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I   ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ИНФОРМАТОРУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Информатор Подунавског управног округа се објављује у складу са 

чланом 39. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја 

("Службени гласник РС", број 120/04, 54/07 и 104/09) и Упутством за 

објављивање информатора о раду државног органа ("Службени гласник РС", 

број 57/05, 68/10). 

 

           Информатор садржи податке који су од значаја за садржину, обим и 

начин остваривања права заинтересованих лица на приступ информацијама од 

јавног значаја. 

 

           Сврха објављивања информатора је информисање јавности о 

информацијама које поседује или којима располаже Подунавски управни округ 

у оквиру делокруга свог рада. 

 

           Округ објављује свој Информатор у електронском облику на интернет 

званичној презентацији, на адреси www.podunavskiokrug.rs . По захтеву 

заинтересованих лица Информатор се може одштампати уз надокнаду у висини 

стварних трошкова. 

 

 

           Овлашћено лице за поступање по захтевима за слободни приступ 

информацијама, Љубан Митрески, надлежна је за ажурност и тачност 

информација садржаних у Информатору. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.podunavskiokrug.com/
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II ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ПОДУНАВСКОМ УПРАВНОМ 

ОКРУГУ 

. 

Назив: ПОДУНАВСКИ УПРАВНИ ОКРУГ 

Адреса седишта: Трг Републике број 5, 26000 Смедерево 

Матични број: 17651013 

ПИБ: 104207611 

E-mail: nacelnik@podunavskiokrug.rs 

Тел: 026-222-211 – централа 

Факс: 026-223-646 

Тел: 026-223-636 нечелник Округа 
 

 

 Чланом 38. Закона о државној управи ("Службени гласник Републике 

Србије", бр. 79/05 и 101/07) дат је правни основ за образовање управних округа. 

 

 

 

Управни окрузи 

Појам управног округа 

Члан 38. 

Управни округ образује се ради вршења послова државне управе изван седишта 

органа државне управе. 

У управном округу органи државне управе могу, по сопственој одлуци, да врше 

један или више следећих послова државне управе: да решавају у управним 

стварима у првом степену односно о жалби кад су у првом степену решавали 

имаоци јавних овлашћења, да врше надзор над радом ималаца јавних 

овлашћења и да врше инспекцијски надзор. 

Орган државне управе који одлучи да у управном округу врши један или више 

послова државне управе образује актом о унутрашњем уређењу и 

систематизацији радних места своју окружну подручну јединицу. 

Начин образовања управних округа 

Члан 39. 

Управне округе образује Влада уредбом, којом одређује и подручја и седишта 

управних округа. 

Влада је дужна да подручје управног округа тако одреди да оно омогући 

рационалан и делотворан рад окружних подручних јединица органа државне 

управе.  

Уредбом којом образује управне округе Влада одређује и услове под којима 

органи државне управе могу образовати подручне јединице за два или више 

управна округа, једну или више општина, град или аутономну покрајину. 

mailto:nacelnik@podunavskiokrug.rs
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Начелник управног округа 

Члан 40. 

 

Управни округ има начелника, који за свој рад одговара министру надлежном 

за послове управе и Влади. 

Начелник управног округа усклађује рад окружних подручних јединица и прати 

примену директива и инструкција које су им издате; прати остваривање 

планова рада окружних подручних јединица и стара се о условима за њихов 

рад; прати рад запослених у окружним подручним јединицама и предлаже 

покретање дисциплинског поступка против њих; сарађује са подручним 

јединицама органа државне управе које нису образоване за подручје округа; 

сарађује са општинама и градовима и врши друге послове одређене законом. 

Начелника управног округа поставља Влада на пет година, на предлог министра 

надлежног за послове управе, према закону којим се уређује положај државних 

службеника. 

Стручна служба управног округа 

Члан 41. 

 

У управном округу постоји стручна служба управног округа, задужена за 

стручну и техничку потпору начелнику управног округа и за послове 

заједничке свим окружним подручним јединицама органа државне управе. 

Стручном службом управног округа руководи начелник управног округа, који 

одлучује и о правима и дужностима запослених у стручној служби. 

Министарство надлежно за послове управе надзире сврсисходност рада стручне 

службе управног округа, прати оспособљеност запослених у њој и издаје јој 

инструкције. 

На стручну службу управног округа примењују се прописи о државној управи. 

Савет управног округа 

Члан 42. 

 

Управни округ има Савет управног округа, који усклађује односе окружних 

подручних јединица органа државне управе и општина и градова са подручја 

управног округа и даје предлоге за побољшање рада управног округа и 

окружних и других подручних јединица које органи државне управе имају на 

подручју управног округа. 

Савет управног округа чине начелник управног округа и председници општина 

и градоначелници градова са подручја управног округа. 

Начелник управног округа дужан је да све предлоге Савета управног округа 

проследи министру надлежном за послове управе и руководиоцима органа 

државне управе који имају подручне јединице на подручју управног округа. 

 

Начин рада Савета управног округа одређује Влада уредбом. 
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 Уредбом о управним окрузима ("Службени гласник Републике Србије", 

број 15/06) образовани су управни окрузи и одређени њихови називи, подручја и 

седишта. 

 

 

I САДРЖИНА УРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

Овом уредбом образују се управни окрузи и одређују њихови називи, подручја и 

седишта. 

Овом уредбом уређују се и услови под којима министарства, посебне организације и 

органи управе у саставу министарства (у даљем тексту: органи државне управе) могу 

да образују подручне јединице за два управна округа или више њих, за општину или 

више њих, односно за град или за аутономну покрајину. 

 

II. УПРАВНИ ОКРУГ. НАЗИВИ, СЕДИШТА И ПОДРУЧЈА УПРАВНИХ 

ОКРУГА 

1. Управни округ 

Појам управног округа 

Члан 2. 

Управни округ је подручни центар државне управе који обухвата окружне подручне 

јединице свих органа државне управе које су образоване за његово подручје. 

Који су послови државне управе допуштени у управном округу 

Члан 3. 

Органу државне управе допуштено је да у управном округу решава у управним 

стварима у првом степену, да решава о жалби кад су у првом степену решавали имаоци 

јавних овлашћења, да врши надзор над радом ималаца јавних овлашћења и да врши 

инспекцијски надзор. 

Однос органа државне управе према пословима у управном округу 

Члан 4. 

Орган државне управе самостално одлучује о томе да ли ће у управном округу 

вршити неки посао државне управе из свога делокруга. 

О томе орган државне управе одлучује приликом доношења правилника о 

унутрашњем уређењу и систематизацији радних места (у даљем тексту: правилник). 

Окружна подручна јединица органа државне управе 

Члан 5. 

Ако орган државне управе одлучи да у управном округу врши макар један посао 

државне управе, дужан је да правилником образује своју окружну подручну јединицу. 

Правилником се одређују и послови државне управе које орган државне управе 

врши у окружној подручној јединици. 

Седиште окружне подручне јединице је у седишту управног округа. 

Уже јединице унутар окружне подручне јединице 
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Члан 6. 

Орган државне управе може правилником да образује ужу унутрашњу јединицу или 

више њих унутар окружне подручне јединице. 

