   
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      33 515 Нематеријална имовина 600.000,00   

      34 541 

Земљиште 
Средства ове апропријације намењена су за 
набавку пољопривредног 
земљишта  2.000.000,00   

          Извори финансирања за функцију 130 118.917.458,00   

     Укупно за функцију 130 118.917.458,00                            

  070   
Социјална помоћ угроженом становништву 
некласификована на другом месту    

   34/1 472 

Накнаде за социјалну заштиту из буџета 
Средства ове апропријације опредељују се за 
учешће општине Голубац у збрињавању 
избеглих и расељених лица путем набавке 
грађевинског материјала 200.000,00 0,00  

     Извори финансирања за функцију 070 200.000,00 0,00  

     Укупно за функцију 070 200.000,00 0,00  

    112     Финансијски и фискални послови и услуге       

      35 423 

Услуге по уговору 
Средства ове апропријације опредељују се за 
трошкове ревизије 
завршног рачуна буџета општине Голубац за 
2013. годину. 300.000,00 0,00  

          Извори финансирања за функцију 112 300.000,00 0,00  

          Укупно за функцију 112 300.000,00 0,00  

    170     Tрансакције везане за јавни дуг       

      36 441 Отплата домаћих камата 1.000.000,00 0,00  

      37 611 Отплата главнице домаћим кредиторима 5.950.000,00 0,00  

          Извори финансирања за функцију 170 6.950.000,00 0,00  

          Укупно за функцију 170 6.950.000,00 0,00  

    810     Услуге рекреације и спорта       

      38 481 

Дотације невладиним организацијама 
Средства ове апропријације користиће се у 
складу са финансијским планом Спортског 
савеза општине Голубац  који је усвојило 
Општинско веће.Овлашћује се председник 
општине да доноси појединачна решења. 
    5.900.000,00 0,00  

          Извори финансирања за функцију 810 5.900.000,00 0,00  

          Укупно за функцију 810 5.900.000,00 0,00  

    020     Старост       

      39 481 

Дотације невладиним организацијама 
Средства ове апропријације намењена су за 
учешће општине 3.500.000,00 0,00  
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Голубац у реализацији пројекта "Помоћ старим 
лицима".  
   

          Извори финансирања за функцију 020 3.500.000,00 0,00  

          Укупно за функцију 020 3.500.000,00 0,00  

          
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД  

ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ И ГОЛУБАЦ       

    070     
Социјална помоћ угроженом становништву 
некласификована на другом месту       

      40 463 Трансфери осталим нивоима власти       

         411-Плате и додаци запосленима 499.000,00 0,00  

         412-Социјални доприноси на терет послодавца 90.000,00 0,00  

         415-Накнаде трошкова за запослене 103.000,00 0,00  

         421-Стални трошкови 133.000,00 0,00  

         423-Услуге по уговору 416.000,00 0,00  

         426-Материјал 40.000,00 0,00  

         

472-Накнаде за социјалну заштиту из буџета- 
Средства ове апропријације опредељују се за 
остваривање права  
грађана општине Голубац у области социјалне 
заштите на основу 
Одлука скупштине општине из ове области 10.500.000,00 0,00  

          Извори финансирања за функцију 070 11.781.000,00 0,00  

          Укупно за функцију 070 11.781.000,00 0,00  

    421     Пољопривреда       

      41 424 Специјализоване услуге 1.750.000,00 0,00  

      42 425 Текуће поправке и одржавање 400.000,00 0,00  

      43 481 Дотације невладиним организацијама 150.000,00 0,00  

      44 511 Зграде и грађевински објекти 200.000,00 0,00  

          Извори финансирања за функцију 420 2.500.000,00 0,00  

          Укупно за функцију 420 2.500.000,00 0,00  

    630     Водоснабдевање       

      45 451 

Субвенције јавним нефинансијским предузећима 
и организацијама 
Средства ове апропријације намењена су за КЈП 
"Голубац" на име субвенције за утрошену 
електричну енергију. 
Коришћење средстава субвенције за КЈП 
"Голубац" вршиће се по посебном акту који ће 
донети општинско веће. 3.600.000,00 0,00  

          Извори финансирања за функцију 630 3.600.000,00 0,00  
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          Укупно за функцију 630 3.600.000,00 0,00  

    133     Остале опште услуге       

      46 463 

Трансфери осталим нивоима власти 
Средства ове апропијације намењена су 
Историјском 
архиву Пожаревац по основу уговорних обавеза 100.000,00 0,00  

          Извори финансирања за функцију 133 100.000,00 0,00  

          Укупно за функцију 133 100.000,00 0,00  

          ДОМ ЗДРАВЉА ГОЛУБАЦ       

    721     Опште медицинске услуге       

      47 463 

Трансфери осталим нивоима власти 
Коришћење средстава ових апропијација 
вршиће се у 
складу са Законом о здравственој заштити 
("Сл.гл.РС", 
бр.107/2005) и Законом о јавном здрављу 
("Сл.гл.РС", 
бр.72/2009).       

         411-Плате и додаци запосленима 2.600.000,00 0,00  

         412-Социјални доприноси на терет послодавца 500.000,00 0,00  

         413-Накнаде у натури 100.000,00 0,00  

         415-Накнаде трошкова за запослене 300.000,00 0,00  

         
416-Награде, бонуси и остали пос.расх.-
опредељено за јубиларне нагр. 200.000,00 0,00  

         421-Стални трошкови 2.000.000,00 0,00  

         423-Услуге по уговору 1.000.000,00 0,00  

         424-Специјализоване услуге 1.000.000,00 0,00  

         425-Текуће поправке и одржавање 1.000.000,00 0,00  

         482-Порези, обавезне таксе и казне 200.000,00 0,00  

         512-Машине и опрема 2.500.000,00 0,00  

          Извори финансирања за функцију 721 11.400.000,00 0,00  

          Укупно за функцију 721 11.400.000,00 0,00  

    980     
Основно образовање некласификовано на 
другом месту       

      48 422 

Трошкови путовања 
Средства ове апропријације 
намењена су за превоз ученика основних школа 
на удаљености већој од четири километра од 
седишта 
школе у складу са одредбама Закона о 
основама 
система образовања и васпитања ("Сл.глас.РС", 
бр.72/09). 12.200.000,00 0,00  
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          Извори финансирања за функцију 980 12.200.000,00 0,00  

