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1.1 ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ИНФОРМАТОРУ 

 

 

 

Инфороматор Колубарског управног округа за 2020. годину објављује се у складу са 

чланом 39. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Сл.гласним 

РС“, број 120/04, 54/07 и 104/09) и Упуством за објављивање информатора о раду 

државних органа („Сл.Гласник РС“, број 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 информатора је информисање заинтересованих лица за приступ 

информацијама од јавног значаја са основним подацима о уређењу и раду Колубарског 

управног округа, као и осталим битним подацима од значаја за садржину, обим и начин 

остваривања наведеног права. 

 

Информатор је објављен у марту 2021. године. За тачност података одговорно је 

овлашћено лице и биће изложен на видном месту у пословним просторијама 

Колубарског управног округа и сајту Округа: www.kolubarski.okrug.gov.rs. 

Заинтересованим странкама Информатор може бити снимљен на USB.   
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2.1 ОСНОВНИ ПОДАЦИ О КОЛУБАРСКОМ УПРАВНОМ ОКРУГУ 

 

 -Назив: КОЛУБАРСКИ УПРАВНИ ОКРУГ 

 -Адреса седишта: Карађорђева 31, 14000 Ваљево; 

 -Матични број: 17650297; 

 -ПИБ: 104168610; 

 -E-mail: dragan.jankovic@kolubarski.okrug.gov.rs 

  -www.kolubarski.okrug.gov.rs  

 

-Подаци о лицу које је одговорно за тачност и потпуност података: старешина органа, 

начелник Колубарског управног округа. 

-Прво објављивање Информатора: јануар 2007. године. 

-Последње измене и допуне:/ 

            -Подаци о месту где се може остварити увид у информатор и набавити штампана копија: у 

седишту органа, ул. Карађорђева број 31. 14000 Ваљево, канцеларија број 13а. 

 -Лице задужено за пружање информација од јавног значаја: шеф Одсека општих послова,  

Драган Јанковић контакт: 014 222 218 

 -Web адреса информатора:www.kolubarski.okrug.gov.rs  

Сви органи и службе Колубарског управног округа су смештени у згради чији је власник 

Општина Ваљево, у Карађорђевој улици број 31. Зграда има површину од 800 м2, у три нивоа, од 

чега корисне површине 685 м2. У згради је  20 канцеларија. У дворишту је  гаража за два путничка 

возила, и депо за одлагање архивске грађе и регистратурског материјала, које се налази у уређеном 

простору у сутерену зграде, и  поткровљу  изнад гараже. Поседује сопствени паркинг у дворишту.  

Колубарски управни округ, са седиштем у Ваљеву, поред Града  Ваљева, покрива и општине  

Љиг, Уб, Мионицу, Лајковац и Осечину. Поједина министарства имају своје извршиоце и у 

општинама, који су смештени у просторије обезбеђене од стране Општинских управа.  

 Зграда се загрева из Градске топлане. Располаже  телефонском централом са  4. директна 

телефонска улаза и 32. локала. 

У згради је у свим канцеларијама  урађена рачунарска мрежа. Мрежу користи Стручна 

служба са својих 12. радних станица и инспекцијске службе које су умрежене на сервер, преко кога 

имају и е-mail адресе и приступ интернету. Рачунска опрема Стручне службе стара је у просеку 2. 

године.  

Радно време у Колубарском   управном округу је од 7,30 до 15,30 часова. 
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3. СТРУЧНА СЛУЖБА 

КОЛУБАРСКОГ УПРАВНОГ ОКРУГА 

 

3.1 ОРГАНИЗАЦИЈА  

 

 Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Стручној служби 

Колубарског управног округа утврђено је унутрашње уређење, начин руковођења, укупан број 

радних места са називом, описом послова и потребним бројем извршиоца за свако радно место у 

Стручној служби Колубарског управног округа. 

 Новим Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места Стручне 

службе Колубарског управног округа,  у складу са Законом о државним службеницима, 

систематизовано је и попуњено 10,  радних места  и то: 

Редн

и 

број 

НАЗИВ РАДНОГ МЕСТА Број 

извршила

ца 

Стручна 

спрема 

Положај - звање Платна група Платни 

разред 

1. Начелник управног 

округа 

1 ВСС-VII Функционер - - 

2. Шеф одсека 1 

 

ВСС-VII Саветник VIII VII 

3. 