Седиште уже унутрашње јединице која је у саставу окружне подручне јединице 

може бити ван седишта управног округа ако орган државне управе на тај начин постаје 

доступнији субјектима који пред њим остварују права, обавезе или правне интересе 

или које он надзире (у даљем тексту: правни субјекти). 

 

2. Начелник управног округа 

Овлашћења начелника управног округа 

Члан 7. 

Управни округ има начелника управног округа. 

Начелник управног округа: 

1) усклађује рад окружних подручних јединица органа државне управе; 

2) прати примену директива и инструкција које су издате окружним подручним 

јединицама органа државне управе; 

3) прати остваривање планова рада окружних подручних јединица органа државне 

управе и стара се о условима за њихов рад; 

4) прати рад запослених у окружним подручним јединицама органа државне управе 

и предлаже руководиоцу државног органа покретање дисциплинског поступка против 

њих; 

5) сарађује с подручним јединицама органа државне управе које врше послове 

државне управе на подручју управног округа а образоване су за подручје шире или уже 

од подручја управног округа; 

6) сарађује са општинама и градовима ради побољшања рада окружних подручних 

јединица органа државне управе и подручних јединица органа државне управе које 

врше послове државне управе на подручју управног округа а образоване су за подручје 

шире или уже од подручја управног округа. 

Орган државне управе доставља начелнику управног округа директиве и 

инструкције које су издате окружним подручним јединицама органа државне управе и 

извод из плана рада органа државне управе који се односи на план рада окружне 

подручне јединице. 

Одговорност начелника управног округа 

Члан 8. 

Начелник управног округа за свој рад одговара министру за државну управу и 

локалну самоуправу и Влади. 

Начелника управног округа поставља Влада на пет година, на предлог министра за 

државну управу и локалну самоуправу, према Закону о државним службеницима. 

Стручна служба управног округа 

Члан 9. 

У управном округу постоји стручна служба управног округа. 

Стручна служба управног округа задужена је за стручну и техничку потпору 

начелнику управног округа и за послове заједничке свим окружним подручним 

јединицама органа државне управе. 

Седиште стручне службе управног округа је у седишту управног округа. 

На стручну службу управног округа примењују се прописи о државној управи. 
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Руковођење стручном службом управног округа 

Члан 10. 

Стручном службом управног округа руководи начелник управног округа. 

Начелник управног округа одлучује о правима и дужностима запослених у стручној 

служби управног округа. 

Овлашћења Министарства за државну управу и локалну самоуправу 

Члан 11. 

Министарство за државну управу и локалну самоуправу надзире сврсисходност рада 

стручне службе управног округа, прати оспособљеност запослених у њој и издаје јој 

инструкције. 

Инструкцијама се усмерава организација рада стручне службе управног округа и 

начин рада запослених у њој. 

3. Називи, седишта и подручја управних округа 

Члан 12. 

Образују се управни окрузи са следећим називима, седиштима и подручјима: 

...  

10) Подунавски управни округ, за територију општина Велика Плана, Смедерево, и 

Смедеревска Паланка, са седиштем у Смедереву; 

... 

 

 

 

 

 

 III СТРУЧНА СЛУЖБА ПОДУНАВСКО УПРАВНОГ ОКРУГА 

 

Положај, улога и надлежности Стручне службе Подунаваског управног 

округа дефинисане су Законом о државној управи ( '' Службени гласник РС '', 

бр. 79/05 и 101/07 ) и Уредбом о управним окрузима ( '' Службени гласник РС '', 

број 15/06 ). 

 

 У складу са чланом 9. Уредбе о управним окрузима у управном округу 

постоји стручна служба управног округа која је задужена за стручну и техничку 

потпору начелнику управног округа и за послове заједничке свим окружним 

подручним јединицама органа државне управе, којом руководи начелник 

управног округа и одлучује о правима и дужностима запослених у њој. 

 

 Уредбом о начину рада Савета управног округа ("Службени гласник 

Републике Србије", број 15/06) уређен је начин рада Савета управног округа. 

 

 У складу са чланом 10. Уредбе о начину рада Савета управног округа 

("Службени гласник Републике Србије", број 15/06), стручну и 

административно техничку подршку Савету пружа стручна служба управног 

округа. 

У вршењу овлашћења из свог делокруга Стручна служба примењује 

следеће законе и друге прописе: Закон о државним службеницима 

(„Службени гласник РС”, бр. 79/2005, 81/2005, 83/2005, 64/2007, 67/2007, 
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116/2008, 104/2009), Уредбу о начелима за унутрашње уређење и 

систематизацију радних места у министарствима, посебним 

организацијама и службама Владе („Службени гласник Републике Србије”, 

број 81/07-пречишћен текст), Уредбу о накнадама и другим примањима 

изабраних и постављених лица у државним органима („Службени гласник 

РС”, број 44/2008-пречишћен текст), Уредбу о накнади трошкова и 

отпремнини државних службеника и намештеника („Службени гласник РС”, 

број 98/07-пречишћен текст), Закон о раду („Службени гласник РС”, бр. 

24/2005, 61/2005 и 54/2009), Посебан колективни уговор за државне органе 

(„Службени гласник РС”, бр. 23/98, 95/2008 и 11/2009), Општи колективни 

уговор („Службени гласник РС“, бр. 50/08, 104/08 – Анекс I и 8/09 – Анекс II), 

Уредбу о разврставању радних места и мерилима за опис радних места 

државних службеника („Службени гласник РС“, број 117/05 и 108/2008), 

Уредбу о разврставању радних места намештеника („Службени гласник РС”, 

бр. 5/06 и 30/06), Уредбу о спровођењу интерног и јавног конкурса за 

попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС”, 

број 41/07-пречишћен текст), Уредбу о оцењивању државних службеника 

(„Службени гласник РС”, број 11/06), Уредбу о накнади трошкова и 

отпремнини државних  службеника и намештеника („Службени РС”, бр. 

98/07-пречишћен текст), Закон о слободном приступу информацијама од 

јавног значаја („Службени гласник РС”, бр. 120/04, 54/07 и 104/09), Упутство 

за објављивање информатора о раду државног органа („Службени гласник 

РС”, број 57/05),  Уредбу о висини накнаде нужних   трошкова   за   

издавање   копије   докумената   на   којима  се  налазе информације од 

јавног значаја („Службени гласник РС”, број 8/06), 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 и 54/09), Закон о 

буџету Републике Србије за 2010. годину („Службени гласник РС”, број 

107/09), Закон о буџетском систему („Службени гласник РС”, број 54/09), 

Закон о рачуноводству и ревизији („Службени гласник РС“, број 46/06), 

Уредбу о буџетском рачуноводству („Службени гласник РС“, бр. 125/03 и 

12/06), Правилник о стандардном класификационом оквиру и контном 

плану за буџетски систем („Службени гласник РС“, бр. 20/07, 37/07,  50/2007 - 

исправка и 63/07),  Меморандум о буџету и економској и фискалној 

политици за 2009. годину са пројекцијама за 2010. и 2011. годину 

(„Службени гласник РС“, број 113/08 и 49/09), Меморандум о буџету и 

економској и фискалној политици за 2010. годину са пројекцијама за 2011. и 

2012. годину („Службени гласник РС“, број 103/09) и  Закон о платама 

државних службеника и намештеника („Службени гласник РС”, бр. 62/06, 

63/06-исправка, 115/06-исправка и 101/07). 
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А) ГРАФИЧКИ ПРИКАЗ ОРГАНИЗАЦИЈЕ СТРУЧНЕ СЛУЖБЕ 