          Укупно за функцију 980 12.200.000,00 0,00  

  912   Основно образовање    

      49 463 Трансфери осталим нивоима власти       

          ОСНОВНА ШКОЛА „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“       

         415-Накнаде трошкова за запослене 1.950.000,00 0,00  

         
416-Награде запосленима и остали посебни 
расходи 260.000,00 0,00  

         421-Стални трошкови 4.500.000,00 0,00  

         422-Трошкови путовања 165.000,00 0,00  

         423-Услуге по уговору 365.000,00 0,00  

         424-Специјализоване услуге 100.000,00 0,00  

         425-Текуће поправке и одржавање 580.000,00 0,00  

         426-Материјал 900.000,00 0,00  

         441-Отплата домаћих камата 80.000,00 0,00  

         482-Порези, обавезне таксе и казне 80.000,00 0,00  

         512-Машине и опрема 260.000,00 0,00  

         611-Отплата главнице домаћим кредиторима 220.000,00 0,00  

          УКУПНО: 9.460.000,00 0,00  

          ОСНОВНА ШКОЛА „ВЕЉКО ДУГОШЕВИЋ“       

         414-Социјална давања запосленима 50.000,00 0,00  

         415-Накнаде трошкова за запослене 750.000,00 0,00  

         
416-Награде запосленима и остали посебни 
расходи 250.000,00 0,00  

         421-Стални трошкови 2.050.000,00 0,00  

         422-Трошкови путовања 90.000,00 0,00  

         423-Услуге по уговору 250.000,00 0,00  

         424-Специјализоване услуге 80.000,00 0,00  

         425-Текуће поправке и одржавање 550.000,00 0,00  

         426-Материјал 600.000,00 0,00  

         482-Порези, обавезне таксе и казне 25.000,00 0,00  

         511-Зграде и грађевински објекти 1.700.000,00 0,00  

         512-Машине и опрема 300.000,00 0,00  

          УКУПНО: 6.695.000,00 0,00  
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ОСНОВНА ШКОЛА   „ЖИВОЈИН  ЖИКА 

ПОПОВИЋ“       

         415-Накнаде трошкова за запослене 580.000,00 0,00  

         421-Стални трошкови 705.000,00 0,00  

         422-Трошкови путовања 60.000,00 0,00  

         423-Услуге по уговору 80.000,00 0,00  

         424-Специјализоване услуге 15.000,00 0,00  

         425-Текуће поправке и одржавање 250.000,00 0,00  

         426-Материјал 270.000,00 0,00  

         482-Порези, обавезне таксе и казне 20.000,00 0,00  

         512-Машине и опрема 100.000,00 0,00  

          УКУПНО: 2.080.000,00 0,00  

          Извори финансирања за функцију 912 18.235.000,00 0,00  

          Укупно за функцију 912 18.235.000,00 0,00  

    911     Предшколско образовање       

      50 422 

Трошкови путовања 
Средства ове апропријације  намењена су за 
плаћање превоза деце и њихових пратилаца 
ради похађања припремног предшколског 
програма  
на удаљености већој од два километра, у складу 
са Законом о основама 
система образовања и васпитања 
("Сл.гл.РС",бр.72/09)  150.000,00 0,00  

          Извори финансирања за функцију 911 150.000,00 0,00  

          Укупно за функцију 911 150.000,00 0,00  

    360     
Јани ред и безбедност  некласификована на 

другом месту       

      51 512 

Машине и опрема 
Из средстава ове апропријације финансираће се 
расходи и издаци  
у складу са Законом о безбедности саобраћаја 
на путевима, у складу са Програмом коришћења 
ових средстава донетог од стране  Општинског 
већа, а на предлог тела за координацију.    
  1.300.000,00 0,00  

          Извори финансирања за функцију 360 1.300.000,00 0,00  

          Укупно за функцију 360 1.300.000,00 0,00  

          Извори финансирања за главу 3.0 196.344.000,00 0,00  

          Укупно за главу 3.0 196.344.000,00 0,00  

3 01       
БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ 

СРЕДИНЕ       
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    560     

             Заштита животне средине 
Средства ове функције користе се у складу са 
Законом о  
заштити животне средине         

      52 512 Машине и опрема 2.500.000,00 0,00  

      53 423 Услуге по уговору 0,00 0,00  

      54 424 Специјализоване услуге 0,00 0,00  

      55 451 
Субвенције јавним нефинансијским предуз. и 
организацијама 0,00 0,00  

      56 481 Дотације невладиним организац. 0,00 0,00  

          Извори финансирања за функцију 560 2.500.000,00 0,00  

          Укупно за функцију 560 2.500.000,00 0,00  

          Извори финансирања за главу 3.01 2.500.000,00 0,00  

          Укупно за главу 3.01 2.500.000,00 0,00  

3 02       ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА  „ГОЛУБАЦ“       

    473     Туризам       

      57 411 Плате и додаци запосленима  3.283.380,00 0,00  

      58 412 Социјални доприноси на терет послодавца 588.540,00 0,00  

      59 415 
Накнаде запосленима за превоз на посао и са 
посла 84.000,00 0,00  

      60 421 Стални трошкови 270.000,00 0,00  

      61 422 Трошкови путовања 200.000,00 0,00  

      62 423 

Услуге по уговору 
Средства ове апропијације намењена су за  
манифестацију "Сајам Дунава" и за остале 
трошкове 
неопходне за радован рад Туристичке 
организације Голубац, а који се исказују на овој 
економској класификацији 2.857.000,00 0,00  