 

Опште правни послови-  1 ВСС-VII Саветник VIII I 

4. Радно место за подршку 

финансијским 

пословима 

1 ВШС Сарадник X I 

5. Радно место за обраду 

финансијске 

документације 

1 ССС-IV Референт XII VI 

6. Оператер за канцела- 

 ријске  послове 

2 ССС-IV Референт XII II/III 

7. Технички секретар 1 ССС-IV Намештеник                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     IV врста - 
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3.2   НАЧЕЛНИК КОЛУБАРСКОГ УПРАВНОГ ОКРУГА 

 

  Начелник Управног округа је Горан Миливојевић, дипломирани инжињер шумарства. 

 Начелник остварује сарадњу са Владом Републике Србије и министарствима и другим 

републичким органима, са органима Града Ваљева и општина  Колубарског управног округа. У 

вршењу послова, стара се о стварању услова и координацији  за обављање послова Стручне службе 

и деташираних органа при округу. 

У 2020.г. начелник је одржао укупно 5. седница Савета округа, док су колегијуми одржавају 

свакодневно због крона вируса 

 

 

 3.3   ОПИС ФУНКЦИЈА СТАРЕШИНЕ КОЛУБАРСКОГ  УПРАВНОГ ОКРУГА 

 

Овлашћења дефинисана чланом 40.  Закона о државној управи  можемо поделити у 5. група: 

Обавезе и 

овлашћења 

према Влади РС 

и 

Министарствима 

У складу са Уредбом о окрузима и другим Законима и Уредбама, подноси 

извештаје и даје предлоге Министарству за државну управу  и локалну 

самоуправу,  Влади РС,  Министарствима и посебним организацијама 

ради унапређења рада,  предузимања мера и отклањања уочених 

неправилности у појединим областима. 

 

Овлашћења  

према окружним 

подручним 

јединицама 

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 

8. Оператер-дактилограф 1 ССС-IV Намештеник IV врста - 

9. Возач 1 ССС-IV Немештеник IV врста - 
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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; 

Овлашћења 

према 

општинама и 

градовима 

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.  

Овлашћења 

према Савету 

управног округа  

Руководи радом Савета управног округа. Предлаже Пословник о раду 

Савета. Стара се о имплементацији закључака Савета.  

Овлашћења 

према Стручној 

служби 

Руководи радом Стручне службе.  Непосредно  одлучује  о  правима  и 

обавезама  запослених.  

 

3.4 САВЕТ КОЛУБАРСКОГ УПРАВНОГ ОКРУГА 

 

   Савет управног округа функционише у складу са Уредбом о Управним окрузима и 

Уредбом о начину рада Савета управног округа. Чланови Савета су начелник управног округа, 

Градоначелник Ваљева и председници свих пет општина округа. Задатак Савета управног округа је 

да усклађује односе окружних подручних јединица органа државне управе и општина  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 и, по потреби, 

доноси закључке, прослеђују их надлежним органима и старају се о реализацији истих. 

 У 2020. години, у складу са Законом о државној управи и Уредбом о начину рада 

Савета управних округа, Савет округа, кога чине Начелник Колубарског управног округа, 

градоначелник Ваљева, као и  председници општина Уб, Лајковац, Мионица, Љиг и 

Осечина, одржао је 5. седница. У току 2020.г. после парламентарних избора, промењени су 

Градоначелник Ваљева, и председник општине Осечина. Председник Савета управног 

округа, по функцији, је начелник округа. Начелник Колубарског управног округа је Горан 

Миливојевић. 
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I . Седница  

 

Прва седница Савета Колубарског управног округа, одржана је 28.02. 2020. године 

са почетком у 10.00 часова у општини Осечине, код председника општине. 

 

Присутни: 

1. Горан Миливојевић, начелник Колубарског управног округа, 

2. Драган Алексић, председник општине Осечина, 

3. Милован Лекић ,заменик председника општине Мионица, 

4. Раде Станојевић, члан општинског већа општине Уб, 

5. Андрија Живковић, председник општине Лајковац, 

6. Драган Лазаревић, председник општине Љиг, 

7. Ненад Стефановић,заменик председника општине Осечина, 

8. Милан Урошевић,начелник општинске управе Осечина, 

9. Душан Стевановић,самостални саветник у Државном правобранилаштву у 

Ваљеву, 

10.Бранислав Веселиновић, записничар, запослен у Колубарском управном округу. 