ПОДУНАВСКОГ УПРАВНОГ ОКРУГА 

 

 

 

 

 

НАЧЕЛНИК УПРАВНОГ ОКРУГА 

      

      

ТЕХНИЧКИ СЕКРЕТАР 
  

ВОЗАЧ 
  

      

 
ШЕФ ОДСЕКА 

 

  

        

        

ПИСАРНИЦА – 

РАДНО МЕСТО ЗА 

КАНЦЕЛАРИХЈСКЕ 

ПОСЛОВЕ 

(једно радно место) 

 

 ДАКТИЛО БИРО 

РАДНО МЕСТО 

ДАКТИЛОГРАФА 

– ОПЕРАТЕРА 

(два радна места) 

 

 МАТЕРИЈАЛНО 

– 

ФИНАНСИЈСКИ 

ПОСЛОВИ 

(једно радно 

место) 
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Б) НАРАТИВНИ ПРИКАЗ ОРГАНИЗАЦИЈЕ СТРУЧНЕ СЛУЖБЕ 

ПОДУНАВСКОГ УПРАВНОГ ОКРУГА 

 

 

 

 

 Стручном службом руководи начелник Управног округа. Према члану 

40. став 3. Закона о државној управи, начелника округа поставља Влада 

Републике Србије на пет година, на предлог министра надлежног за послове 

управе.Ову дужност по решењу Владе 24 број: 119-705/2009 од 13. фебруара 

2009. године, обавља дипл.правник Момир Радојковић. 

 Унутрашњом организационом јединицом – Одсеком руководи шеф 

Одсека. Шеф Одсека је дипломирани правник Љубан Митрески. 

 Шеф Одсека одговара за свој рад и рад Одсека којим руководи начелнику 

Управног округа. 

 Државни службеници и намештеници у Стручној служби одговарају за 

свој рад шефу Одсека, односно начелнику Управног округа. 

 

 

 

В) БРОЈ И СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ 

 

 Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у 

Стручној служби Подунавског управног округа од 30. децембра 2009. године на 

које је Влада Републике Србије дала сагласност својим закључком 05 број: 110-

971/2010 ос 11.02.2010. године, систематизовано је укупно 8 радних места: 

 

 - државни службеник на положају:  1(начелник Управног округа) 

 - једно радно место у звању саветника: 1(један државни службеник) 

 - једно радно место у звању сарадника: 1(један државни службеник) 

 - једно радно место у звању референта: 1(један државни службеник) 

 - три радна места у четвртој врсти 

               радних места намештеника:  4(четири намештеника) 

 

 На основу важећег Правилника попуњено је свих 8 (осам) радних места, 

тако што су сви државни службеници и намештеници запослени на неодрђено 

време. 
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Г) ОПИС НАДЛЕЖНОСТИ 

 

 

 

Начелник округа 

 

 Руководи и планира рад у Стручној служби, даје стручна упутства и 

надзире рад државних службеника и намештеника у Стручној служби; усклађује 

рад окружних подручних јединица органа државне управе; руководи радом 

Савета управног округа, предлаже пословник о раду Савета, сазива и преседава 

седницама Савета Управног округа, стара се о имплементацији закључака 

Савета; прати примену директива и инструкција које су издате окружним 

подручним јединицама органа државне управе, прати остваривање планова рада 

окружних подручних јединица органа државне управе и стара се о условима за 

њихов рад; сарађује са подручним јединицама органа државне управе који врши 

послове државне управе на подручју Управног округа, а образоване су за 

подручје шире или уже од подручја Управног округа; сарађује са локалним 

самоуправама ради побољшања рада окружних подручних јединица органа 

државне управе; прати рад државних службеника у окружним подручним 

јединицама и предлаже руководиоцу државног оргна покретање дисциплинског 

поступка против њих; најмање једном годишње подноси министру за државну 

управу и локалну самоуправу извештај о раду Савета. 

 

 За свој рад начелник управног округс одговоран је министру за државну 

управу и локалну самоуправу и Влади Републике Србије. 

 

 Начелник округа је: 

 Момир Радојковић, дипл.правник 

 E-mail: nacelnik@podunavskiokrug.rs 

 

 

 

Шеф одсека 

 

 Руководи Одсеком, планира рад државних службеника и намештеника у 

Одсеку, даје стручна упутства, координира и надзире њихов рад; пружа стручну 

и техничку помоћ начелнику Управног округа, организује пружање стручне и 

административно-техничке подршке Савету управног округа и обавља послове 

секретара Савета управног округа; учествује у изради нацрта кадровског плана, 

израђује извештаје за Централну кадровску евиденцију, обавља послове 

аналитичара радних места и послове оцењивања државних службеника, обавља 

послове у вези заснивања и престанка радног односа и остваривања права из 

радног односа државних службеника и намештеника, предлаже и педузима 

организационе и друге мере за ефикасно и квалитетно пружање услуга 

корисницима од стране Одсека; обавља послове из области реформе државне 

mailto:nacelnik@podunavskiokrug.rs


 13 

управе, саставља анализе, извештаје и информације о раду Одсека; организује и 

спроводи поступак јавних набавки за потребе Округа, послове који се односе на 

доступност информација од јавног значаја, учествује у изради и спровођењу 

плана интегритета у Стручној служби, припрема акт о процени ризика радних 

места у Служби, прати његово остварење и предлаже мере за отклањање ризика; 

стара се о успостављењу сталне сарадње са окружним и осталим подручним 

јединица органа државне управе као и са општинама на подручју Управног 

округа; учествује у припреми предлога финансијског плана за израду Закона о 

буџету, стара се о економичном трошењу буџетских средстава, учествује у 

изради извештаја о извршењу буџета за министарство надлежно за послове 

финансија, врши контролу прихода и расхода и свих захтева за плаћање и 

обавља друге послове по налогу начелника Управног округа.   

 

 Шеф одсека је:  

 Љубан Митрески, дипл.правник 

 E-mail: ljuban.mitreski@podunavskiokrug.rs 

 

 

Државни службеник за финансијско-материјалне трошкове  

 

 Обавља финансијско-материјалне послове у вези са планирањем и 

наменским трошењем средстава за рад Управног округа; припрема годишње и  

периодичне предлоге потребних средстава за рад Управног округа, финансијски 

план, завршни рачун, извештаје о утрошеним средствима Управног округа, 

израђује анализе, информације и друга акта која се односе на планирање, 

обезбеђивање и реализацију средстава; врши пријем и контролу формалне 

исправности књиговодствених исправа, пријем и евидентирање књиговодствене 

документације, проверава формалну и рачунску исправност; припрема решења 

и захтеве за пренос средстава, стара се да сви захтеви за пренос средстава буду у 

складу са одобреним квотама, припрема захтеве за промену квота 

апропријација. Обрађује, контира и припрема за књижење књиговодствене 

исправе. Уноси податке у систем главне књиге и помоћне евиденције, води 

прописане аналитичке евиденције чије податке усклађује са књиговодственим 

подацима и подацима из главне књиге Трезора, израђује књиговодствене 

извештаје и билансе, чува финансијску документацију, контролише и обавља 

анализу унетих промена; води евиденције из области материјално-финансијских 

послова, обавља редовну сарадњу са министарством надлежним за послове 

финансија, сарадњу са другим органима у остваривању права државних 

службеника и намештеника и осталих запослених из области пензијског, 

инвалидског и здравственог осигурања; припрема документацију и врши обраду 

података за исплату плата, других примања и накнада државних службеника и 

намештеника; обавља друге послове по налогу шефа Одсека.  

