
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИНФОРМАТОР 
о раду органа  

општине Голубац 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2 

 

 

 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 последњи пут ажуриран 

дана 27.03.2019. године. 

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/. 

Овлашћено лице за поступање по захтеву за слободан приступ 

информацијама од јавног значаја је: 

- Радиша Живковић, руководилац одељења за општу управу,друштвене 

делатности,стручне и заједничке послове Општинске управе Голубац тел: 012 678 

260; 
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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 статут, буџет и завршни рачун, просторни и урбанистички план и план 

развоја Општине, као и стратешке планове и програме локалног економског развоја; 

2)уређује и обезбеђује обављање и развој комуналних делатности, локални превоз, 

коришћење грађевинског земљишта и пословног простора; 

3)стара се о изградњи, реконструкцији, одржавању и коришћењу некатегорисаних и 

општинских путева, као и улица и других јавних објеката од општинског значаја; 

4)стара се о задовољавању потреба грађана у области просвете (предшколско 

васпитање и образовање и основно и средње образовање и васпитање), 

научноистраживачке и иновационе делатности, културе, здравствене и социјалне заштите, 

дечије заштите, спорта и физичке културе; 

5)обезбеђује остваривање посебних потреба особа са инвалидитетом и заштиту 

права осетљивих група; 

6)стара се о развоју и унапређењу туризма, занатства, угоститељства и трговине; 

7)доноси и реализује програме за подстицање локалног економског развоја, 

предузима активности за одржавање постојећих и привлачење нових инвестиција и 

унапређује опште услове пословања; 

8)стара се о заштити животне средине, заштити од елементарних и других 

непогода, заштити културних добара од значаја за Општину; 

9)стара се о заштити, уређењу и коришћењу пољопривредног земљишта и спроводи 

политику руралног развоја; 

10)стара се о остваривању, заштити и унапређењу људских и мањинских права, 

родној равноправности, као и о јавном информисању у Општини; 

11)образује и уређује организацију и рад органа, организација и служби за потребе 

Општине, организује службу правне помоћи грађанима и уређује организацију и рад 

мировних већа; 

12)утврђује симболе Општине и њихову употребу; 
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13)управља општинском имовином и утврђује стопе изворних прихода, као и 

висину локалних такси; 

14)прописује прекршаје за повреде општинских прописа; 

15)обавља и друге послове од локалног значаја одређене законом, као и послове од 

непосредног интереса за грађане, у складу са Уставом, законом и овим статутом. 

Послови из надлежности општина утврђени Уставом и законом, ближе су одређени 

Јединственим пописом послова јединица локалне самоуправе који обезбеђује 

министарство надлежно за локалну самоуправу у складу са законом. 

 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. 

  

 

2.1 ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА 
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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. САЊА МИЛОВАНОВИЋ ИЗ КЛЕЊА, СНС 

2. ДРАГОМИР РАНКОВИЋ ИЗ МИЉЕВИЋА,  СНС 

3. ДАНКА ЈОВАНОВИЋ ИЗ ГОЛУПЦА,  СНС 

4. ДРАГИША ЂУРИЋ ИЗ КРИВАЧЕ, СНС 

5. МИРЈАНА НАСТАСИЈЕВИЋ ИЗ МАЛЕШЕВА,  СНС 

6. ЗОРАН ПАЈИЋ ИЗ ДОБРЕ,  СПС 

7. ЗОРАН ЋИРКОВИЋ ИЗ ГОЛУПЦА, СНС 

8. ДРАГИША ЂУРИЋ ИЗ КУДРЕША, СНС 

9. СНЕЖАНА АРСИЋ РАКИЋ ИЗ ГОЛУПЦА,  СПС 

10. ДРАГЧЕ ВЕЉКОВИЋ ИЗ СНЕГОТИНА,  СНС 

11. ВЛАДАН МИЛОВАНОВИЋ ИЗ МРЧКОВЦА,  СНС 

12. ЖИКИЦА РАДУЛОВИЋ ИЗ КРИВАЧЕ,  СНС 

13. ДРАГАН ДРИКИЋ ИЗ БРЊИЦЕ, СНС 

14. АЛЕКСАНДАР ЂУКИЋ ИЗ БРАНИЧЕВА,  СНС 

15. ВЕСНА СПАСИЋ ИЗ ШУВАЈИЋА,  СНС 

        16.ДУШКО МИЛУНОВИЋ ИЗ БИКИЊА, СНС 

17. 

18.ИВАНА СТОКИЋ СТЕВИЋ ИЗ БРАНИЧЕВА, СНС 

19.МИЛОМИР МИЛОВАНОВИЋ ИЗ БАРИЧА,  СПС 

20. 