      63 423 

Услуге по уговору 
Средства ове апропијације намењена су за 
расходе из боравишне таксе  400.000,00 0,00  

      64 425 Текуће поправке и одржавање 140.000,00 0,00  

      65 426 Материјал 277.000,00 0,00  

      66 481 

Дотације невладиним организацијама 
Средства ове апропијације намењена су за 
манифестације 
које организује туристичка организација Голубац 
у складу 
са програмом рада  за 2014. годину. 
Овлашћује се председник општине да доноси 
појединачне 
акте-решења, за исплате а на основу предлога 
директора Туристичке организације. Правна 320.000,00 0,00  
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лица којима буду пренета средства 
из буџета, преко туристичке организације, за 
наведене манифестације  
морају поднети извештај о потрошњи у року од 
петнаест дана од дана 
утрошка средстава туристичкој организацији 
Голубац, а 
туристичка организација буџету општине 
Голубац.  

      67 482 Порези, обавезне таксе и казне 80.000,00 0,00  

          Извори финансирања за функцију 473 8.499.920,00 0,00  

          Укупно за функцију 473 8.499.920,00 0,00  

          Извори финансирања за главу 3.02 8.499.920,00 0,00  

          Укупно за главу 3.02 8.499.920,00 0,00  

3 03       
„JП ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ОПШТИНЕ 

ГОЛУБАЦ“       

    600     Стамбени развој и развој заједнице       

      68 411 Плате и додаци запосленима 5.791.010,00 0,00  

      69 412 Социјални доприноси на терет послодавца 1.036.591,00 0,00  

      70 415 
Накнаде запосленима за превоз на посао и са 
посла 403.000,00 0,00  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
      71 421 Стални трошкови 440.000,00 0,00  

      72 422 Трошкови путовања 54.000,00 0,00  

      73 423 Услуге по уговору 450.000,00 0,00  

      74 424 Специјализоване услуге 690.000,00 0,00  

      75 425 Текуће поправке и одржавање 190.000,00 0,00  

      76 426 Материјал 486.000,00 0,00  

      77 482 
Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од  
једног нивоа власти другом 164.000,00 0,00  

      78 512 Машине и опрема 100.000,00 0,00  

          Извори финансирања за функцију 600 9.804.601,00 0,00  

          Укупно за функцију 600 9.804.601,00 0,00  

    130     Опште услуге- (средства за удружења)       

      79 425 Текуће поправке и одржавање 300.000,00 0,00  

          Извори финансирања за функцију 130 300.000,00 0,00  

          Укупно за функцију 130 300.000,00 0,00  

    160     
Опште јавне услуге које нису класификоване 

на другом месту       

      80 421 Стални трошкови 2.200.000,00 0,00  
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      81 425 Текуће поправке и одржавање 1.500.000,00 0,00  

         Извори финансирања за функцију 160 3.700.000,00 0,00  

         Укупно за функцију 160 3.700.000,00 0,00  

    423    Туристичко-ловна инфраструктура       

      82 425 Текуће поправке и одржавање 300.000,00 0,00  

         Извори финансирања за функцију 423 300.000,00 0,00  

          Укупно за функцију 423 300.000,00 0,00  

    451     Друмски транспорт       

      83 425 Текуће поправке и одржавање 22.030.000,00 0,00  

      84 511 
 
 Зграде и грађевински објекти 22.000.000,00 0,00  

          Извори финансирања за функцију 451 44.030.000,00 0,00  

          Укупно за функцију 451 44.030.000,00 0,00  

    452     Водени саобраћај       

      85 425 Текуће поправке и одржавање 700.000,00 0,00  

         Извори финансирања за функцију 452 700.000,00 0,00  

         Укупно за ункцију 452 700.000,00 0,00  

    453    Железнички транспорт       

      86 425 текуће поправке и одржавање 90.000,00 0,00  

          Извори финансирања за функцију 453 90.000,00 0,00  

          Укупно за функцију 453 90.000,00 0,00  

    470     Остале делатности       

      87 511 Зграде и грађевински објекти 15.600.000,00 0,00  

      88 512 Машине и опрема 200.000,00     

         Извори финансирања за функцију 470 15.800.000,00 0,00  

         Укупно за функцију 470 15.800.000,00 0,00  

    510    Управљање отпадом       

      89 425 Текуће поправке и одржавање   0,00  

      90 421 Стални трошкови                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   5.850.000,00     

         Извори финансирања за функцију 510 5.850.000,00 0,00  

         Укупно за функцију 510 5.850.000,00 0,00  

    620    Развој заједнице       

      91 511 Зграде и грађевински објекти 5.196.000,00 0,00  



 47 

          Извори финансирања за функцију 620 5.196.000,00 0,00  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Укупно за функцију 620 5.196.000,00 0,00  