 

 Државни службеник на овим пословима је: Снежана Манчић, ВС 

 

 

Оператер за канцеларијске послове 

 

 Врши пријем и преглед поште упућене окружним подручним јединицама 

и Стручној служби; води скраћени деловодник, врши завођење, евидентирање, 
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здруживање, развођење, архивирање и чување аката у подручној архиви; даје 

обавештења странкама о кретању предмета, прима материјале и предмете за 

експедовање преко поште; отпрема, ковертира и заводи пошту у књигу отпреме; 

води евиденцију о утрошку поштанских трошкова; обавља друге послове по 

налогу шефа Одсека.  

 

 Државни службеник на овим пословима је: Светлана Матић, ССС 

 

 

Оператер - дактилограф 

 

 Обавља дактилографске послове и послове умножавања материјала, 

исправља и сређује до коначне верзије; врши куцање по диктату, прекуцава са  

штампаног текста; прекуцава рукописе, израђује табеле; врши унос података на 

магнетне медијуме за потребе креирања базе података; пружа помоћ 

корисницима информационог система на уносу података; врши контролу 

тачности и исправности унетих података, стара се о квалитету, обликовању и 

штампању текста; стара се о рационалном утрошку материјала; обавља и друге 

послове по налогу шефа Одсека.  

 

 Намештеници на овим пословима су:  

 Бора Врљановић, ССС и  

 Славица Јосифовић, ССС 

 

  

Административно - технички скретар 

 

 Обавља телефонске разговоре, пријем и слање факсова и електронске 

поште ради ефикасног преношења информација у складу са потребама службе и 

окружних подручних јединица, врши другу кореспонденцију за потребе 

Управног округа; води евиденције предмета у складу са прописима и врши 

копирање материјала; обавља техничке послове за пријем странака и 

организацију састанака по налогу начелника Управног округа, води евиденцију 

о састанцима, прима, отправља, чува и архивира пошту која је намењена 

начелнику Управног округа; врши друге послове по налогу начелника Управног 

округа.  

 

 Намештеник на овим пословима је: Зденка Петровић, ВС 

 

 

Возач 

 

 Обавља превоз начелника Управног округа и других запослених у 

Управном округу; стара се о исправности возила; стара се о сервисирању и 

регистрацији возила и врши свакодневну дистрибуцију возила по захтевима 

запослених; води евиденцију о коришћењу возила; обавља курирске послове; 

обавља и друге послове по налогу начелника Управног округа.  

 

 Намештеник на овим пословима је: Вељко Милићевић, ССС 

 



 15 

 

Д) ПРАВИЛА У ВЕЗИ СА ЈАВНОШЋУ РАДА 

 

 

 На основу члана 28. став 9. и 10. Закона о пореском поступку и пореској 

администрацији („Службени гласник РС”, бр. 80/02, 84/02, 23/03 и 70/03), 

Министарство финансија, Пореска управа, централа Београд издала је Потврду 

број 0000574415, о извршеној регистрацији, тако што је пореском обвезнику 

Подунавски управни округ додељен ПИБ: 104207611, ПОД КОЈИМ ЈЕ 

УПИСАН У ЈЕДИНСТВЕНИ РЕГИСТАР ПОРЕСКИХ ОБВЕЗНИКА Пореске 

управе 

 

 Радно време у Подунавском управном је од 700 -  1500  часова. 

 

 Контакт телефон за поступање по захтевима за приступ информацијама 

је 026/223-636 и е-mail : nacelnik@podunavskiokrug.rs 

 

 

 

 

IV САВЕТ УПРАВНОГ ОКРУГА 

 

Управни округ има Савет управног округа који усклађује односе 

окружних подручних јединица органа државне управе и општина и градова са 

подручја управног округа и даје предлоге за побољшање рада управног округа и 

окружних подручних јединица. 

 

Савет Подунавског управног округа поред начелника Подунавског 

управног округа чине још: градоначелник Града Смедерева Предраг Умичевић, 

председник општине Смедеревска Паланка Живко Петровић, председник 

општине Велика Плана Дејан Шулкић. 

 

 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ САВЕТА ПОДУНАВСКОГ 

УПРАВНОГ ОКРУГА У 2010. ГОДИНИ 

 

 

 Сходно члану 7. Уредбе о начину рада Савета управног округа, 

достављам Вам информацију о раду Савета Подунавског управног округа у 

2010. години.  

  

 Према Уредби о начину рада Савета управног округа ово тело чини 

начелник Управног округа, градоначелник Града Смедерева и председници 

Општина Смедеревска Паланка и Велика Плана.  

 

 У 2010. години је одржано укупно седам седница Савета Подунавског 

управног округа, са укупно 22 тачке дневног реда. Савет Подунавског управног 

округа је у целини испунио свој план рада за 2010. годину, сва планирана 

питања је обрадио на својим Седницама.  

mailto:nacelnik@podunavskiokrug.rs
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 Све седнице Савета су одржане у планирано време, седницама су 

присуствовали сви чланови Савета или њихови заменици. Није имало потребе 

да се нека седница одложи.  

 

 Савет Подунавског управног округа је у свом раду у 2010. години 

обрадио теме које се сваке године налазе на дневном реду и у вези са којим 

председници локалних самоуправа подносе извештај о стању у њиховим 

локалним самоуправама а то су: 

 

 - информација о коришћењу средстава Националног инвестиционог 

плана у локалним самоуправама Подунавског управног округа у 2009. години,  

 - информација о стању депоније на територији локалних самоуправа  

Подунавског управног округа, и проблематика стратешког решавања 

комуналног отпада,  

 - информација о припремљености система одбране од града на 

територији локалних самоуправа Подунавског управног округа у 2010. години, 

 - информација о давању у закуп земљишта на територији локалних 

самоуправа Подунавског управног округа,  

 - информација о легализацији објеката на територији локалних 

самоуправа у Подунавском управном округу,  

 - информација о току приватизације на територији локалних самоуправа 

Подунавског управног округа, 

 - извештај о функционисању система одбрана од града на територији 

радарског центра Букуља у 2010. години. 

 

 Затим су на Савету обрађиване теме, које се тичу самог рада и 

функционисања Савета округа као што су: 

 

 - извештај о раду Стручне службе Подунавског управног округа за 2009. 

годину, 

 - извештај о реализацији закључака Савета Подунавског управног округа 

у 2009. години,  

 - предлог плана рада Савета Подунавског управног округа за 2011. 