21.МАРИЈА ЖИВАНОВИЋ ИЗ ГОЛУПЦА, СНС 

22.МАРЈАН ЂОКИЋ ИЗ БАРИЧА,  ДС 

23.ЗОРАН ПАЈКИЋ ИЗ ГОЛУПЦА, ДС 

24.МИРОСЛАВА ПАЦИЋ ИЗ ВИНЦА, ДС 

25.РАДИША МИХАЈЛОВИЋ ИЗ ДОЊЕ КРУШЕВИЦЕ,  ДС 

26.РАДОСЛАВ ЈОВИЋ ИЗ ДУШМАНИЋА,  ДС 

27. БИЉАНА БОГДАНОВИЋ ИЗ СЛАДИНЦА, ДС 

28. СЛОБОДАН ИВИЋ ИЗ БАРИЧА,  ДС 

29. КРИСТИВОЈЕ АНЂЕЛКОВИЋ ИЗ БРАНИЧЕВА,  ДС 

30. АНИТА МИШИЋ ИЗ ГОЛУПЦА,  ДС 

31. ВЛАДИМИР АНЂЕЛКОВИЋ ИЗ ВИНЦА, ГГ РАДИКАЛИ ГОЛУПЦА ЗА РАДИКЛАНЕ 

ПРОМЕНЕ 
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Стална радна тела Скупштине општине Голубац 

 
1.КОМИСИЈА ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊА; 

2.КОМИСИЈА ЗА МАНДАТНО ИМУНИТЕТСКА ПИТАЊА; 

3.АДМИНИСТРАТИВНА КОМИСИЈА; 

4.САВЕТ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ; 

5.САВЕТ ЗА ПРИВРЕДНИ РАЗВОЈ. 

 
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) доноси план развоја Општине, планске документе јавних политика, средњорочне 

планове и друге планске документе, у складу са законом; 

5) доноси просторни и урбанистички план Општине; 

6) доноси прописе и друге опште акте из надлежности општине; 

7) бира и разрешава локалног омбудсмана; 

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) образује и уређује организацију и рад организација и служби за потребе Општине; 

10) оснива јавна предузећа и друштва капитала за обављање делатности од општег 

интереса у складу са законом и овим статутом, даје сагласност на законом одређене 

опште и друге правне акте и радње јавног предузећа, односно друштва капитала,  

ради заштите општег интереса; 

11) оснива установе и организације у области предшколског образовања и васпитања, 

основног образовања, културе, социјалне заштите, примарне здравствене заштите, 

физичке културе, спорта, дечје заштите и туризма, прати и обезбеђује њихово 

функционисање; 

12) именује и разрешава надзорни одбор и директора јавног предузећа чији је оснивач, 

даје сагласност на статут јавног предузећа и врши друга права оснивача у складу са 

законом и оснивачким актом; 

13) именује и разрешава управни одбор, надзорни одбор и директора установе, 

организације и службе чији је оснивач и даје сагласност на њихове статуте у складу 

са законом; 

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

15) поставља и разрешава секретара и заменика секретара Скупштине; 

16) бира и разрешава председника Општине и, на предлог председника Општине, бира 

заменика председника Општине и чланове Општинског већа; 

17) именује и разрешава главног урбанисту; 

18) усваја Кадровски план; 

19) уређује услове и начин обављања комуналних делатности, права и обавезе 

корисника комуналних услуга, обим и квалитет комуналних услуга и начин вршења 
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надзора над обављањем комуналних делатности, оснива јавна предузећа за 

обављање комуналне делатности, односно поверава обављање тих делатности 

друштву капитала или предузетнику,  прописује опште услове одржавања 

комуналног реда и мере за њихово спровођење;  

20) доноси годишње и средњорочне програме уређивања грађевинског земљишта; 

одлучује о отуђењу грађевинског земљишта у складу са законом и прописом 

Општине; 

21) доноси локалну стамбену стратегију у складу са Националном стамбеном 

стратегијом, акциони план за њено спровођење и програме стамбене подршке, може 

основати јавну стамбену агенцију у складу са законом, као и правно лице за 

обављање послова од јавног интереса у области становања; 

22) уређује коришћење пословног простора који је у јавној својини Општине,  уређује 

висину закупнине пословног простора и врши друге послове у вези са коришћењем 

пословног простора, у складу са законом и другим актима Општине; 

23) уређује критеријуме и поступак давања станова у закуп и њихове куповине; 

24) прописује висину закупнине за коришћење стамбених зграда, станова и гаража у 

јавној својини Општине; 

25) ближе уређује коришћење, одржавање и управљање стварима у јавној својини 

Општине; 

26) уређује начин коришћења превозних средстава у јавној својини Општине; 

27) уређује ближе услове за обављање такси превоза путника;  

28) доноси програме коришћења и заштите природних вредности и програме заштите 

животне средине, односно локалне акционе и санационе планове, у складу са 

стратешким документима и интересима и специфичностима Општине и утврђује 

посебну накнаду за заштиту и унапређење животне средине; 

29) доноси годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног 

земљишта, утврђује противерозионе мере и њихово спровођење, одлучује о 

привођењу пашњака другој култури; 

30) доноси програм развоја туризма у складу са Стратегијом; утврђује висину 

боравишне таксе на територији Општине; 