    630     Водоснабдевање       

      92 425 Текуће поправке и одржавање 750.000,00 0,00  

      93 511 Зграде и грађевински објекти 100.000,00 0,00  

         Извори финансирања за функцију 630 850.000,00 0,00  

         Укупно за функцију 630 850.000,00 0,00  

    640    Улична расвета       

      94 425 Текуће поправке и одржавање 700.000,00 0,00  

      95 511 Зграде и грађевински објекти 3.500.000,00 0,00  

          Извори финансирања за функцију 640 4.200.000,00 0,00  

          Укупно за функцију 640 4.200.000,00 0,00  

    760     
Здравство некласификовано на другом 

месту       

      96 425 Текуће поправке и одржавање 1.000.000,00 0,00  

         Извори финансирања за функцију 760 1.000.000,00 0,00  

         Укупно за функцију 760 1.000.000,00 0,00  

    520    Управљање отпадним водама       

      97 511 Зграде и грађевински објекти 12.000.000,00 0,00  

         Извори финансирања за функцију 520 12.000.000,00 0,00  

         Укупно за функцију 520 12.000.000,00 0,00  

    810    Услуге рекреације и спорта       

      98 425 Текуће поправке и одржавање 500.000,00 0,00  

      99 511 Зграде и грађевински објекти 1.000.000,00 0,00  

          Извори финансирања за функцију 810 1.500.000,00 0,00  

          Укупно за функцију 810 1.500.000,00 0,00  

    820     Услуге културе       

      100 425 Текуће поправке и одржавање 2.100.000,00 0,00  

      101 511 Зграде и грађевински објекти 500.000,00 0,00  

         Извори финансирања за функцију 820 2.600.000,00 0,00  

         Укупно за функцију 820 2.600.000,00 0,00  

    840    Верске и друге услуге заједнице       

      102 425 Текуће поправке и одржавање 500.000,00 0,00  
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         Извори финансирања за функцију 840 500.000,00 0,00  

         Укупно за функцију 840 500.000,00 0,00  

    912    Основно образовање 0,00 0,00  

      103 425 Текуће поправке и одржавање 1.300.000,00 0,00  

          Извори финансирања за функцију 912 1.300.000,00 0,00  

          Укупно за функцију 912 1.300.000,00 0,00  

          Извори финансирања за главу 3.03 109.720.601,00 0,00  

          Укупно за главу 3.03 109.720.601,00 0,00  

3 04       МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ       

    160     
Опште јавне услуге некласификоване на 

другом месту       

      104 421 Стални трошкови 1.000.000,00 0,00  

      105 425 Текуће поправке и одржавање 1.830.000,00 0,00  

      106 423 Услуге по уговору 60.000,00 0,00  

      107 424 Специјализоване услуге 30.000,00 0,00  

      108 426 Материјал 30.000,00 0,00  

      109 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 50.000,00 0,00  

          Извори финансирања за функцију 160 3.000.000,00 0,00  

          Укупно за функцију 160 3.000.000,00 0,00  

          Извори финансирања за главу3.04 3.000.000,00 0,00  

          Укупно за главу 3.04 3.000.000,00 0,00  

3 05       
НАРОДНА БИБЛИОТЕКА "ВЕЉКО 

ДУГОШЕВИЋ" ГОЛУБАЦ       

    820     Услуге културе       

      110 411 Плате и додаци запосленима 3.658.740,00 0,00  

      111 412 Социјални доприноси на терет послодавца 654.914,00 0,00  

      112 415 
Накнаде запосленима за превоз на посао и са 
посла 255.000,00 0,00  

      113 421 Стални трошкови 510.000,00 0,00  

      114 422 Трошкови путовања 102.000,00 0,00  

      115 423 Услуге по уговору 380.000,00 0,00  

      116 425 
Текуће поправке и одржавање (услуге и 
материјал) 106.000,00 0,00  

      117 472 

Накнаде за социјалну заштиту из буџета 
Средства ове апропијације намењена су за 
исплату 
признања уметницима са подручја општине 
Голубац.Овлашћује се председник општине да 80.000,00 0,00  
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доноси 
појединачне акте-решења за ове исплате на 
основу предлога директора Народне 
библиотеке. 

      118 426 Материјал 277.000,00 0,00  

      119 481 

Дотације невладиним организацијама 
Средства ове апропијације намењена су за 
организовање 
културних манифестација од посебног значаја за 
општину 
Голубац, у складу са програмом рада народне 
библиотеке  
за 2014.годину.Део средстава ове апропријације 
у износу од 300.000,00 динара опредељује се за 
КУД "Браничево", а на основу одобреног плана 
активности КУД-а од стране Општинског већа. 
Овлашћује се председник општине да доноси 
појединачне  
акте-решења за ове исплате а на основу 
предлога директора Народне библиотекеПравна 
лица којима буду пренета средства 
из буџета, преко Народне библиотеке "Вељко 
Дугошевић", за наведене манифестације морају 
поднети извештај о потрошњи у року од 
петнаест дана од дана утрошка средстава 
Народној библиотеци, а 
Народна библиотека буџету општине Голубац.  460.000,00 0,00  

      120 482 
Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од  
једног нивоа власти другом 20.000,00 0,00  

      121 512 Машине и опрема 250.000,00 0,00  

      122 515 Нематеријална имовина 200.000,00 0,00  

          Извори финансирања за функцију 820 6.953.654,00 0,00  

          Укупно за функцију 820  6.953.654,00 0,00  

          Извори финансирања за главу 3.05 6.953.654,00 0,00  

          Укупно за главу 3.05 6.953.654,00 0,00  

3 06       ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА "ЛАСТА"       

    911     Предшколско образовање       

      123 411 Плате и додаци запосленима 7.911.000,00 0,00  

      124 412 Социјални доприноси на терет послодавца 1.417.000,00 0,00  

      125 415 
Накнаде запосленима за превоз на посао и са 
посла 600.000,00 0,00  

      126 421 Стални трошкови 400.000,00 539.000,00  

      127 422 Трошкови путовања 0,00 94.000,00  

      128 423 Услуге по уговору 0,00 120.000,00  

      129 424 Специјализоване услуге 0,00 220.000,00  
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      130 425 Текуће поправке и одржавање 200.000,00 140.000,00  

      131 426 Материјал 0,00 2.070.000,0   

      131 512 Машине и опрема 0,00 80.000,00  

          Извори финансирања за функцију 911 10.159.221,00 3.263.000,0   

          Укупно за функцију 911  10.159.221,00 3.263.000,0   

          Извори финансирања за главу 3.06 10.159.221,00 3.263.000,0   

          Укупно за главу 3.06 10.159.221,00 3.263.000,0   

          Извори финансирања за раздео 3 337.666.854,00 3.263.000,0   

          Укупно за раздео 3 337.666.854,00 3.263.000,0   
     
 
 
 
 
 
 