На  почетку седнице Савета, Горан Миливојевић, начелник округа и председавајући  

поздравио је  присутне захвалио на доласку и отворио Прву седницу Савета Колубарског 

управног округа у 2020. години.   

Предложио је  ДНЕВНИ РЕД,  који је једногласно прихваћен, са следећим тачкама: 

 

1. Проблеми у раду Државног правобранилаштва и општинских 

правобранилаштава. 

            2.      Озакоњење. 

 3.      Разно. 

 На седници није усвојен ни један закључак. 

 

II. Седница 

 

Друга седница Савета Колубарског управног округа, одржана је 07.04. 2020. године са 

почетком у 10.00 часова у згради Колубарског  управног округа, Карађорђева 

31,Ваљево,Велика сала. 

Присутни: 

1.Горан Миливојевић, начелник Колубарског управног округа, 

2.Жарко Ковач,члан Градског већа  Града Ваљева 

3. Бобан Јанковић, председник општине Мионица  

4. Александар Јовановић Џајић, заменик председника општине Уб, 

5.Драган Алексић,  председник општине Осечина, 

6.  Бранко Ивановић, координатор Штаба за ванредне ситуације 

7. Драган Лазаревић, председник општине Љиг 

8. Милан Михаиловић, начелник Одељења Сектора за ванредне ситуације у Ваљеву 

9. Љиљана Кузмановић, адм-тех. секретар, записничар 
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Начелник Колубарског управног округа, као председавајући, поздравио је присутне, 

констатовао да постоји кворум  и предложио следећи Дневни ред, који је једногласно 

прихваћен са следећим тачкама: 
1.  Отварање импровизованих привремених болница на територији Колубарског управног 

округа,  због убрзаног ширења пандемије вируса Ковид 19.                

2. Разно 

 На седници није усвојен ни један закључак. 

 

III. Седница 

 

Друга седница Савета Колубарског управног округа, одржана је 10.09. 2020. године са 

почетком у 10.00 часова у Колубарском управном округу, код начелника округа. 

 

Присутни: 

1. Горан Миливојевић, начелник Колубарског управног округа, 

2. Лазар Гојковић, Градначелник Ваљева, 

3. Ивана Николић,  председница Скупштине општине Уб, 

4. Андрија Живковић, председник општине Лајковац, 

5.  Милован Лекић ,заменик председника општине Мионица, 

6. Драган Лазаревић, председник општине Љиг, 

7. Никола Томић, председник општине Осечина, 

8. Драган Јанковић, записничар, секретар Савета  Колубарског управног округа. 

На  почетку седнице Савета, Горан Миливојевић, начелник округа и председавајући  

поздравио је  присутне, посебно нове чланове Савета Лазара Гојковића и Николу Томића, и 

захвалио на доласку и отворио Трећу седницу Савета Колубарског управног округа у 2020. 

години.   

Предложио је  ДНЕВНИ РЕД,  који је једногласно прихваћен, са следећим тачкама: 

 

1. Конституисање новог сазива Савета Колубарског управног округа.  

2. Разно. 

 На седници није усвојен ни један  закључак. 

 

IV. Седница 

 

Четврта седница Савета Колубарског управног округа, одржана је 29.10. 2020. 

године са почетком у 10.00 часова у згради Колубарског управног округа, Ул. Карађорђева 

31, у сали округа. 
Присутни: 

-Колубарски управни округ, начелник г-дин Горан Миливојевић- 

-Град Ваљево,  градоначелник, г-дин Лазар Гојковић- 

-Општина Лајковац, председник, г-дин Андрија Живковић- 

-Општина Уб, председник скупштине  г-ђа  Ивана Николић- 

-Општина Љиг,  председник, г-дин Драган Лазаревић - 
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-Општина Мионица,  председник, г-дин Бобан Јанковић- 

-Општина Осечина,  председник, г-дин Никола Томић- 

 Љиљана Кузмановић,  технички секретар, записничар. 

 

Начелник Колубарског управног округа, као председавајући, поздравио је присутне, констатовао да 

постоји кворум  и предложио следећи Дневни ред, који је једногласно прихваћен са следећим 

тачкама: 

1. Упутство о методологији и координацији рада начелника Колубарског управног округа и 

јединица локалних самоуправа на сузбијању ширења вируса Ковид 19.  

