
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ ГОЛУБАЦ

Година XIV Број 12 ГОЛУБАЦ 08. мај 2015.
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На основу члана 47. став 3. и члана 63. став 1. Закона о буџетском систему ("Службени гаасник РС", 

број 54/2009,73/2010,101/2010,101/201,93/2012,62/2013,63/2013-испр. и 108/2013), члана 32. сгав 1. тачка 2. 
Закона о локалној самоуправи ("Службени гаасник РС", број 129/2007) и члан 40. сгав 1. тачка 2. и члана 60. 
Статуга општине Голубац ("Службени гаасник општине Голубац", број 7/2008) СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
ГОЛУБАЦ је на седници одржаној дана, 07.05.2015. године, д о н е л а

ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОНШТИНЕ ГОЛУБАЦ ЗА
2015. ГОДИНУ ( I )

I ОНШ ТИДЕО

Члан 1.
У Одлуци 0 буџету општине Голубац за 2015.годину („Сл. Гласник општине Голубац“ број 10/2014), 

члан 1. мења се и гааси:

„Члан 1.
Приходи и примања, расходи и издаци буџега општине голубац за 2015. годину сасгоји 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 ПЕФИНАПСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

у динарима

274.870.100.00
274.870.100.00
265.954.100.00 

8.916.000,00
0,00

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) 

УКУПАН ФИСКАЛНИ ДЕФИЦИТ 

Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА
321311- Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година

356.008.950.00
237.450.450.00
229.284.450.00 

8.166.000,00
118.558.500.00
117.808.500.00 

750.000,00

-81.138.850,00
0,00

-81.138.850,00

77.585.350,00



сти бр. 1606 К.О.Голубац, власника Александра 
(Радомира) Ђорђевића из Голупца.

Члан 2.
Поступак прибављања непокретности из 

тачке 1. ове Одлуке, у јавну својину општине 
Голубац, спровела је Комисија формирана Одлуком 
0 приступању прибављања непокретности непо- 
средном погодбом у јавну својину општине Голубац 
(„Сл.гласник општине Голубац“, бр. 7/2013).

Члан 3.
Непокретност из тачке 1.ове Одлуке прибав- 

ља се по цени од 200,00 динара за м2, што укупно 
износи 247.800,00 динара за целу парцелу, укупне 
површине 1239 м2.

Цена из претходног става овог члана, утврђе- 
на је на основу информације о тржишним вредно- 
стима непокретности, достављене од стране 
Министарства финансија, Пореске управе експози- 
туре Голубац.

Члан 4.
Овлашћује се Председник општине Голубац, 

односно лице које он овласти, да са власником 
непокретности из тачке 1.ове Одлуке, закључи 
Уговор 0 прибављању исте у јавну својину општине 
Голубац, а у складу са чланом 3. став 1. ове Одлуке.

Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу 8 (осмог) дана од 

дана доношења и има се објавити у Службеном 
гласнику општине Голубац.

Број: 463-8

СКУПШТИНА ОПШ таПЕ ГОЛУБАЦ

ПРЕДСЕДНИК 
Зоран Ћирковић с.р.

На основу члана 55. став 5. Закона о водама 
(„Службени гласник РС“ бр. 30/10) и члана 40. 
Статута општине Голубац („Службени гласник 
општине Голубац“ бр. 7/08,6/11 и 6/14),

Скупштина општине Голубац, на седници 
одржаној дана 07.05.2015.године, донела је,

ОПЕРАТИВНИ ПЛАН ЗА ОДБРАНУ ОД 
ПОПЛАВА ЗА ВОДЕ П РЕДА, ЗА 2015.

ГОДИНУ 

Члан 1.
УСВАЈА СЕ Оперативни план за одбрану од 

поплава за воде П реда, за 2015.годину.

Члан 2.
Овај План ступа на снаху осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине 
Голубац“.

Број: 87-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОЛУБАЦ

ПРЕДСЕДНЖ 
Зоран Ћирковић с.р.

На основу члана 46. Закона о планирању и 
изградњи („Службени гласник РС“, број 72/2009, 
81/2009 - исправка, 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 
121/2012,42/2013-одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 
54/2013 - одлукаУС, 98/2013 -одлукаУС, 132/2014 
и 145/2014), члана 2. став 2. и 23. Закона о локалној 
самоуправи (“Службени гласник РС”, број 129/07) и 
члана 40. Статута општине Голубац (“Службени 
гласник општине Голубац”, број 7/08, 6/11 и 6/14), 
на предлог Општинског већа општине Голубац, по 
претходно прибављеном мишљењу Комисије за 
планове,

Скупштина општине Голубац, на седници 
одржаној 07.05.2015. године, донела је

ОДЛУКУ О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ 
РЕГУЛАЦИЈЕ за гробље у Голунцу

Назив плана 

Члан 1.
Доношењем ове Одлуке приступа се изради 

Плана детаљне регулације за грс^ље у Голупцу (у 
даљем тексту: План детаљне регулације).