III  ИЗВРШАВАЊЕ БУЏЕТА 
 

Члан 6. 
У складу са Упутством за припрему Одлуке о буџету локалне власти за 2014. годину и 

пројекциојама за 2015. и 2016. годину, које је донео министар надлежан за послове финансија на 
основу одредаба члана 36а Закона о буџетском систему („Сл.гласник РС“, број 54/2009, 73/2010, 
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013 и 63/2013) и Закона о одређивању максималног броја 
запослених у локалној администрацији („Сл.гласник РС“,број 104/2009), број запослених код 
корисника буџета не може прећи максималан број запослених на неодређено и одређено време, и 
то: 

- 42  Запослених у локалној администрацији на неодређено време; 
- 5    Запослених у локалној администрацији на одређено време; 
- 13  Запослених у предшколским установама на неодређено време; 
- 0    Запослених у предшколским установама на одређено време; 
- 6    Запослених у јавним предузећима на неодређено време; 
- 0   Запослених у јавним предузећима на одређено време. 

У овој одлуци о буџету средства за плате се обезбеђују за број запослених из става 1. овог 
члана.  

Члан 7. 
За извршавање ове Одлуке одговоран је председник општине. 
Наредбодавац за извршење буџета је председник општине. 
 

Члан 8. 
 

Наредбодавац директних и индиректних корисника буџетских средстава је руководилац, 
односно лице које је одговорно за управљање сртедствима, преузимање обавеза, издавање налога 
за плаћање који се извршавају из средстава органа, као и за издавање налога за уплату средстава 
која припадају буџету. 
 

Члан 9. 
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За законито и наменско коришћење средстава распоређених овом Одлуком, поред 
руководилаца директних и индиректних корисника буџетских средстава, одговоран је и  начелник 
општинске управе. 

Финансијске планове  директних буџетских корисника и месних заједница одобраваће 
Општинско веће. 

 
Члан 10. 

 
Одељење за финансије обавезно је да редовно прати извршење буџета и најмање два пута 

годишње информише председника општине, а обавезно у року од петнаест дана по истеку 
шестомесечног, односно деветомесечног периода. 

У року од петнаест дана по подношењу извештаја из става 1. Овог члана општинско веће 
усваја и доставља извештај Скупштини општине. 

Извештај садржи и одступања између усвојеног буџета и извршења и образложење великих 
одступања. 

 
Члан 11. 

 
Одлуку о промени апропријације из општих прихода буџета и преносу апропријације у 

текућу буџетску резерву, у складу са чланом 61. Закона о буџетском систему доноси општинско 
веће. 

 
Члан 12. 

 
Решење о употреби средстава текуће и сталне буџетске резерве на предлог  Одељења за 

финансије доноси општинско веће. 
 

Члан 13. 
 

Одлуку о отварању буџетског фонда у складу са чланом 64. Закона о буџетском систему 
доноси општинско веће. 

 
Члан 14. 

 
Општинско веће одговорно је за спровођење фискалне политике и управљање јавном 

имовином, приходима и примањима и расходима и издацима на начин који је у складу са Законом о 
буџетском систему. 

Овлашћује се председник општине да у складу са чланом 27ж Закона о буџетском систему, 
може поднети захтев министарству надлежном за послове финансија за одобрење фискалног 
дефицита изнад утврђеног дефицита од 10%, уколико је резултат реализације јавних инвестиција. 

 
Члан 15. 

 
Новчана средства буџета општине, директних и индиректних корисника средстава тог 

буџета , као и других корисника јавних средстава који су укључени у консолидовани рачун трезора 
општине, воде се и депонују на консолидованом рачуну трезора. 

 
Члан 16. 

 
Обавезе које преузимају директни и индиректни корисници буџетских средстава морају 

одговарати апропријацији која им је за ту намену овом Одлуком одобрена и пренета. 
Изузетно корисници из става 1. овог члана, у складу са чланом 54. Закона о буџетском 

систему, могу преузети обавезе по уговору који се односи на капиталне издатке и захтева плаћање 
у више година, на основу предлога Одељења за финансије, уз сагласност општинског већа, а 
највише до износа исказаних у плану капиталних издатака из члана 4. ове Одлуке. 

Корисници буџетских средстава су обавезни, да пре покретања поступка јавне набавке за 
преузимање обавеза по уговору за капиталне пројекте прибаве сагласност Одељења за финансије. 
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Корисник буџетских средстава, који одређени расход извршава из средстава буџета и из 
других прихода, обавезан је да измирење тог расхода прво врши из прихода из тих других извора. 

Обавезе преузете у 2014. години у складу са одобреним апропријацијама у тој години, а 
неизвршене у току 2014. године, преносе се у 2015. годину и имају статус преузетих обавеза и 
извршавају се на терет одобрених апропријација за ту буџетску годину.  

 
Члан 17. 

 
Преузете обавезе и све финансијске обавезе морају бити извршене искључиво на принципу 

готовинске основе са консолидованог рачуна трезора, осим ако је законом, односно актом Владе 
предвиђен другачији метод. 

 
Члан 18. 

 
Корисници буџетских средстава преузимају обавезе само на основу писаног уговора или 

другог правног акта, уколико законом није другачије прописано. 
Плаћање из буџета неће се извршити уколико нису поштоване процедуре утврђене чланом 

56. став 3. Закона о буџетском систему. 
Члан 19. 

 
Корисници буџетских средстава приликом додељивања уговора о набавци добара, 

пружању услуга или извођењу грађевинских радова, морају да поступе у складу са Законом о 
јавним набавкама („Сл.гласник РС“, број 124/2012). 

 
Члан 20. 

 
Обавезе пррема корисницима буџетских средстава извршавају се сразмерно оствареним 

примањима буџета.Ако се у току године примања смање, издаци буџета извршаваће се по 
приоритетима, и то: обавезе утврђене законским прописима на постојећем нивоу и минимални 
стални трошкови неопходни за несметано функционисање корисника буџетских средстава. 