2. Разно 

 На седници је усвојен један интерни закључак. 

                  

V. Седница 

Пета седница Савета Колубарског управног округа, одржана је 17.12. 2020. године 

са почетком у 10.00 часова у општини Осечина, код председника општине. 

 

Присутни: 

9. Горан Миливојевић, начелник Колубарског управног округа, 

10. Никола Томић, председник општине Осечина, 

11. Лазар Гојковић, Градoначелник Ваљева, 

12. Милован Лекић ,заменик председника општине Мионица, 

13. Милица Мичев Прокић, члан општинског већа  општине Уб, 

14. Душан Радовић, комунални инспектор општине Лајковац, 

15. Биљана Мићић, заменик председника  општине Осечина, 

16. Лидија Ђурђевић, туристички инспектор-координатор за контролу ажурности 

рада инспектора у одсеку за унутрашњу контролу Министарства  трговине, 

туризма и телекомуникација, и Администратор за извештавање на основу 

упутства о методологији и координацији начелника управних округа и 

локалних самоуправа на сузбијању ширења вируса Covid-19, и 

17. Драган Јанковић, записничар, секретар Савета  Колубарског управног округа. 

На  почетку седнице Савета, Горан Миливојевић, начелник округа и председавајући  

поздравио је  присутне, и захвалио на доласку и отворио Пету седницу Савета Колубарског 

управног округа у 2020. години.   

Предложио је  ДНЕВНИ РЕД,  који је једногласно прихваћен, са следећим тачкама: 

 

3. Проблеми паса луталица,  

4. Анализа координисаних инспекцијских надзора на  територији Колубарског 

управног округа, и  

5. Разно. 

       

 На седници је усвојен један интерни закључак. 
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3.5. ГРАФИЧКИ ПРИКАЗ ОРГАНИЗАЦИЈЕ СТРУЧНЕ СЛУЖБЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начелник управног округа 

(Функционер) 

 

АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕХНИЧКИ СЕКРЕТАР: Обавља административне послове-

телефонски разговори,е-маил коресподенција, пријем и слање факсова, копирање материјала; 

обавља техничке послове везане за пријем странка и организацију састанака по налогу 

руководиоца; води ециденцију за унутрашње потребе органа, (тел. именици, пристуство на послу, 

записници са састанака и сл.); обавља и др. послове по налогу начелника. Намештеник 

ВОЗАЧ: Управља службеним возилом; стара се о роковима за проверу техничке 

исправности службених возила и о њиховом текућем одржавању; стара се о редовном 

сервисирању возила и води потребну евиденцију; води евиденцију о коришћењу 

возила; обавља др.послове по налогу начелника. Намештеник 
 

 

ПОДРШКА ФИНАНСИЈСКИМ 

ПОСЛОВИМА 

1. Учествује у припреми предлога 

финансијског плана за израду Закона о 

буџету ипланирању извршења финансијског 

плана на дневном, месечном и тромесечном 

нивоу; врши обраду, контирање и књижење 

књиговодствених исправа, уноси податке у 

систем главне књиге и помоћне евиденције, 

стара се о економичном трошењу средстава 

и усаглашава реализоване обавезе са 

одобреним месечним квотама; врши рад у 

Апликацији за извршење буџета; израђује 

периодичне билансе и извештаје о 

извршењу буџета и доставља Управи за 

трезор; врши рад у апликациији припреме 

Буџета (БПМИС); усаглашава 

књиговодствено стање основних средстава 

и ситног инвентара са финансијским 

књиговодством и стањем утврђеним 

пописом; врши обрачун амортиизације 

основних средстава и води књигу основних 

средстава; остварује редовну сарадњу са 

другим органима у поступку остваривања 

права функционера, државних службеника и 

намештеника из области пензијског, 

инвалидског и здравственог осигурања; 

обавља и друге послове по налогу шефа 

Одсека. Млађи сарадник. 

2. ОБРАДА ФИН.ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

Врши пријем и евидентирање 

књиговодствене документације; припрема 

захтеве за извршење плаћања; врши обрачун 

накнада, дневница и осталих трошкова за 

службена путовања функционера, државних 

службеника и намештеника; попуњава 

прописане обрасце за обрачун пореза и 

доставља Пореској управи и Управи за 

трезор: води прописане аналитичке 

евиденције чије податке усклађује са 

књиговодственим подацима и подацима из 

главне књиге Трезора; прима захтеве за 

набавку, пријем, ускладиштење и издавање 

канцеларијског и осталог материјала и 

ситног инвентара, врши обрачун трошкова 

коришћења и одржавања возила и саставља 

извештаје о потрошњи горива; обавља и 

друге послове по налогу шефа Одсека. 