31) доноси локални акциони план за борбу против корупције на нивоу Општине и 

образује стално радно тело за праћење спровођења локалног акционог плана; 

32) доноси програм контроле и смањења популације напуштених паса и мачака,  

уређује држање и заштиту домаћих животиња и кућних љубимаца, у складу са 

законом; 

33) доноси оперативни план за воде II реда, одређује место и начин коришћења воде за 

рекреацију, укључујући и купање;  

34) доноси акциони план за спровођење Националне стратегије за младе на територији 

Општине, може основати канцеларију за младе1; 

35) доноси програм и план енергетске ефикасности; 

36) одлучује о прибављању и отуђењу непокретности у јавној својини Општине, 

заснивању хипотеке на непокретностима у јавној својини Општине, као и  о преносу 

права својине на другог носиоца права јавне својине;  

37) одлучује о улагању ствари у јавној својини Општине и права у капитал јавног 

предузећа и друштва капитала чији је оснивач, у складу са законом; 
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38) одлучује о преносу права коришћења на стварима у својини Општине, установама, 

јавним агенцијама и другим организацијама чији је оснивач Општина; 

39) одлучује о давању концесије када су јавна тела и предмет концесије у надлежности 

Општине, даје сагласност на концесиони акт; 

40) даје сагласност и усваја предлог пројекта јавно-приватног партнерства, даје 

сагласност на нацрт јавног уговора у пројекту јавно-приватног партнерства и даје 

овлашћење председнику Општине да потпише јавни уговор у име Општине; 

41) образује Штаб за ванредне ситуације, доноси план и програм развоја система 

заштите и спасавања; 

42) образује робне резерве и утврђује њихов обим и структуру;  

43) утврђује општинске таксе и друге локалне приходе који Општини припадају по 

закону; 

44) утврђује висину доприноса за уређивање грађевинског земљишта; 

45) утврђује накнаду за комуналне услуге и даје сагласност на  одлуку о промени цена 

комуналних услуга, у складу са законом; 

46) утврђује критеријуме и поступак за регресирање трошкова боравка у предшколској 

установи за децу из материјално угрожених породица; 

47) доноси акт о јавном задуживању Општине, у складу са законом којим се уређује 

јавни дуг; 

48) прописује радно време угоститељских, трговинских и занатских објеката; 

49) даје мишљење о републичком, покрајинском и регионалном просторном плану; 

50) оснива стална и повремена радна тела за разматрање питања из њене надлежности, 

која су утврђена Пословником; 

51) подноси иницијативу за покретање поступка оснивања, укидања или промене 

територије Општине; 

52) предлаже Влади Републике Србије утврђивање јавног интереса за експропријацију 

у корист Општине; 

53) даје мишљење о законима којима се уређују питања од интереса за локалну 

самоуправу; 

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

55) одлучује о сарадњи и удруживању са градовима и општинама, удружењима, 

хуманитарним и другим организацијама;  

56) информише јавност о свом раду;  

57) покреће поступак за оцену уставности и законитости закона или другог општег акта 

Републике Србије којим се повређује право на локалну самоуправу; 

58) организује службу правне помоћи грађанима;уређује организацију и рад мировних 

већа; 

59) утврђује празник Општине;  

60) даје сагласност на употребу имена, грба и другог обележја Општине;  

61) уређује поступак, услове и критеријуме за додељивање јавних признања и почасних 

звања које додељује Општина и одлучује о додели јавних признања и почасних 

звања; 

62) одлучује о називима улица, тргова, градских четврти, заселака и других делова 

насељених места; 

63) разматра и усваја годишње извештаје о раду јавних предузећа, установа и других 

јавих служби чији је оснивач или већински власник општина; 

64) именује изборну комисију за спровођење избора за одборнике скупштине општине, 

у складу са законом; 



 9 

65) разматра извештаје Савета за међунационалне односе; 

66) разматра извештај о раду локалног омбудсмана,  

67) усваја Етички кодекс понашања функционера (у даљем тексту: Етички кодекс); 

68) доноси мере и усваја препоруке за унапређење људских и мањинских права; 

69) 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) прописује посебне елементе процене ризика и учесталост вршења инспекцијског 

надзора на основу процене ризика из изворне надлежности Општине, као и посебне 

елементе плана одређеног инспекцијског надзора из изворне надлежности 

Општине; 

7) прати реализацију програма пословања и врши координацију рада јавних предузећа 

чији је оснивач Општина; 

8) подноси тромесечни извештај о раду јавних предузећа Скупштини општине, ради 

даљег извештавања у складу са законом којим се уређује правни положај јавних 

предузећа; 

9) предлаже акта које доноси Скупштина општине ради заштите општег интереса у 

јавном предузећу и друштву капитала чији је оснивач Општина; 

10) одлучује решењем о употреби средстава текуће и сталне буџетске резерве; 

11) стара се о извршавању поверених надлежности из оквира права и дужности 

Републике; 