 
Члан 21. 

 
Средства распоређена за финансирање расхода и издатака корисника буџета, преносе се 

на основу њиховог захтева  и у складу са одобреним квотама у тромесечним плановима буџета. 
Уз захтев, корисници су дужни да доставе комплетну документацију за плаћање (копије). 
 

Члан 22. 
 

Новчана средства на консолидованом рачуну трезора могу се инвестирати у 2014. години 
само у складу са чланом 10. Закона о буџетском систему, при чему су, у складу са истим чланом 
Закона, председник општине, односно лице које он овласти, одговорни за ефикасност и сигурност 
инвестирања. 

 
Члан 23. 

 
Финансирање дефицита текуће ликвидности буџета општине Голубац за 2014. годину   

вршиће се позајмљеним  средствима са консолидованог рачуна трезора општине, под  условом да 
такве трансакције неће угрозити ликвидност рачуна, а у складу са  актима које ће донети 
Општинско веће на предлог председника општине.  

 
 

Члан 24. 
 

Изузетно, у случају да се буџету општине Голубац из другог буџета (Републике, покрајине, 
друге општине) определе актом наменска трансферна средства, укључујући и наменска 
трансферна средства за надокнаду штета услед елементарних непогода, као и у случају уговарања 
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донације, чији износи нису могли бити познати у поступку доношења ове одлуке, Одељење за 
финансије на основу тог акта отвара одговарајуће апропријације за извршење расхода по том 
основу, у складу са чланом 5. Закона о буџетском систему. 

 
Члан 25. 

 
Плаћање са консолидованог рачуна трезора за реализацију обавеза других корисника 

јавних средстава, у смислу закона о буџетском систему, који су укључени у систем консолидованог 
рачуна трезора, неће се вршити уколико ови корисници нису добили сагласност на финансијски 
план на начин прописан Законом, односно актом Скупштине општине и уколико тај план нису 
доставили Управи за трезор. 

 
Члан 26. 

 
У буџетској 2014. години неће се вршити обрачун и исплата божићних, годишњих и других 

врста награда и бонуса предвиђених посебним и појединачним колективним уговорима, за 
директне и индиректне кориснике средстава буџета, осим јубиларних награда за запослене који су 
то право стекли у 2014. години. 

 
Члан 27. 

 
Корисник буџетских средстава, који одређени расход и издатак извршава из других извора 

прихода и примања, који нису општи приход буџета, обавезе може преузимати само до нивоа 
остварења тих прихода или примања, уколико је ниво остварених прихода и примања мањи од 
одобрених апропријација. 

Корисник буџетских средстава код кога у току године дође до умањења одобрених 
апропријација из разлога извршења принудне наплате, за износ умањења предузеће одговарајуће 
мере у циљу прилагођавања преузете обавезе, тако што ће предложити умањење обавезе, 
односно продужење уговорног рока за плаћање или отказати уговор. 

 
Члан 28. 

 
Приоритет у извршавању расхода за робе и услуге корисника буџетских средстава имају 

расходи за сталне трошкове, трошкове текућих поправки и одржавања и материјал. 
Корисници буџетских средстава дужни су да обавезе настале по основу сталних трошкова, 

трошкова текућих поправки и одржавања, материјала, као и по основу капиталних издатака измире 
у року утврђеном законом који регулише рокове измирења новчаних обавеза у комерцијалним 
тгрансакцијама. 

 
Члан 29. 

 
Ову одлуку објавити у службеном гласнику општине Голубац и доставити министарству 

надлежном за послове финансија. 
 

Члан 30. 
 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у службеном гласнику 
општине, а примењиваће се од 1. јануара 2014. године.  

 
 
                                                                       СКУПШТИНА ОПШТИНЕ    

     ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
                                                                          Зоран Ћирковић с.р    

          Број:400-164/2013 
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8. ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА СЛОБОДАН ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈАМА ОД 
ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА 

 
 Захтев за остваривање права на приступ информацијама од јавног значаја тражилац 
информације може поднети писменим путем или га може саопштити усмено, овлашћеном 
лицу за поступање по захтевима за слободан приступ информацијама од јавног значаја. 
Зaхтев мора да садржи: 
- назив органа власти 
- име, презиме и адресу тражиоца 
- што прецизнији опис информације која се тражи. 
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Захтев може да садржи и друге податке који олакшавају проналажење тражене 
информације. Писмени захтев се може поднети и лично на писарници општине. 
Тражилац од органа јавне власти може да захтева: 
- обавештење да ли поседује тражену информацију, 
- да омогући увид у документ који садржи тражену информацију, 
- да изда копију тог документа, 
- да достави копију документа поштом или на друти начин. 

Орган власти је дужан да без одлагања, а најкасније у року од 15 дана од дана 
пријема захтева, тражиоца обавести о поседовању информације, стави на увид документ 
који садржи тражену информацију, односно изда или упути копију тог документа. Ако се 
захтев односи на информацију за коју се може претпоставити да је од значаја за заштиту 
живота или слободе неког лица, односно за угрожавање или заштиту здравља 
становништва и животне средине, орган власти мора да обавести тражиоца о поседовању 
те информације, да стави на увид документ који садржи тражену информацију, односно да 
изда копију тог документа најкасније у 
року од 48 сати од пријема захтева. 

Ако орган власти није у могућности, из оправданих разлога, да у року од 15 дана од 
дана пријема захтева обавести тражиоца о поседовању информације, да стави на увид 
докумет који садржи тражену информацију, да изда односно да упути копију тог 
документа, дужан је да о томе одмах обавести тражиоца и одреди накнадни рок, који не 
може бити дужи од 40 дана од дана пријема захтева, у коме ће тражиоца обавестити о 
поседовању информације, ставити на 
увид документ који садржи тражену информацију, издати, односно упутити копију тог 
документа. 
Лицу које није у стању да без пратиоца изврши увид у документ који садржи тражену 
информацију, омогућиће се да то учини уз помоћ пратиоца. 
Увид у документ који садржи тражену информацију је бесплатан. Копија документа која 
садржи тражену информацију издаје се уз обавезу тражиоца да плати накнаду нужних 
трошкова израде те копије, а у случају упућивања и трошкове упућивања. Влада прописује 
трошковник на основу кога орган обрачунава трошкове. 