Референт. 

 

ШЕФ ОДСЕКА 

Руководи и планира рад Одсека, пружа стручна упутства, координира и надзире рад 

државних службеника и намештеника у Одсеку; пружа стручну и административно 

техничку помоћ начелнику Управног округа у извршавању послова заједничких за све 

окружне јединице подручних органа државне управе на подручју управног округа и 

организује стручну и административно техничку подршку Савету управног округа; 

припрема предлог финансијскогплана за израду Закона о буџету; саставља захтеве за 

трансвер средстава, промену квоте и апропријација, планира извршење финансијског 

плана, надзире усклађеност преузетих обавеза са одобреним апропријацијама, стара се о 

економичном трошењу буџетских средстава; израђује периодичне извештаје о извршењу 

буџета; предлаже План јавних набавки, организује и учествује у спровођењу поступка 

јавних набавки за потребе стручне службе и прати квалитет и начин пружања уговорених 

обавеза; учествује у поступку спровођења оцењивања; обавља послове који се односе на 

припрему и спровођење Плана интегритета Стручне службе и послове израде 

информатора; обавља и друге послове по налогу начелника Управног округа. Саветник 

 

РАД.МЕСТО ЗА ОПШТЕ ПРАВНЕ 

ПОСЛОВЕ 

Израђује предлоге аката о правима, 

дужностима и одговорностима 

државних службеника и намештеника 

и обавља послове аналитичара радних 

места у Стручној служби; припрема акт 

о унутрашњем уређењу и 

систематизацији радних места у 

Стручној служби, израђује уговоре за 

потребе Управног округа и друге 

правне акте из делокруга Стручне 

службе; обавља послове секретара 

Савета управног округа, припрема 

закључке и остале правне акте из 

делокруга Савета управног округа, 

пружа сталну помоћ државним 

службеницима и намештеницима у 

Стручној служби у вези са 

остваривањем права и дужности из 

области радних односа; припрема 

нацрт кадровског плана Стручне 

службе и израђује месечне извештаје у 

вези са структуром и бројем државних 

службеника и намештеника за 

Центалну кадровску евиденцију; 

обавља послове којима се обезбеђује 

доступност информацијама од јавног 

значаја; учествује у поступку јавних 

набавки за потребе Стручне службе; 

обавља послове у вези са реформом 

државне управе; обавља и друге 

послове по налогу шефа Одсека. 

Саветник. 

ДАКТИЛО 

БИРО 

РАД. 

МЕСТО 

ДАКТИЛОГ

РАФА 

(ОПЕРАТЕР

А) 

Куца и 

прекуцава 

текстове, 

стара се о 

њиховом 

уједначеном 

обликовању; 

израђује 

табеле; врши 

унос података 

на магнетне 

медијуме за 

потребе 

креирања 

базе 

података; 

обавља и 

друге послове 

по налогу 

шефа Одсека. 

Намештеник. 

ПИСАРНИЦА 

РАДНО МЕСТО ЗА 

КАНЦ.ПОСЛОВЕ 

Врши пријем и преглед 

поште упућене 

подручним 

инспекцијским 

службама, начелнику 

Управног округа и 

Стручној служби; 

формира и заводи 

предмете, доставља у их 

у рад, прати кретање 

предмета, разводи 

предмете кроз доставну 

књигу; архивира 

предмете и одлаже у 

регистраторе и архивски 

депо; обавља сталну 

комуникацију са 

странкама ради давања 

обавештења о кретању 

предмета; отпрема 

пошту и води 

евиденцију о 

поштанским 

трошковима; обавља и 

друге послове по налогу 

шефа Одсека. 