12) поставља и разрешава начелника Општинске управе; 

13) поставља општинског правобраниоца; 

14) доноси План одбране Општинекоји је саставни део Плана одбране Републике 

Србије, усклађује припреме за одбрану правних лица у делатностима из надлежности 

Општине са Планом одбране Републике Србије, доноси одлуку о организовању и 

функционисању цивилне заштите и јединица опште намене; 

15) доноси Процену угрожености и План заштите и спасавања у ванредним 

ситуацијама и План заштите од удеса; 

16) образује жалбену комисију; 

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

18)  информише јавност о свом раду;   

19) доноси пословник о раду на предлог председника Општине; 

20) врши и друге послове, у складу са законом. 
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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 коришћења буџетских средстава и службу 

за интерну ревизију Општине; 

5) оснива буџетски фонд и утврђује програм коришћења средстава буџетског фонда, у 

складу са законом; 

6) 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; 

7) усмерава и усклађује рад Општинске управе; 

8) представља Општинско веће, сазива и води његове седнице; 

9) доноси појединачне акте за које је овлашћен законом, овим статутом или одлуком 

Скупштине општине; 

10) доноси решење о давању у закуп грађевинског земљишта у јавној својини Општине 

у складу са законом, другим прописима и програмом коришћења грађевинског 

земљишта; 

11) одлучује о давању у закуп, односно на коришћење непокретности у јавној својини 

Општине, у складу са законом и прописом Општине; 

12) одлучује о прибављању и располагању покретним стварима у јавној својини 

Општине; 

13) даје претходну сагласност носиоцима права коришћења на стварима у јавној 

својини Општине (месним заједницама, установама и другим организацијама) за 

давање у закуп тих ствари; 

14) врши распоред службених зграда и пословних просторија у јавној својини 

Општине; 

15) закључује уговоре у име Општине, на основу овлашћења из закона, статута  и 

одлука Скупштине општине; 

16) у име Општине закључује колективне уговоре за органе и за предузећа, установе и 

друге јавне службе чији је оснивач Општина; 

17) одлучује о организовању и спровођењу јавних радова; 

18) закључује уговор о донацији од физичког или правног лица; 

19) командант је Општинског штаба за ванредне ситуације по положају, доноси одлуку 

о проглашењу и о укидању ванредне ситуације на предлог Општинског штаба за 

ванредне ситуације; 

20) доноси одлуку о проглашењу дана жалости у Општини; 

21) усваја извештаје о извршењу буџета Општине и доставља их Скупштини општине; 

22) информише јавност о свом раду; 
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23) подноси жалбу Уставном суду Републике Србије ако се појединачним актом или 

радњом државног органа или органа Општине онемогућава вршење надлежности 

Општине; 

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

25) поставља и разрешава помоћнике председника општине; 

26)  доноси акта из надлежности Скупштине општине у случају ратног стања или 

елементарних непогода, с тим што је дужан да их поднесе на потврду Скупштини 

чим она буде у могућности да се сасатане; 

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

 Председник Општине је одговоран за благовремено достављање података, списа и 

исправа, када то захтева надлежни орган Републике који врши надзор над радом и актима 

извршних органа Општине. 

 

 
Општинска управа 

 

1) припрема прописе и друге акте које доноси Скупштина општине, председник 

Општине и 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) води законом прописане евиденције и стара се о њиховом одржавању;  

7) обавља стручне и административно-техничке послове за потребе рада Скупштине 

општине, председника Општине и Општинског већа; 

8) пружа помоћ месној заједници у обављању административно-техничких и 

финансијско-материјалних послова; 

9) доставља извештај о свом раду на извршењу послова из надлежности Општине и 

поверених послова, председнику Општине, Општинском већу и Скупштини 

општине, по потреби, а 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, Кабинет Председника општине као посебна организациона јединица и 

Пројектна група као ужа органиозациона јединица. 

 

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 локалних јавних прихода. 
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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 

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,  дечији 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: 

 

1. МК Барич за насељена места: Барич и Бикиње; 

2. МК Браничево за насељена места: Браничево,Пониква ,Доња Крушевица и Шувајић; 

3. МК Добра за насељено место Добра; 

4. МК Клење за насељена места: Душманић, Клење и Мрчковац; 

5.  МК Миљевић за насељено место Миљевић; 

  

Месна канцеларија обавља одређене послове из надлежности Општинске управе 

који се односе на: вођење матичних књига, вођење евиденција о држављанству, 
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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 становнике насељених  места: Голубац, Брњица, 

Војилово, Двориште, Кривача, Малешево, Радошевац, Сладинац, Усије,Винци, Снеготин, 

Кудреш и Житковица 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. 

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.  

Обављање послова вођења у пословним књигама свих промена које се односе на 

једнинствену евиденцију непокретности у складу са МРС (међународним 

рачуноводственим стандардима) кроз МСФИ (међународне стандарде финансијског 

извештавања). 