Оквнрна граница Плана детаљне 
регулације

Члан 2.
Прелиминарном границом обухваћене су 

следеће целе и делови катастарских парцела и то:
• целе к.п.бр.: 7202, 7778, 7779, 7780, 7781, 

7782, 7783 и 7784 КОГолубац
• делови к.п.бр.: 7162 КО Голубац.
Прелиминарном границом Плана детаљне

регулације обухваћен је плански обухват од око 3,5 
ћа.

Граница Плана детаљне регулације је дефи- 
нисана као прелиминарна, а коначна граница ће се 
утврдити и дефинисати приликом припреме и вери- 
фикације нацрта плана.

Саставни део ове одлуке је графички приказ 
са прелиминарном границом обухвата Плана 
дегаљне регулације.
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Услови и смернице планских докумената 
вишег реда и ширег подручја и списак 

потребних подлога за план

Члан 3.
Плански основ за израду Плана детаљне 

регулације је План генералне регулације градског 
насеља Голубац (“Службени гласник општине 
Голубац”, број 6/2013).

Према Плану генералне регулације градског 
насеља Голубац, нредмегно подручје се налази у 
оквиру просторне целине Ц.5. “Виногради”, одно- 
сно урбанистичке зоне Ц.5.2. “Јавна намена”, уз 
комплекс постојећег фобља, које је попуњено у 
постојећим границама, па је предвиђено прошире- 
ње.

За потребе Плана детаљне регулације, изра- 
диће се катастарско-топографски план, у складу са 
важећим прописима.

Визија и циљеви планирања, коришћења, 
уређења и заштите планског подручја

Члан 4.
Основни циљ израде овог Плана детаљне 

регулације је утврђивање правила уређења и фађе- 
ња, односно стварање планског основа за;

• утврђивање површине јавне намене, одно- 
сно стварања услова за доношење решења о утврђи- 
вању јавног интереса;

• издавање одговарајућих дозвола, у складу 
са смерницама из планова ширег подручја, лока- 
ционим условима и условима надлежних институ- 
ција.

Концептуални оквир планирања, 
коришћења, уређења и заштите планског 
подручја са структуром основних намена

простора и коришћења земљишта

Члан 5.
Планом детаљне регулације разрадиће се 

површина јавне намене -  проширење комплекса 
постојећег фобља и дефинисати коридори и капа- 
цитети за: интерне саобраћајнице/стазе, гробне пар- 
целе/поља/места, комуналну инфрастру1оуру, пра- 
теће садржаје и зеленило, у складу са стандардима 
и нормативима за предметну област.

Начин финансирања израде планског 
документа, назив носиоца израде и рок за 

нзраду

Члан 6.
Средства за израду Плана детаљне регула- 

ције обезбеђују се из буџета Општине Голубац.

Носилац израде је Општинска управа општи- 
не Голубац, Одељење за урбанизам и изфадњу, 
комуналне, инспекцијске и имовинско-правне 
послове.

Рок за израду нацрта Плана детаљне регула- 
ције износи 60 дана од дана ступања на снагу ове 
одлуке, не урачунавајући време потребно за спрово- 
ђење законске процедуре.

Место и начин обављања јавног увида 

Члан 7.
Нацрт Плана детаљне регулације биће изло- 

жен на јавни увид, након обављене стручне контро- 
ле од стране Комисије за планове. Подаци о начину 
излагања на јавни увид биће објављени у дневном 
листу и на интернет страници општине Голубац 
(§о1иђас.ог§.г5). Оглашавање јавног увида и трајање 
обавиће се у складу са Законом о планирању и 
изфадњи.

Остали елементи 

Члан 8.
За потребе израде Плана детаљне регулације, 

приступа се изради Стратешке процене утицаја на 
живогну средину, на основу претходно обављеног 
поступка 0 одлучивању, сходно Закону о стратешкој 
процени утицаја на животну средину (“Службени 
гласник РС”, број 135/2004 и 88/2010).

Члан 9.
План детаљне регулације израдиће се у три 

(3) истоветних примерка у штампаном (аналогном) 
и три (3) истоветна примерка у дигиталном облику.

Члан 10.
Одлука ступа на снагу осмог (8) дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине 
Голубац”.

Број: 30-6

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОЛУБАЦ

ПРЕДСЕДНЖ 
Зоран Ћирковић с.р.

На основу члана 5. 9. и 26. Закона о стратеш- 
кој процени утицаја на животну средину 
(„Службени гласник РС“, број 135/04 и 88/2010), 
члана 52. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник РС“ бр. 129/07) и члана 40. 
Статута општине Голубац („Сл.гласник општине 
Голубац“, бр. 7/08,6/11 и 6/14), Скупштина општи-
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