годину.  

 

 Такође су разматране и теме које су услед дешавања у друштву и држави 

као и услед примена Закона и подзаконских аката биле неопходне у раду Савета 

округа, као што су: 

 

 - информација о актуелној епидемиолошкој ситуацији на територији 

локалних самоуправа Подунавског управног округа и предузете мере, 

 - информација о примени Закона о максималном броју запослених у 

републичкој администрацији,  

 - информација о примени Закона о максималном броју запослених у 

локалној администрацији, 

 - регионализација и положај Подунавског управног округа у новој 

регионализацији, 

 - координација на изради регионалног просторног плана,  
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 - радно време угоститељских објеката на територији локалних 

самоуправа Подунавског управног округа, 

 - реконструкција и изградња регионалних путних праваца у Подунавском 

управном округу,  

 - изградња регионалног азила за псе и мачке луталице,  

 - информација о наплати сопствених прихода на територији локалних 

самоуправа у Подунавском управном округу. 

 

 Посебно је као тема коју је иницирао начелник Округа разматрано 

питање стварања јединствених туристичких понуда Подунавског округа. 

 

 Такође, питање стања безбености на територији Подунавског округа, 

није било планирано у 2010.години, али се указало као практична потреба. На 

састанку су поред чланова Савета округа, присуствовали Виши јавни тужилац 

из Смедерева и начелник Полицијске управе Смедерево. Закључак је да се и о 

овој проблематици убудуће редовно расправља на седници Савета округа.  

 На крају се може закључити: 

 

 - на својих 7 седница Савет Подунавског управног округа у 23 тачке 

дневног реда (22 планиране и 1 непланирана) обрадио питања из свих сегмената 

друштвеног живота у Подунавском округу, 

 - није било проблема у функционисању Савета округа, 

 - све заказане седнице су одржане и сви чланови Савета или њихови 

заменици су присуствовали свим седницама.  

 

 

 

 

 

 

V ПОДРУЧНЕ ЈЕДИНИЦЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ПОДУНАВСКОГ 

УПРАВНОГ ОКРУГА ДЕТАШИРАНИ ИЗВРШИОЦИ – 

МИНИСТАРСТВА 

 

 

Подручне јединице републичких министарстава на подручју 

Подунавског управног округа обављају следеће послове државне управе: 

 

- послове управног надзора; 

- решавање у управним стварима у првом степену; 

- решавање у управним стварима у другом степену, када је органима    

  општина, предузећима, установама и другим организацијама законом 

  поверено, као управно овлашћење решавање у првом степену; 

- послове надзора над повереним пословима државне управе; 

- послове стручног надзора над радом предузећа, установа и других 

   организација;  

- друге послове из надлежности министарстава и посебних организација, 

   осим послова уређивања, студијско-аналитичких и послова 

програмира- 

   ња и унапређивања стања у области за коју су министарства и посебне  
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   организације образоване. 

 

Послове инспекцијског надзора у Подунавском управном округу 

обављају следећа министарства:  

 
1. МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ И УСЛУГА 

1.1 СЕКТОР ТРЖИШНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ – Укупно запослених 9 извршилаца, 5 са 

седиштем у Смедереву, тел. 224-211, 2 у Смедеревској Паланци, тел. 317-638 и 2 у Великој 

Плани, тел. 521-071  

ШЕФ ОДСЕКА – РАДЕ ВАСОВИЋ тел. 221-775 

 

2. МИНИСТАРСТВО ЗА РАД И СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ  

2.1  СЕКТОР ИНСПЕКЦИЈЕ РАДА – Укупно запослено 8 извршилаца  инспектора 

рада и заштите на раду, 6 са седиштем у Смедереву, тел. 224-211 и 2 у Смедеревској Паланци, 

тел. 317-904 

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА – СНЕЖАНА МИЛОЈЕВИЋ, тел. 611-251 

 

3. МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА 

3.1 САНИТАРНА ИНСПЕКЦИЈА – Укупно 3 запослена, 2 са седиштем у 

Смедереву и 1 у Смедеревској Паланци  

ШЕФ ОДСЕКА ЗА ПОДУНАВСКИ И ПОМОРАВСКИ УПРАВНИ ОКРУГ – 

САВИЋ МИРОСЛАВ, тел. 221-765 

 

4. МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ  

4.1 УПРАВА ЗА ВЕТЕРИНУ 

4.1.1. ВЕТЕРИНАРСКА ИНСПЕКЦИЈА – Укупно запослено 8 извршилаца, 3 са 

седиштем у Смедереву, тел. 224-211, 2 у Великој Плани, тел. 521-071 и 3 у Смедеревској 

Паланци, тел. 317-638 

ШЕФ ОДСЕКА – Весна Гонсировски, тел. 642-482 

ГЕНЕРАЛНИ ИНСПЕКТОРАТ 

4.2 ОДЕЉЕЊЕ ЗА ШУМАРСКЕ И ЛОВНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ 

4.2.1  ШУМАРСКИ ИНСПЕКТОР – 1 извршилац у Великој Плани, тел.521-071 

 

4.3  ОДЕЉЕЊЕ ВОДОПРИВРЕДНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ 

4.3.1- ВОДОПРИВРЕДНИ ИНСПЕКТОР – 1 извршилац са седиштем у Смедереву, 

тел.648-950 

 

4.4.1 ОДЕЉЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ ЗА КОНТРОЛУ 

ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА У ПОЉОПРИВРЕДИ И ЗА СТОЧАРСТВО – 1 извршилац са 

седиштем у Смедереву, тел.614-018 

4.4.2 ОДЕЉЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ ЗА БЕЗБЕДНОСТ ХРАНЕ 

МЕШОВИТОГ ПОРЕКЛА, КОНТРОЛУ ОРГАНСКЕ ПРОИЗВОДЊЕ И КОНТРОЛУ  

ОБРАЂИВАЧА ДУВАНА И ПРОИЗВОЂАЧА ДУВАНСКИХ ПРОИЗВОДА – 1 извршилац са 

седиштем у Смедереву, тел. 614-018 

4.4.3 ОДЕЉЕЊЕ ФИТОСАНИТАРНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ – 1 извршилац са седиштем у 

Смедеревској Паланци, тел. 317-638  

 

5. МИНИСТАРСТВО ЗА ДРЖАВНУ УПРАВУ И ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ – један 

извршилац – управни инспектор, тел. 224-211 

 

6.  МИНИСТАРСТВО ЕНЕРГЕТИКЕ И РУДАРСТВА  

6.1 ИНСПЕКТОР ЗА ОПРЕМУ ПОД ПРИТИСКОМ – 1 извршилац, тел.224-211 

6.2 ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИ ИНСПЕКТОР – 1 извршилац тел. 224-211 

   

7.  МИНИСТАРСТВО ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ПРОСТОРНОГ ПЛАНИРАЊА 

7.1 ИНСПЕКТОР ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ЗА ОПАСНЕ МАТЕРИЈЕ, 

ХЕМИЈСКИ УДЕС – 1 извршилац, са седиштем у Смедереву, тел 611-277 

7.2 ИНСПЕКТОР ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ОД ИНДУСТРИЈСКОГ 

ЗАГАЂЕЊА – 1 извршилац, са седиштем у Смедереву, тел 611-277 
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7.3 ИНСПЕКТОР ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ЗА ЗАШТИТУ И 

КОРИШЋЕЊЕ ПРИРОДНИХ РЕСУРА – 1 извршилац, са седиштем у Великој Плани, тел 521-

071 

8. МИНИСТАРСТВО ЕКОНОМИЈЕ И РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈ 

8.1 СЕКТОР ТУРИСТИЧКЕ ИНСПЕКЦИЈЕ – 2 извршиоца, 1 са седиштем у 

Смедереву, тел.613-573 и 1 извршилац у Великој Плани, тел. 521-071 

 

9. МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ  - ШКОЛАСКА УПРАВА ПОЖАРЕВАЦ 

9.1 ПРОСВЕТНИ САВЕТНИК – 4 извршиоца, 3 са седиштем у Смедереву, тел. 