 

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, 
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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,вођење јединствене 

евиденције  непокретности  у својини општине у складу са законом, подзаконским актима 

и одлукама Скупштине општине, припрема акта о прибављању, коришћењу, управљању и 

располагању стварима које користе органи општине. 

послови вођења јединствене евиденције  непокретности  у својини општине у складу са 

законом, подзаконским актима и одлукама Скупштине општине, припрема акта о 

прибављању, коришћењу, управљању и располагању стварима које користе органи 

општине. 

 

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; 

- 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. 
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Радом Општинске управе, руководи начелник Општинске управе. 

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

Председнику општине и Општинском већу у складу са Статутом и овом Одлуком. 

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

 

За начелника Општинске управе може бити постављено лице које има стечено 

високо образовање из научне области правне науке на основним академским студијама у 

обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним 

студијама, специјалистичким академским студијама,специјалистичким струковним 

студијама, односно на основним студијама и трајању од најмање 4 године или 

специјалистичким студијама на факултету, положен стручни 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. 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. 

3. Распоређује начелнике одељења,  

4. Решава о правима и обавезама из радноправних односа запослених лица у 

Општинској управи, у складу са Законом. 

5. Подноси Скупштини општине, Председнику општине и Општинском већу 

извештај о раду Општинске управе. 

6. Решава сукоб надлежности између основних организационих јединица 

Општинске управе, и 

7. Врши и друге послове које су му Законом, Статутом и другим актима општине 

стављени у надлежност. 

 

Одељењем руководи руководилац Одељења. 

Пројектном групом руководи вођа пројектног тима. 

Руководиоци 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. 

Руководилац Одељења је за свој рад и рад Одељења одговоран начелнику 

Општинске управе. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ГОЛУБАЦ 
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утврђивање и 
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прихода  

Руководилац 

одељења 
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Укупан број запослених са руководиоцима одељења 

 

 

1. Oдељење за привреду и финансије 

 

Назив посла                                                                 Број                                                                          

                                                                                      извршилаца 

1. Руководилац одељења 1 ВСС 

2.Послови финансијског планирања, 

контроле и извештавања 

1 ВСС 

3. Послови буџетског рачуноводства и 

финансијског извештавања 

1 ССС 

4. Послови плаћања за директне буџетске 

кориснике 

1  ССС 

5. Послови буџетског рачуноводства за 

индиректне буџетске кориснике 

 

 

1 ССС 

6. Послови локалног економског развоја 

општине, пољопривреде и  руралног 

развоја 

1 ВСС 

 

7. Послови јавних набавки 

 

1 

 

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

послове 

                                                                                           

                                                                            Број извршилаца                   

 Назив посла                                                                                         

 

  

1. Руководилац одељења 1 ВСС 

2. Послови борачко- инвалидске,социјалне и 

дечије заштите, бирачких  спискова и 

избеглих, прогнаних и интерно расељених 

лица, остваривања права из области 

друштвепе бриге о деци и родне 

равноправности 

 

 

1 

 

ВСС 

3. Послови писарнице 

 

1 ССС 

4. Општи управни послови и послови 

заменика матичара за матично подручје 

Голубац                                                                                           

 

1 

 

ССС 

 

5. Послови матичара 1 ВСС 

6. Послови заменика матичара за матично 

подручје Голубац 

1 ССС 

7. Послови шефа месне канцеларије и 

матичара 

2 ССС 

8. Послови шефа месне канцеларије и 

заменика матичара за матично подручје 

Браничево 

1 ССС 

9. Послови архиве 1 ССС 

10. Послови ложача-домара-курира 1              КВ 

            11. Послови бифеа 1             ОШ 

 
 

 

МЕСНЕ КАНЦЕЛАРИЈЕ 

 

 

Месна 

канцеларија 

Шеф месне 

канцеларије/ 

Стручна спрема 

 

Помоћни радник 

Браничево Властимир Марковић               

ССС 

/ 

Миљевић Драган Живковић              

ССС 

/ 

Клење Драган Живковић            

ССС 

/ 

Барич Драган Живковић           

ССС 

/ 

Добра Радиша Мишић                

ССС    

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

послове 

 

 

Назив                                                                  Број извршилаца 
 

1. Руководилац одељења 1 ВСС 

2. Имовинско-правни послови 1 ВСС 

3. Послови заштите животне средине и     

регистратора обједињених процедура  

1 ВСС 

4. Послови планирања одбране и 

планирања заштите од елементарних 

непогода, безбедности и здравља на раду и 

противпожарне заштите 

1 ВСС 

5. Послови комуналног инспектора, 

инспектора за друмски саобраћај и путеве 

и инспектора за заштиту животне средине 

1 ВСС 

6. Послови грађевинско- комуналног 

инспектора 

           7. Послови путне привреде,комун.делат. и 

           Уређења зелених површина                                  

 

 

1 

 

1 

ВСС 

 

      ВШС 

 

 

  
  

  

 

 