Референт. 2 иѕвршиоца. 
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3.6  СПИСАК РАДНИКА СТРУЧНЕ СЛУЖБЕ 

КОЛУБАРСКОГ УПРАВНОГ ОКРУГА 

  

  

      СПИСАК РАДНИКА СТРУЧНЕ СЛУЖБЕ 

 

           НАЧЕЛНИК КОЛУБАРСКОГ УПРАВНОГ ОКРУГА:  

            Дипл. инж. Горан Миливојевић,  

                                                                                        Контакт: 014-221-655,014-222-019 

                                                                                        Факс: 014 227-466,  

                                                                                        E-mail:nacеlnik@kolubarski.okrug.gov.rs                                    

 

             ТЕХНИЧКИ СЕКРЕТАР: 

              Љиљана Кузмановић                  Контакт:  014-221-655,014-222-019 

                                                                                          Факс: 014 227-466,  

                                                                                           E-mail:kolubarskiokrug@gmail.com                                   

             ВОЗАЧ: 

             Дарко Андрић Контакт: 014-221-469 

 

             ШЕФ ОДСЕКА 

             Драган Јанковић Контакт: 014-222-218,  

                                                                           E-mail: dragan.jankovic@kolubarski.okrug.gov.rs 

           

  ОПШТЕ ПРАВНИ ПОСЛОВИ  

             Милица Дасовић Контакт: 014-222-218,  

                                                                           E-mail: milica.dasovic@kolubarski.okrug.gov.rs 

 

             ФИНАНСИЈСКИ ПОСЛОВИ 

             Бранислав Веселиновић                      E-mail:branislav.veselinovic@kolubarski.okrug.gov.rs                                                                          

             Милка Николић                                                milka.nikolic@kolubarski.okrug.gov.rs 

 Контакт: 014-221-469 

 

             КАНЦЕЛАРИЈСКИ ПОСЛОВИ 

            Драгана Брењо   Контакт: 014-221-469  

            Славица Лајшић                                    E-mail: pisarnica3@kolubarski.okrug.gov.rs 

          

             ОПЕРАТЕР-ДАКТИЛОГРАФ 

             Биљана Вучићевић Контакт: 014-221-469 

                                                                              E-mail: vucicevic.bilja@gmail.com 

 

Поред радника  Стручне службе, путем  јавних набавки,  ангажовани   су   радници на  

обављању следећих послова: 

mailto:dragan.jankovic@kolubarski.okrug.gov.rs
mailto:vucicevic.bilja@gmail.com
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- Чишћења и одржавања просторија, 2. извршиоца, 

             - Портир, 1. извршилац, 

      - Домар-курир-руковалац парног грејања-помоћни архивар, 1. извршилац, 

-Административни и дактилографски послови, 1 извшилац са 5 сати и 30. минута  радног 

времена дневно, са седиштем у Лајковцу 

 -Административни и дактилографски послови, 1 извшилац са 5. сати и 30. минута радног 

времена дневно, са седиштем у Убу.  

 

3.7  КВАЛИФИКАЦИОНА СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ 

(са начелником округа) 

 

1.  ВИСОКА СТРУЧНА СПРЕМА 3          30 % 

2.  ВИША ШКОЛСКА СПРЕМА 1          10 % 

3.  СРЕДЊА СТРУЧНА  СПРЕМА 6          60 % 

  У К У П Н О: 10         100 % 

 

3.8  ОДНОС ЖЕНА И МУШКАРАЦА У СТРУЧНОЈ СЛУЖБИ 

(са начелником округа) 

 

1. Запослених      жена 6 60 % 

2. Запослених      мушкараца 4 40 % 

 Укупно: 10 100 % 

                                     

 

4.1 НАДЛЕЖНОСТ 

 

  Колубарски управни округ је правно лице и начин организовања и вршења послова, као и   

руковођење законом утврђеним  пословима одређени су Уредбом о управним окрузима,   чл. 38-42. 

Закона о државној управи, и чланом 1. Уредбе о начину вршења послова  министарстава и посебних 

организација ван њиховог седишта, којим су регулисани послови државне управе које Управни 

округ, министарства и посебне организације обављају ван њиховог седишта. 

 У складу са чланом 2. Уредбе о начину вршења послова  министарстава и посебних 

организација ван њиховог седишта,  Министарства и посебне организације могу у округу обављати 

следеће послове државне управе: 
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 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 предузеће, установа и других 

организација 

  Друге послове из надлежности министарстава и посебних организација, осим 

послова уређивања, студијско-аналитичких и послова програмирања и унапређивања стања 

у области за које су министарства и посебне организације образоване. 