226-033, 223-019, 224-403, и 1 са седиштем у Смедеревској Паланци, тел. 318-617 

9.2 ПРОСВЕТНИ ИНСПЕКТОР – 1извршилац са седиштем у Смедереву 

 

 

   

 

ПРЕГЛЕД БРОЈА ИЗВРШИЛАЦА ПО ОРГАНИЗАЦИОНИМ 

ЈЕДИНИЦАМА У ПОДУНАВСКОМ УПРАВНОМ ОКРУГУ НА ДАН 

31.12.2010. ГОДИНЕ                                   

 

 

Р.бр. 

 

Назив организационе јединице 

 

Број извршилаца 

1. МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ И УСЛУГА  9 

2. МИНИСТАРСТВО ЗА РАД И СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ  8 

3. МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА 3 

4. МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ 13 

5. МИНИСТАРСТВО ЗА ДРЖАВНУ УПРАВУ И ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ 1 

6. МИНИСТАРСТВО ЕНЕРГЕТИКЕ И РУДАРСТВА 2 

7. МИНИСТАРСТВО ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ПРОСТОРНОГ ПЛАНИРАЊА  3 

8. МИНИСТАРСТВО ЕКОНОМИЈЕ И РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈ 2 

9. МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ  5 

10. ПОДУНАВСКИ УПРАВНИ ОКРУГ – СТРУЧНА СЛУЖБА 8 

 
 

УКУПНО: 

 

54 
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VI ИНФОРМАЦИЈА О АКТИВНОСТИМА СТРУЧНЕ СЛУЖБЕ 

ПОДУНАВСКОГ УПРАВНОГ ОКРУГА У 2010. ГОДИНИ 

 

 На бази података из расположивих евиденција у току 2010. године 

обављени су следећо послови: 

 

а) Послови шефа Одсека општих послова: 

 

 Шеф Одсека општих послова је вршио послове у оквиру надлежности 

утврђених Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних 

места у Стручној служби Подунавског управног округа. 

 У извештајном периоду шеф Одсека општих послова пружао је стручну и 

техничку потпору начелнику Управног округа, организовао пружање стручне и 

административно-техничке подршке Савету управног округа и обављао послове 

секретара Савета управног округа. 

 Укупно је одржано шест седница Савета Подунавског управног округа са 

укупно 22 тачке дневног реда. Све седнице Савета Округа су одржане у 

заказаном термину. Одлагања седница Савета Подунавског управног округа 

није било. 

 Истовремено сагласно прописима који регулишу ову област о донетим 

закључцима редовно извештавао Министарство за државну управу и локалну 

самоуправу, а Закључци Савета достављени надлежним републичким 

министарствима. 

 Поред ових послова шеф Одсека вршио је послове који се односе на 

доступност информација од јавног значаја, послове јавних набавки. 

 Такође је посебну пажњу посвећивао планирању рада државних 

службеника и намештеника у Одсеку, давао стручна упутства, координирао и 

надзирао њихов рад. 

 У оквиру ових послова у извештајном периоду испоштована је обавеза 

израде Нацрта кадровског плана, израда извештаја за Централну кадровску 

евиденцију, послове евиденције и развоја кадрова, вршење послове анализирање 

радних места и послове оцењивања државних службеника. 

 Шеф Одсека се старао о благовременом извештавањеу надлежних 

министарстава о раду Савета Округа и донетим закључцима као и извештавању 

Министарства за државну управу и локалну самоуправу о раду Стручне службе 

и превазилажењу проблема који су се јављали.  

 Такође се старао о успостављању сталне сарадње са окружним и осталим 

подручним јединицама органа државне управе као и са локалном самоуправом 

на подручју Управног округа. 

 

б) Послови пријемне канцеларије: 

 

 

 У извештајном периоду пријемна канцеларија Стручне службе је 

извршила пријем 8.487 предмета. 
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 Број примљених предмета по Министарствима је: 

 

1. Министарство пољопривреде, шумар. и водопривреде укупно 3.401 

2. Министарство трговине и услуга        775 

3. Министарство економије и регионалног развоја      496 

4. Министарство рада и социјалне политике    1.824 

5. Министарство рударства и енергетике        510 

6. Министарство здравља          851 

7. Министарство животне средине и просторног планирања     332 

8. Министарство за државну управу и локалну самоуправу     170 

9. Стручна служба Округа         128 

 

 

в) Послови пријема и експедиције поште: 

 

Укупно је примљено око 4.500 пошиљака 

Укупно је послато око 5.000 пошиљака 

 

г) Послови архивирања предмета: 

 

 Послови архивирања предмета су у највећем делу извршени али 

повремени застој се јављао због неблаговременог враћања предмета од стране 

извршиоца у окружним подручним јединицама што је посебно било евидентно у 

време коришћења годишњих одмора и пред крај календарске године. 

 

д) Дактилографски послови: 

 

 У оквиру ових послова обрађено је око 7.500 аката окружних подручних 

јединица и Стручне службе (решења, захтеви за покретање прекршајних 

поступака, привредни преступи, ивештаји, дописи и друго). Ови послови су 

успешно обављени иако је Подунавски управни округ остао без два 

дактилографа – оператера. 

 

ђ) Послови копирања: 

 

 Укупно је копирано око 40.000 копија на три фотокопир апарата. 

 

е) Рачуноводствено-финансијски послови: 

 

 У оквиру ових послова благовремено и у року је сачињен и достављен 

Министарству финансија Републике Србије, финансијски план Округа за 2011. 

годину и пројекције за 2012 и 2013. годину.  

У складу са Законом о буџетском систему и Уредби о буџетском рачуноводству 

испоштоване су све обавезе и сви рокови анализирања, планирања, ангажовања 

средстава, извршења и евидентирања насталих промена.  

  Стручна служба Подунавског управног округа је у извештајном периоду 

трошила средства у оквиру финансијског плана и расположивих средстава 

предвиђених Буџетом Републике Србије и није било прекорачења истих. 

 У структури прихода средстава која су коришћења за финансирање 

Округа су у потпуности обезбеђена из Буџета Републике Србије. 
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 Напомињемо да су средства трошена строго наменски у оквиру 

Финансијског плана и Буџета Републике Србије. 