4.Одељење за утврђивање и наплату локалних јавних прихода 

 

Назив                                                                  Број извршилаца 
 

1. Руководилац одељења 1 ВСС 

2. Порески контролор и инспектор 

канцеларијске и теренске контроле 

1 ВСС 

3. Послови пореске евиденције и инспектор 

канцеларијске и теренске контроле 

1 ВСС 

4. Извршитељ наплате утврђених јавних 

прихода и порески администратор 

1 ССС 
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-Кабинет председника општине 

 

Назив                                                                              Број извршилаца 

1.Помоћник председника општине за привреду                          1                               ВСС 

2.Помоћник председника општине за економски развој             1                              ВСС 

3.Помоћник председника општине за јавна предузећа, 

установе и месне заједнице                                                             1                              ССС 

4.Послови техничког секретара                                                      1                              ССС 
 

 

 

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 и 99/14); 

- Закон о локалној самуправи (''Службени гласник РС', бр. 129/07 и 83/14);  

- Закон о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локлане самоуправе 

(„Службени гласник РС“ број 21/16) 

- Закон о општем управном поступку (''Службени гласник СРЈ'', бр. 18/2016); 

- Закон о државним и другим празницима(''Службени гласник РС“, бр.43/01, 101/07 и 

92/11); 

- Закон о печату државних и других органа (''Службени гласник РС", бр.101/07); 

- Закон о оверавању потписа, рукописа и преписа (''Службени гласник РС", бр.99/14 и 

22/15); 

- 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 и 54/11); 

- Закон о националним саветима националних мањина (''Службени гласник РС'', 

бр.72/09, 20/14 и 55/14); 

- Правилник о начину вођења посебног бирачког списка националне мањине 

(''Службени гласник РС'', бр.72/14 и 81/14); 

- 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, 54/0, 50/11, 70/11, 55/12, 93/12, 

47/13, 65/13, 57/14, 45/15, 83/15, 112/15 и 50/16); 

- Закон о безбедности и здрављу на раду („Службени гласник Републике Србије", број 

101/05 и 91/15) 

- 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, 52/11, 55/13, 35/15, 68/15 и 62/16); 

-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: 65/13, 13/16 и 98/16); 

- Правилник о додатној образовној, здравственој и социјалној подршци детету и 

ученику(„Службени гласник Републике Србије “, број:63/10), 

- Закон о социјалној заштити („Службени гласник Републике Србије “, 24/11); 

- Породични закон („Службени гласник Републике Србије “, број:18/05, 72/11 и 6/15); 
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- 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); 

- 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, 101/10, 93/12, 62/13, 108/13, 75/14 и 142/14); 

- Закон о запошљавању и осигурању за случај незапослености(„Службени гласник 

Републике Србије “, број:36/09, 88/10 и 38/15); 

- Закон о раду (''Службени гласник РС“, бр.24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14); 

- 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); 

- Посебан колективни уговор за државне органе (''Службени гласник РС",бр.25/15 и 50/15); 

- 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, 101/10, 93/12, 62/13, 108/13, 75/14 и 142/14); 

- Закон о платама у државним органима и јавним службама (''Службени гласник РС“, 

бр.34/01, 62/06.....21/16); 

- Закон о одређивању максималног броја запослених у јавном сектору (''Службени гласник 

РС“, бр.68/15 и 81/16); 

- 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.98/07,84/14 и 84/15); 

- Уредба о програму и начину полагања државног стручног испита (''Службени гласник 

РС", бр.16/09, 84/14); 

 - 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, 124/12 и 119/13); 

- Уредба о канцеларијском пословању органа државне управе (''Службени гласник РС'', бр. 

80/92, 45/16 и 98/16); 

- Упутство о канцеларијском пословању органа државне управе (''Службени гласник РС'', 

бр. 10/93, 14/93, 67/16 и 3/17). 

- Закон о јавној својини (''Службени гласник РС'', бр. 72/11, 88/13, 105/14, 104/16 и 108/16); 

- 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, 101/05 и 99/11); 

- 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); 
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- Закон о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/09 ,81/09, 64/10, 24/11, 

121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14); 

- Закон о експропријацији ("Службени гласник РС", бр. 53/95, ''Службени лист СРЈ'', 

бр.16/01 и ''Службени гласник РС'', бр. 20/09, 55/13 и 106/16); 

-Закон о пољопривредном земљишту ("Службени гласник РС", бр.62/2006, 65/2008, 

41/2009 и 112/15)  

- 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, 43/11 и 14/16); 

- 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 и 10/15); 

- 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), 

- Закон о претварању права коришћења у право својине на грађевинском земљишту уз 

накнаду („Службени гласник РС“ број 64/15) 

- 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. 67/1120/12 и 109/13), 

- 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 , 101/10, 93/12, 62/13, 63/13, 

108/13, 142/14, 68/15, 103/15 и 99/16) 

- Закон о финансирању локалне самоуправе ("Сл.гласник РС" бр. 62/06, 47/11, 93/12, 99/13, 