Од обавезе плаћања накнаде за издавање копије документа који садржи тражену 
информацију, ослобођени су: 
- новинари, када копију документа захтевају ради обављања свог позива, 
- удружења за заштиту људских права, када копију документа захтевају ради остваривања 
циљева удружења, 
- сва лица када се тражена информација односи на угрожавање, односно заштиту здравља 
становништва и животне средине, осим у случајевима из члана 10. став 1. Закона, односно 
ако се ради о информацији која је већ објављена и доступна у земљи или на интернету. 

Тражилац информације може изјавити жалбу Поверенику за информац од јавног 
значаја у року од 15 дана од дана достављања решења органа власти. 
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ЗАХТЕВ 
за приступ информацији од јавног значаја 

 
 
 
 

 На основу члана 15. став 1. Закона о слободном приступу информацијама од јавног 
значаја („Службени гласник РС“, бр. 120/04) захтевам: 
 

обавештење да ли поседује тражену информацију; 
увиду документ који садржи тражену информацију; 
копију документа који садржи тражену информацију; 
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достављање копије документа који садржи тражену информацију; 
 поштом 
 електронском поштом 
 факсом 
 на други начин:_______________________________________  
 
 Овај захтев се односи на следеће информације: 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
____________________________________________________________  
(навести што прецизније опис информације која се тражи као и друге податке који олакшавају 
проналажење тражене информације)  
 
 
 
 
 
 
У Голупцу,     ______________________________  
      Тражилац информације / име и презиме 
 
      _________________________________  
        Адреса 
 
      _________________________________  
       Други подаци о тражиоцу 
 
      _________________________________  
  
 
 
 
 
 
 
       Потпис 
 
 

9. ЧУВАЊЕ НОСАЧА ИНФОРМАЦИЈА И ВРСТЕ ИНФОРМАЦИЈА У ПОСЕДУ 
 
 

Информације (подаци) који су примљени или настали у раду општинске управе, као 
и других органа општине Голубац, обрађују се у складу са принципима канцеларијског 
пословања. 

Канцеларијско пословање обухвата: примање, прегледање, распоређивање, 
евидентирање, достављање у рад и отпремање поште, административно – техничко 
обрађивање аката, архивирање и чување архивираних предмета, излучивање безвредног 
регистратурског материјала и предају архивске грађе надлежном архиву (Историјском 
архиву у Пожаревцу), као и праћење ефикасности и ажурности рада органа управе. 
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Информације (подаци) чувају се у папирном облику, те је носилац информација 
папир. 

Сви носачи информација (података) у папирном облику чувају се у писарници и 
архиви. У архиви се чувају завршени (архивирани) предмети, евиденција о предметима, 
као и остали регистратурски материјал до предаје надлежном архиву или до његовог 
уништења на основу писмене сагласности Историјског архива Пожаревац. Сређена и 
пописана архивска грађа по правилу требало би да се предаје на чување историјском 
архиву Пожаревац после 30 година, рачунајући од дана настанка грађе с тим што овај рок 
може да буде и дужи ( у складу са чланом 39. Закона о културним добрима „Службени 
гласник РС“, бр. 71/94) 

Регистратoрски материјал који настаје у току рада општине Голубац дели се на 
управне и остале предмете у складу са канцеларисјким пословањем при чему се управним 
предметима сматрају предмети у којима се води управни поступак којим се решава о 
правима и обавезама и правним интересима грађана и правних лица. 

 
 

10.  ПОДАЦИ О ЈАВНИМ НАБАВКАМА 
 
У 2013. години спроведено је 7(седам) поступака јавних набавки, од којих је 1(једна) јавна 
набавка велике вредности, а 6(шест) јавних набавку мале вреднсоти. 
 
Укупна вредност свих закључених уговора износи 16.040.000,оо динара, без ПДВ-а. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11.ОПИС ФУНКЦИЈА СТАРЕШИНА 
 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ГОЛУБАЦ 
Зоран Пајкић 
Тел: 012/678-128 
Факс: 012/678-426 
 
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ ГОЛУБАЦ 
Бата Ћирковић 
Тел: 012/678-103 
Факс: 012/678-426 
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ПОМОЋНИК ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ 
Драгослав Милутиновић 
Тел: 012/678-260 
 
 

Председник Општине:  
13) представља и заступа Општину; 
14) предлаже начин решавања питања о којима одлучује Скупштина општине; 
15) наредбодавац је за извршење буџета; 
16) оснива општинску службу за инспекцију и ревизију коришћења буџетских 

средстава; 
17) даје сагласност на опште акте којима се уређују број и структура запослених 

у установама које се финансирају из буџета Општине и на број и структуру 
запослених и других лица која се ангажују на остваривању програма или 
дела програма корисника буџета Општине; 

18) одлучује о давању на коришћење, односно у закуп, као и о отказу уговора о 
давању на коришћење, односно у закуп и стављању хипотеке на 
непокретности које користе органи Општине, уз сагласност Дирекције за 
имовину Републике Србије; 

19) усмерава и усклађује рад Општинске управе; 
20) доноси појединачне акте за које је овлашћен законом овим статутом или 

одлуком Скупштине општине; 
21) информише јавност о свом раду; 
22) подноси жалбу Уставном суду Републике Србије ако се појединачним актом 

или радњом државног органа или органа Општине онемогућава вршење 
надлежности Општине; 

23) образује стручна саветодавна радна тела за поједине послове из своје 
надлежности; 

24) врши и друге послове утврђене овим статутом и другим актима Општине. 
 