 

ж) Послови техничког секретара: 

 

 Технички секретар је обављао послове секретарице начелника Округа а 

истовремено и радника на централи као и послове протокола, обзиром на број 

радника предвиђеног систематизацијом радних места. 

 Извршен је одговарајући број пријема странака, а обављен је и велики 

број телефонских разговора и давања веза радницима окружних подручних 

јединица. 

 

з) Послови возача: 

 

 У оквиру ових послова возач-механичар возилима Подунавског управног 

округа прешао је око 14.500 километара. Истовремено ово лице је вршило и 

аутомеханичарске услуге, када је реч о мањим поправкама с обзиром на старост 

возила (15 година). Повремено и послове домара и економа. 

 

и) Послови одржавања чистоће: 

 

 Обзиром на величину пословног простора у седишту Подунавског 

управног округа ангажован су два лица на одржавању чистоће. Чишћење 

просторија у седишту Подунавског управног округа обавља радница Градске 

управе Смедерево која је уједно и кафе куварица. Чишћење канцеларија у 

Смедеревској Паланци решено је по основу Уговора о међусобним правима, 

обавезама и одговорностима са општинском управом Смедеревска Паланка, а у 

Великој Плани ангажовано је лице по основу уговора о раду. 

 

  

 У 2010. години планиране су и реализоване следеће активности: 

- извршена је комплетна реконструкција једног санитарног чвора, у седишту 

Подунавског управног округа; 

- извршено је кречење дела ходника на првом спрату зграде Округа; 

- замењена је дотрајала телефонска централа у седишту Округа; 

- за потребе радника писарнице набављен је матични штампач; 

- за потребе окружних подручних јединица у Великој Плани набављен је 

рачунар; 

- расходован канцеларијски намештај за потребе техничког секретара је 

замењен; 

- због константног повећања обима посла у дактилобироу набављен је рачунар; 
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VII ФИНАСИЈСКА СРЕДСТВА ПОДУНАВСКОГ УПРАВНОГ ОКРУГА 

 

 

А) ПРЕГЛЕД УТРОШЕНИХ СРЕДСТАВА БУЏЕТА  2010  

(у хиљадама динара) 
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Средства из       

буџета 

за 2010.год. 

 

 

 

Утрошена 

средства у 

периоду до 

31.12. 

2010.год. 

1         2      3        4                                    5                                                       6                               7 

       

   411 Плате и додаци запослених 5255 5104 

   412 Социјални доприноси на терет 

послодавца 

941 914 

   413 Накнаде у натури 24 24 

   414 Социјална давања запосленима 715 684 

   415 Накнаде за запослене 276 263 

   416 Награде запосленима и остали 

посебни расходи 

1 - 

   421 Стални трошкови 3052 3.052 

   422 Трошкови путовања 100 99 

   423 Услуге по уговору 1000 1000 

   424 Специјализоване услуге 1 - 

   425 Текуће поправке и одржавање 350 350 

   426 Материјал 660 660 

   482 Порези, таксе 50 11 

   511 Зграде и грађевински објекти 725 725 

   512 Машине и опрема 200 200 
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Б) ИЗВОД ИЗ БУЏЕТА ЗА 2011 

 

 

ШИФРА КОРИСНИКА 41111– ПОДУНАВСКИ УПРАВНИ ОКРУГ 
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ОПИС 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                     

Средства  

из  буџета за 

2011. 

годину 

 

 

 

 

  1       2       3       4                                        5                                                       6                                

       

   411 Плате и додаци запослених 6.268  

   412 Социјални доприноси на терет 

послодавца 

1.122  

   413 Накнаде у натури 21  

   414 Социјална давања запосленима 30  

   415 Накнаде за запослене 300  

   416 Награде запосленима и остали 

посебни расходи 

1  

   421 Стални трошкови 3.839  

   422 Трошкови путовања 55  

   423 Услуге по уговору 941  

   424 Специјализоване услуге 1  

   425 Текуће поправке и одржавање 372  

   426 Материјал 645  

   482 Порези, таксе 50  

   483 Новчане казне и пенали по решенју 

судова 

1  

   511 Зграде и грађевински објекти 820  

   512 Машине и опрема 200  

       

       

       

   01 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА 14.666  
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В) ПЛАТЕ, НАКАНАДЕ И ДРУГА ПРИМАЊА ЗАПОСЛЕНИХ, 

ИЗАБРАНИХ, ОДНОСНО ПОСТАВЉЕНИХ ЛИЦА 

 

 

 Законом о платама државних службеника и намештеника ( '' Службени 

гласник РС '', бр. 62/06, 63/06-исправка, 115/06-исправка и 101/07 ) уређују се 

плате, накнаде и друга примања државних службеника и намештеника. 

 Основна плата државних службеника одређује се множењем 

коефицијента са основицом за обрачун и исплату плата. 

 Основица је јединствена  и утврђује се за сваку буџетску годину Законом 

о буџету Републике Србије. 

 Коефицијенти за положаје и извршилачка радна места одређују се тако 

што се сваки положај и свако извршилачко радно место сврстава у једну од 13 

платних група. Положаји се сврставају у платне групе од I до V, а извршилачка 

радна места у платне групе од VI до XIII 

Основна   плата   намештеника   одређује   се   множењем   коефицијента   

са основицом. 

 Коефицијенти за радна места намештеника одређују се тако што се свако 

радно место намештеника сврстава у једну од шест платних група, тако да 

платна група одговара врсти у коју је радно место разврстано у правилнику о 

унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у државном органу. 

Коефицијент за радно место намештеника одређује се према платној групи у 

којој се радно место налази. 

 

 

 

Г) ПРЕГЛЕД ЗАРАДА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ У СТРУЧНОЈ СЛУЖБИ 

ПОДУНАВСКОГ УПРАВНОГ ОКРУГА 

 

 

Ред.

број 
Функција,звање Коефицијент 

Нето 

основица 
Нето износ 

1 Начелник округа 5.62 16.049,00 90.195 

2 Шеф одсека 3.23 16.049,00 51.838 

3 Сарадник 1.62 16.049,00 25.999 

4 Референт 1.13 16.049,00 18.135 

5 
Дактилограф, технички 

секретар 
1.06 16.049,00 17.012 

6 Возач 1.06 16.049,00 17.012 

 

 

Део зараде представља и додатак за време проведено на раду (минули рад), који 

износи 0,4 процената по навршеној години радног стажа. 

Поред наведеног, радници стручне службе Подунавског управног округа, 

примају и надокнаде трошкова за долазак и одлазак са посла, што у 2010. години за све 

раднике износи: 263.000,00 динара 
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Д) ПОДАЦИ О ИМОВИНИ И СРЕДСТВИМА ЗА РАД 

 

Непокретности које користи Подунавски управни округ (уступљене 

одлукама надлежних Градских односно општинских органа, уз одговарајуће 

уговоре, и без накнаде (закупнине), објекти се користе за смедштај 

инспекцијских служби а у седишту и саме стручне службе и начелника Округа. 