125/14, 95/15, 83/16, 91/16, 104/16) 

- Закон о буџету РС за 2017 ("Сл.гласник 99/16) 

- Закон о јавном дугу ("Сл.гласник РС" бр. 61/05 ,107/09, 78/11) 

- Закон о финансирању политичких активности ("Сл.гласник РС" бр. 43/11 и 123/14) 

- Закон о рачуноводству ("Сл.гласник РС" бр. 62/13) 

- Закон о јавним набавкама ("Сл.гласник РС" бр. 124/12, 14/15 и 68/15) 

- 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, 

62/06, 63/06, 116/08, 92/11 и 99/11)  

 - Закон о доприносима за обавезно социјално осигурање ("Сл.гласник РС" бр. 84/04, 

...7/17) 

- Закон о пореском поступку и пореској администрацији ("Сл.гласник РС" бр. 80/02, ... 

108/16) 
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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 комуналним делатностима ("Сл. гласник РС", бр.88/2011 и 104/16); 

-Закон о правима пацијената( «Сл.гласник РС», бр.45/2013) 

                                                                                     
                        

 

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, о јавним 

набавкама, 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 
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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. 

 Одлука о Буџету Општине Голубац за 2019. годину саставни је део Информатора о 

раду. 

 

   

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. 

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 
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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. 

 

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٭

 ;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 

 

      _________________________________  
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        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. 

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 2018. години у Општинској управи Општине Голубац спроведено је 27 

(двадесетседам) поступака јавних набаки,од којих су   6 (шест) спроведене у отвореном 

поступку и чија уговорена вредност без ПДВ-а износи 61.406.000,00 динара, односно 

73.687.200,00 са ПДВ-ом,  а у 21 (двадесет један)  случајева се ради о поступцима мале 

вредности, чија је укупна уговорена вредност без ПДВ-а 20.612.000,00 динара одноцно 

24.734.400,00 динара са ПДВ-ом  

 

Гледајући по врсти, у 2018.години су спроведене: 
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- за набавку добара: 4( четири) -уговорена вредност: 3.818.000,00 динара без ПДВ-а, 

односно 4.581.600,00 са ПДВ-ом; 

- за услуге: 3(три)-уговорена вредност: 17.673.000,00 динара без ПДВ-а 

односно 21.207.600,00 са ПДВ-ом; 

- за радове: 15 (петнаест) -уговорена вредост: 60.527.000,00 динара без ПДВ-а 

односно  72.632.400,00 са ПДВ-ом; 

- + 5 обустављена поступка од стране наручиоца од којих су 4 успешно поновљена. 

 
 

 

11.ОПИС ФУНКЦИЈА СТАРЕШИНА 

 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ГОЛУБАЦ 

Др Небојша Мијовић 

Тел: 012/678-128 

Факс: 012/678-426 

 

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ ГОЛУБАЦ 

Марко Стојаковић 

Тел: 012/678-103 

Факс: 012/678-426 

 

ПОМОЋНИК ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ ЗА ЈАВНА ПРЕДУЗЕЋА, УСТАНОВЕ И 

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 

Ненад Ивковић 

Тел: 012/638-649 

 

ПОМОЋНИК ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ ЗА ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ 

Љубиша Милић 

012/638-649 

 

ПОМОЋНИК ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ ЗА ПРИВРЕДУ 

 
 

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 коришћења буџетских средстава и службу 

за интерну ревизију Општине; 

5)оснива буџетски фонд и утврђује програм коришћења средстава буџетског фонда, у 

складу са законом; 

6)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; 
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7)усмерава и усклађује рад Општинске управе; 

8)представља Општинско веће, сазива и води његове седнице; 

9)доноси појединачне акте за које је овлашћен законом, овим статутом или одлуком 

Скупштине општине; 

10) доноси решење о давању у закуп грађевинског земљишта у јавној својини Општине 

у складу са законом, другим прописима и програмом коришћења грађевинског 

земљишта; 

11) одлучује о давању у закуп, односно на коришћење непокретности у јавној својини 

Општине, у складу са законом и прописом Општине; 

12) одлучује о прибављању и располагању покретним стварима у јавној својини 

Општине; 

13) даје претходну сагласност носиоцима права коришћења на стварима у јавној 

својини Општине (месним заједницама, установама и другим организацијама) за 

давање у закуп тих ствари; 

14) врши распоред службених зграда и пословних просторија у јавној својини 

Општине; 

15) закључује уговоре у име Општине, на основу овлашћења из закона, статута  и 

одлука Скупштине општине; 

16) у име Општине закључује колективне уговоре за органе и за предузећа, установе и 

друге јавне службе чији је оснивач Општина; 

17) одлучује о организовању и спровођењу јавних радова; 

18) закључује уговор о донацији од физичког или правног лица; 

19) командант је Општинског штаба за ванредне ситуације по положају, доноси одлуку 