Председник Општине има заменика који га замењује у случају његове 
одсутности и спречености да обавља своју дужност. 

Председник Општине поставља своје помоћнике у Општинској управи који 
обављају послове из појединих области (за економски развој, урбанизам, 
комуналне делатности, развој месних заједница и др.). 

Помоћници председника Општине покрећу иницијативе, предлажу пројекте и 
дају мишљења у вези са питањима која су од значаја за развој Општине у 
областима за које су постављени и врше и друге послове утврђене актом о 
организацији Општинске управе. 

У Општинској управи може се поставити највише три помоћника 
председника Општине.  
 
 
ПРЕДСЕДНИК СО ГОЛУБАЦ 
Зоран Ћирковић из Голупца 
Тел: 012/6783-513 
Факс: 012/638-513 
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ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА СО ГОЛУБАЦ 
Звонимир Урошевић из Сладинца 
 
СЕКРЕТАР СО ГОЛУБАЦ  
Слободан Дашић из Браничева 
 
 

Скупштина општине има председника Скупштине. 
Председник Скупштине организује рад Скупштине општине, сазива и 

председава њеним седницама, остварује сарадњу са председником Општине и 
Општинским већем, стара се о остваривању јавности рада, потписује акта која 
Скупштина општине доноси и обавља друге послове утврђене овим статутом и 
пословником Скупштине општине. 

Председник Скупштине има заменика који га замењује у случају његове 
одсутности и спречености да обавља своју дужност. 

Скупштина општине има секретара који се стара о обављању стручних 
послова у вези са сазивањем и одржавањем седница Скупштине и њених радних 
тела и руководи административним пословима везаним за њихов рад. 

Секретар Скупштине је одговоран за благовремено достављање података, 
списа и исправа, када то захтева надлежни орган Републике који врши надзор над 
радом и актима Скупштине општине. 
 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ГОЛУБАЦ 
 
 

Општинско веће: 
 

12) предлаже Статут, буџет и друге одлуке и акте које доноси Скупштина; 
13) непосредно извршава и стара се о извршавању одлука и других аката 

Скупштине општине; 
14) доноси одлуку о привременом финансирању у случају да Скупштина 

општине не донесе буџет пре почетка фискалне године; 
15) врши надзор над радом Општинске управе, поништава или укида акте 

Општинске управе који нису у сагласности са законом, Статутом и другим 
општим актом или одлуком које доноси Скупштина општине; 

16) решава у управном поступку у другом степену о правима и обавезама 
грађана, предузећа и установа и других организација у управним стварима 
из надлежности Општине; 

17) стара се о извршавању поверених надлежности из оквира права и дужности 
Републике. 

18) поставља и разрешава начелника Општинске управе; 
19) образује стручна саветодавна радна тела за поједине послове из своје 

надлежности; 
20)  информише јавност о свом раду;   
21)  доноси пословник о раду на предлог председника Општине; 
22)  врши друге послове које утврди Скупштина општине. 

 
Чланови општинског већа општине Голубац 
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• Жељко Настасијевић из Браничева  

 
• Јасмина Глишић из Житковице  

  
• Саша Мишић из Голупца  

 
• Градимир Урошевић из Сладинца  
 
• Милош Милојковић из Голупца  

 
• Душан Јевремовић из Браничева   

 
• Миодраг Миладиновић из Сладинца  

 
• Зоран Добричић из Шувајића 

  
• Бобан Животић из Клења  

 
ОПШТИНСКА УПРАВА ГОЛУБАЦ 
НАЧЕЛНИК 
Дипл.правник Владица Буљубаша 
Тел: 012/678-178,  
 
ЗАМЕНИК НАЧЕЛНИКА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 
Дипл.правник Даша Стокић 
Тел: 012/678-260 
 
Начелница одељења за привреду и финансије 
Дипл.ецц Радмила Ивановић 
Тел: 012/678-169, локал 116 
 
  
 
Нечелник одељења за утврђивање и наплату локалних јавних прихода 
Дипл.правник Радиша Живковић 
Тел: 012/678-114 
 
 Руководилац групе локалног економског развоја 
Дипл.инг пољопривреде Саша Богићевић 
Тел: 012/678-169, локал 102 
 
Руководилац групе за инспекцијске послове  
Дипл.ецц Радмила Љујић 
Тел: 012/678-114, локал 109 
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12. ОПШТИ БРОЈЧАНИ ПОДАЦИ О ЗАПОСЛЕНИМА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ 

ОПШТИНЕ 
ГОЛУБАЦ ПО ОДЕЉЕЊИМА  

 
 
Одељење за општу управу,друштвене делатности,стручне и заједничке послове 
У Одељењу је систематизовано 16 радних места, са 25 извршиоца, а на тим пословима је 
запослено 26 извршиоца. 
 
Одељење за привреду и финансије 
У оквиру Одељења систематизовано је 8 радних места са 9 извршиоца, а на тим пословима 
је запослено 5 извршиоца. 
 
Одељење за урбанизам и израдњу,комуналне,инспекцијске и имовинскоправне 
послове 
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У оквиру Одељења систематизовано је 9 радних места,  са 9 извршиоца, a на тим 
пословима је запослено 7 извршиоца. 
 
Одељење за утврђивање и наплату локалних јавних прихода 
У оквиру Одељења сисистематизовано је 5 радних места, са 6 извршиоца, а на тим 
пословима је запослено 5 извршиоца. 
 
Наведени подаци односе се на запослене, на одређено и неодређено време, без 
функционера који своја права и  обавезе остварују у Општинској Управи у складу са 
Законом о локалној самоуправи, Законом о радним односима у државним органима. 

 
 
 
 
 

 
У Голупцу, дана 13.01.2014.године 
 
 
                                                                               Начелник Општинске управе Голубац 
                                                                                  Дипл.правник Владица Буљубаша с.р 
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