 

5. ИНСПЕКЦИЈСКЕ СЛУЖБЕ  

КОЛУБАРСКОГ УПРАВНОГ ОКРУГА 

 

5.1  СА СЕДИШТЕМ У ВАЉЕВУ 

На подручју Колубарског управног округа своја одељења, службе и инспекторе имају: 

1. МИНИСТАРСТВО  ТРГОВИНЕ, ТУРИЗМА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА 

 

-Тржишна инспекција, тел. 014 220-607 Начелника службе: 

                                                          221-469 Милан Филиповић 

 Извршиоца:10. 

 

-Туристичка инспекција, тел. 014 221-469  Координатор-инспектор службе:  / 

                                                                                             Извршилаца: 3. 

-Унутрашња контрола туристичке инспекције:  1. Извршилац.                                                                                                                                                                                                 

 

2.МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

 

-Фитосанитарна  инспекција,тел.  014 220-419 Шеф службе: 

                                                                    221-469 Миодраг Спасојевић 

 Извршиоца:2 

 

-Пољопривредна инспекција                        тел 014 220-419, 221-469 

                                                                                                     Координатор: 

                                                                           Гордана Бабић 

 Извршиоца:4 

 

-Ветеринарска инспекција, тел. 014 221-469 Шеф одсека: 

 Драган Живановић 

 Извршиоца:7 

 

-Шумарска инспекција, тел. 014 221-469  Извршиоца:3 

 

-Водопривредна инспекција, тел. 014 3433-120                  Извршиоца:1 
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3.МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА 

-Санитарна инспекција, тел. 014 224-743 Начелник службе: 

                                                            221-469                            Дејан Тадић                                                                                    

 Извршиоца:4 

 

-Здравствена инспекција, тел. 014 224-743 Извршиоца:1 

 

 

4.МИНИСАТАРСТВО ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ, БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА 

 

-Инспекција рада, тел. 014 227-955 Начелник службе: 

                                                 221-469 Невена Станојловић 

 Извршиоца:7 

 

5. МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА 

-Школска управа Ваљево, тел. 014 226-602 Начелник:  др Зорица Јоцић 

                                                                227-651  

Извршиоца:9 + 3 по уговору о 

обављању           привремених и 

повремених послова) 

 

6.МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ 

-Саобраћајна инспекција, тел. 221-469                                              Извршиоца:  /  

-Саветник за управне и управно-надзорне послове (II степен), тел. 221-469 Извршиоца:1 

(продужен рад пензионисаном раднику, за обављање привремених послова) 

7.МИНИСТАРСТВО  ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

-Управна инспекција, тел. 014 221-469                                              Извршиоца:1  

 

 

5.2  СПИСАК РАДНИХ МЕСТА 

ИНСПЕКЦИЈСКИХ СЛУЖБИ 

ПО МЕСТУ РАДА (ВАН СЕДИШТА) 

 

ОПШТИНА УБ Контакт: 014-415-913 

Седиште инспекције је у Ул. Вељка Влаховића бр. 6. 

- тржишна инспекција 1 извршилац 

- санитарна инспекција 1 извршилац 

- ветеринарска инспекција 1 извршиоца 

- шумарска инспекција 1 извршилац 

 

ОПШТИНА ЛАЈКОВАЦ Контакт: 014-34-31-120 

Седиште инспекције је у Ул. Душана Трифуновића  бб, 
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-санитарна инспекција / 

-водопривредна инспекција 1 извршилац  

 

 

ОПШТИНА МИОНИЦА Контакт: 014-34-21-013 

Седиште инспекције је у Ул. Др Јове Алексића 12, 

- тржишна инспекција 1 извршилац 

 

ОПШТИНА ЉИГ Контакт: 014-34-45-011 

Седиште инспекције је у Ул. Карађорђева 9. 

- тржишна инспекција  1 извршилац 

- ветеринарска инспекција / 

 

ОПШТИНА ОСЕЧИНА Контакт: 014-452-155  

Седиште инспекције је у Ул. Карађорђева 114.                                 - нема извршилаца. 