о проглашењу и о укидању ванредне ситуације на предлог Општинског штаба за 

ванредне ситуације; 

20) доноси одлуку о проглашењу дана жалости у Општини; 

21) усваја извештаје о извршењу буџета Општине и доставља их Скупштини општине; 

22) информише јавност о свом раду; 

23) подноси жалбу Уставном суду Републике Србије ако се појединачним актом или 

радњом државног органа или органа Општине онемогућава вршење надлежности 

Општине; 

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

25) поставља и разрешава помоћнике председника општине; 

26)  доноси акта из надлежности Скупштине општине у случају ратног стања или 

елементарних непогода, с тим што је дужан да их поднесе на потврду Скупштини 

чим она буде у могућности да се сасатане; 

27) 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. 
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У Општинској управи може се поставити највише три помоћника председника 

Општине.  

 

 

ПРЕДСЕДНИК СО ГОЛУБАЦ 

Зоран Ћирковић из Голупца 

Тел: 012/678-103 

 

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА СО ГОЛУБАЦ 

Данка Јовановић из Голупца 

 

СЕКРЕТАР СО ГОЛУБАЦ  

Дипл.правник Небојша Граовац 

 
 

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: 

 

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; 
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6)прописује посебне елементе процене ризика и учесталост вршења инспекцијског 

надзора на основу процене ризика из изворне надлежности Општине, као и посебне 

елементе плана одређеног инспекцијског надзора из изворне надлежности Општине; 

7)прати реализацију програма пословања и врши координацију рада јавних предузећа 

чији је оснивач Општина; 

8)подноси тромесечни извештај о раду јавних предузећа Скупштини општине, ради 

даљег извештавања у складу са законом којим се уређује правни положај јавних 

предузећа; 

9)предлаже акта које доноси Скупштина општине ради заштите општег интереса у 

јавном предузећу и друштву капитала чији је оснивач Општина; 

10)одлучује решењем о употреби средстава текуће и сталне буџетске резерве; 

11)стара се о извршавању поверених надлежности из оквира права и дужности 

Републике; 

12)поставља и разрешава начелника Општинске управе; 

13)поставља општинског правобраниоца; 

14) доноси План одбране Општинекоји је саставни део Плана одбране Републике 

Србије, усклађује припреме за одбрану правних лица у делатностима из надлежности 

Општине са Планом одбране Републике Србије, доноси одлуку о организовању и 

функционисању цивилне заштите и јединица опште намене; 

15) доноси Процену угрожености и План заштите и спасавања у ванредним 

ситуацијама и План заштите од удеса; 

16)образује жалбену комисију; 

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

18) информише јавност о свом раду;   

19)доноси пословник о раду на предлог председника Општине; 

20)врши и друге послове, у складу са законом. 
 

Чланови општинског већа општине Голубац 

 

 Богомир Павловић из Голупца  

 Слободан Живановић из Голупца  

 Бранивоје Живковић из Голупца  

 Mиленко Крагујевић из Голупца  

 Бидо Аломеровић из Добре  

 Дејан Јосић из Мрчковца, 

 Слободан Животић из Миљевића  

 Милош Томић из Браничева  

 Зоран Богичић из Доње Крушевице  

     
 

ОПШТИНСКА УПРАВА ГОЛУБАЦ 

НАЧЕЛНИК 

Дипл.правник Владица Буљубаша 

Тел: 012/678-178, 

 

Руководилац одељења за општу управу,друштвене длатности,стручне и заједничке 

послове 
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Дипл.правник Радиша Живковић 

Тел: 012/678-260,  

 

Руководилац одељења за привреду и финансије 

Дипл.економиста Радмила Ивановић 

Тел: 012/678-169,  

 

Руководилац Одељења за урбанизам и изградњу, комуналне, инспекцијске и 

имовинско-правне послове 

Снежана Орешчанин Јовановић, специјалиста струковни инжењер грађевинарства, 

Тел.012/678 483 

 

Руководилац одељења за утврђивање и наплату локалних јавних прихода 

Дипл.правник Даша Стокић 

Тел: 012/678-114, 

 

 

 

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 11 радних места, сa 12 извршилаца. 

 

Одељење за привреду и финансије 

У оквиру Одељења систематизовано је 7 радних места са 7 извршилаца. 

 

Одељење за урбанизам и израдњу,комуналне,инспекцијске и имовинскоправне 

послове 

У оквиру Одељења систематизовано је 7 радних места,  са 7 извршилаца. 

 

Одељење за утврђивање и наплату локалних јавних прихода 

У оквиру Одељења сисистематизовано је 4 радна места, са 4 извшилаца. 

 

 

Наведени подаци односе се на запослене неодређено време, без функционера који своја 

права и  обавезе остварују у Општинској Управи у складу са важећим законским 

прописима. 

 

 

 

 

У Голупцу, дана 27.03.2019.године 

 

                                                                               Начелник Општинске управе Голубац 

                                                                                  Дипл.правник Владица Буљубаша 
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