1. Град Смедерево – Уговором о уступању на привремено коришћење без 

накнаде пословног простора ,број 361-390/2001-01 од 01.11.2001. године и 

Анексом уговора број 361-405/2006-01 од 31.10.2006. годинеу, у Смедереву у 

улици Трг Републике број 5, површине 603,81 м2  

2. Општина Смедеревска Паланка – уступљене на коришћење три 

канцеларије у згради СО Смедеревска Паланка у улици Вука Караџића број 

3. Општина Велика Плана – уступњене на коришћење просторије у 

згради "Скупштинa зграде са анексима" у улици Николе Пашића број 15   

 

Евиденцију о имовини и средствима за рад Подунавског управног округа 

води Стручна служба Подунавског управног округа. 

 

 

Ђ)ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ СТАЊА ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА ЗА 2010 

ГОДИНУ 

 
 

Конто Назив 
Набавна 

вредност 

Отписана 

вредност 

Садашња 

вредност 

011211 Аутомобили 9.151.337,85 9.151.337,85 - 

011221 Канцеларијска опрема 2.146.228,65 1.959.392,21 186.836,44 

011222 Рачунарска опрема 1.978.589,87 1.811.038,19 167.551,68 

011223 Комуникациона опрема 352.807,08 218.154,11 134.652,97 

011224 Електронска опрема 31.065,21 24.852,20 6.213,01 

Укупно: 13.660.028,66 13.164.774,56 495.254,10 

 

 

Е) ПОДАЦИ О ЈАВНИМ НАБАВКАМА У 2010. ГОДИНИ 

 

 
      Током 2010.год. спроведено је 2 поступка јавне набавке у укупном износу 

од 2.723.000,00 дин. без ПДВ-а. 

 

Р.БР. ВРСТЕ ПОСТУПАКА 
БРОЈ 

ПОСТУПАКА 

УГОВОРЕНА 

ВРЕДНОСТ у 000 

БЕЗ ПДВ-а 

УГОВОРЕНА 

ВРЕДНОСТ у 000 

1 
ВЕЛИКЕ  ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ 

ДОБРА    

УСЛУГЕ    

РАДОВИ    

2 
МАЛЕ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ 

ДОБРА 1 2.118 2.500 

УСЛУГЕ    

РАДОВИ 1 605 714 

УКУПНО 2 2.723 3.214 
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VIII. ПОДАЦИ О ВРСТАМА ИНФОРМАЦИЈА И ПОСТУПАЊЕ СА 

ИНФОРМАЦИЈАМА  КОЈЕ ПОСЕДУЈЕ ПОДУНВСКИ УПРАВНИ ОКРУГ 

 
   1. Подаци о начину и месту чувања носача информација 

 

  У Подунавском управном округу чувају се регистратурски материјал и 

архивска грађа настали радом ове институције 

  Од јануара 1995. године завођење, евидентирање и архивирање 

документације у писарници округа врши се путем аутоматске обраде података. 

Документација у поседу округа  класификује се на основу Листе категорија 

регистратурског материјала са утврђеним роковима чувања. На основу те листе, 

која садржи све типове докумената који настају у оквиру делатности округа 

утврђени су рокови чувања након којих се безвредни регистратурски материјал 

излучује. 

 

 2. Остваривање права на слободан приступ информацијама 

 

 Информација од јавног значаја, у смислу Закона, јесте информација 

којом располаже орган јавне власти, која је настала у раду или у вези са радом 

органа јавне власти, садржана у одређеном у одрђеном документу, а односи се 

на све оно о чему јавност има оправдан интерес да зна. 

 

 Тражилац може остварити право на слободан приступ информацијама од 

јавног значаја којима располаже Округ писменим путем, путем телефона или 

електронском поштом 

 

 Писани захтев у вези с остваривањем права на приступ информацији 

може се поднети Митрески Љубану, лицу овлашћеном за поступање по 

захтевима за остваривање права на слободан приступ информацијама и то: 

 

- писаним путем на адресу: Подунавски управни округ, Трг Републике број 5 

26000 Смедерево 

- електронском поштом на адресу: e-mail: ljuban.mitreski@podunavskiokrug.rs 

- телефоном на број: 026-223-636 

- телефаксом на број: 026-223-646 

 

 Усмено постављени захтеви примаће се на записник радним данима од 

700 до 1500 часова, у писарници округа, Трг Републике број 5 Смедерево 

 

Право на увид у документацију која се чува у округу могуће је остварити 

подношењем писменог захтева са тачним навођењем врсте и назива 

документа у који се желиостварити непосредан увид. 
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ПОДУНАВСКИ УПРАВНИ ОКРУГ 

Трг Републике 5 

С М Е Д Е Р Е В О 

Тел:026/223-636 фаx: 026/226-646 

e-mail: ljuban.mitreski@podunavskiokrug.rs 

 

 

З А Х Т Е В 

ЗА ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈИ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА 

 

 

 

На основу члана 15. став 1. Закона о слободном приступу информацијама 

од јавног значаја ("Службени гласник РС", бр. 120/2004), од горе наведеног 

органа захтевам¹): 

 

□ обавештење да ли поседује тражену информацију, 

□ увид у документ који садржи тражену информацију, 

□  копију документа који садржи тражену информацију, 

 

достављање копије документа који садржи тражену информацију:²) 

 

□ поштом, 

□ електронском поштом, 

□ факсом, 

□ на други начин:³) ______________________________________________ 

 

 

 

Овај захтев се односи на следеће информације: 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

(Навести што прецизнији опис информације која се тражи, као и друге податке који олакшавају 

проналажење тражене информације.) 

 

 

 

У _____________, дана ___ 20_ г.                                       _____________________________ 

                                                                                              Име и презиме подносиоца захтева 

                                                                     ______________________________ 

                                                                 Адреса 

                                                                       _______________________________ 

                                                                    Други подаци за контакт 

                                                                       _______________________________ 

                                                                 Потпис 

 
 
______________________ 
1) У кућици означити која законска права на приступ информацијама желите да остварите. 

2) У кућици означити начин достављања копије докумената. 

3) Када захтевате други начин достављања, обавезно уписати који начин достављања желите. 
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3. Подаци о врстама информација које Подунавски управни округ поседује 

 

 

1. Информације у вези са применом Закона о слободном приступу 

информацијама од јавног значаја и Закона о заштити података о личности, 

садржане у: 

 

Саопштењима и информацијама начелника Управног округа приказаних на 

страницама веб сајта Округа, адреса www.podunavskiokrug.rs 

 

• Извештај о раду Савета Подунавског управног округа, који се 

достављају министарству за државну управу и локалну 

самоуправу. Чувају се у Стручној служби Округа. 

 

• Извештај о раду Стручне службе Подунавског управног округа, 

који се достављају министарству за државну управу и локалну 

самоуправу. Чувају се у Стручној служби Округа. 

 

• Записници са седница Савета Подунавског управног округа 

 

• Закључени уговори, дописи грађана, документација о јавним 

набавкама, документација о извршеним плаћањима, документа о 

запосленима, документација о спроведеним конкурсима, 

представке странака у поступку. 

 

 

2.  Информације везане за рад Стручне службе Округа, одобрени буџет и његово 

извршење, организацију, запослене и др. 

 

 У 2010. години није било захтева за остваривање права на приступ 

информацијама од јавног значаја. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

http://www.podunavskiokrug.com/