  

 

 

6.1   НАВОЂЕЊЕ ПРОПИСА КОЈЕ ДРЖАВНИ ОРГАН 

ПРИМЕЊУЈЕ У СВОМ РАДУ 

 

Положај, улога и надлежности Стручне службе и Колубарског управног округа 

дефинисане су пре свега: Законом о државној управи („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 

101/07 101/07, 95/2010 и 99/2014), Законом о државним службеницима („Службени гласник 

РС”, бр. 79/05, 81/05-исправка, 83/05-исправка, 64/07, 67/07-исправка, 116/08, 104/09 i 

99/2014),), Уредбом о Управним окрузима, Уредбом о начину рада Савета управних округа, 

Уредбом о начелима за унутрашње уређење и систематизацију радних места у 

министарствима, посебним организацијама и службама Владе („Службени гласник РС“, бр. 

81/07-пречишћен текст, 69/08, 98/2012 и 87/2013),. Уредбом о разврставању радних места и 

мерилима за опис радних места државних службеника („Службени гласник РС”, број 

117/05, 108/08, 109/09, 95/2010, 117/2012, 84/14, 132/2014 и 28/2015), Уредбом о 

разврставању радних места намештеника („Службени гласник РС”, бр. 5/06 и 30/06). 

Поред поменутих општих правних аката Стручна служба у свом раду примењује и следеће 

прописе: 

Закони: 

Закон о државној управи ("Сл. гласник РС", бр. 79/2005, 101/2007, 95/2010, 99/2014, 

464/2007, 67/2007 - испр., 116/2008, 104/2009, 99/2014, 94/2017 и 95/2018) 

Закон о платама државних службеника и намештеника "Сл. гласник РС", бр. 62/2006, 

63/2006 - испр., 115/2006 - испр., 101/2007, 99/2010, 108/2013, 99/2014 и 95/2018 

Закон о печату државих и других органа (Сл, гласник РС бр. 101/2007) 

Закон о агецнији за борбу против корупције 

Закон о буџетском систему("Сл гласника РС", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 

93/2012, 62/2013, 63/2013., 108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018 

и 31/2019) 

Закон о јавним набавкама („Службени  гласник РС 68/2015. и 91/2019) 



17 

 

 

Уредбе: 

Уредба о вредновању радне успешности државних службеника ("Службени гласник РС", 

бр. 

2/2019) 

Уредба о разврставању радних места и мерилима за опис радних места државних 

службеника 

("Службени гласник РС", бр. 117/2005, 108/2008, 109/2009 (чл. 8. није у пречишћеном 

тексту), 

95/2010, 117/2012, 84/2014, 132/2014, 28/2015, 102/2015, 113/2015, 16/2018, 2/2019 и 4/2019) 

Уредба о одређивању компетенција ("Службени гласник РС", бр. 4/2019) 

Уредба о начелима за уређење и организацију радних места у министарствима, посебним 

организацијама и службама Владе ("Службени гласник РС", бр. 81/2007(званични 

пречишћенитекст), 69/2008, 98/2012, 87/2013и 2/2019) 

Уредба о интерном и јавном конкурсу за попуњавање радних места у државним органима 

("Службени гласник РС", бр. 2/2019) 

Уредба о оснивању Службе за управљање кадровима ("Службени гласник РС", бр. 106/05, 

109/2009) 

Уредба о службама Владe ("Службени гласник РС", бр. 75/05, 48/2010) 

Уредба о припреми кадровског плана у државним органима ("Службени гласник РС", бр. 

8/06) 

 

7.1   УСЛУГЕ КОЈЕ СЕ ПРУЖАЈУ ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА 

 Обављање  послова заједничких  свим окружним подручним јединицама органа 

државне управе на подручју Управног округа, а образоване за подручје шире или уже од подручја 

Управног округа (овде се ради о пословима писарнице, почев од пријема евидентирања, 

здруживања, развођења, архивирања и експедиције предмета, који  су настали у раду окружних 

подручних јединица и начелника управног округа, дактилографске послове и послове умножавања 

материјала; Послови се обављају са два извршиоца у сталном радном односу.  

 Писарница обавља послове завођења и кретања предмета за потребе окружних 

подручних јединица (инспекцијских служби)  са седиштем  при Колубарском управном округу 

у Ваљеву.  У оквиру ових послова писарница пре свега врши пријем  захтева упућеним 

инспекцијским службама од стране заинтересованих лица, грађана и правних лица,  и у складу са 

Уредбом о канцеларијском пословању, упућују на даље поступање. То се односи на: 

1. Пријаве заинтересованих лица инспекцијским службама,  (примера ради: пријава кршења 

закона у домену радних односа или заштите на раду, пријава незаконитог обављања делатности и 

сл.). Овде се ради о пријавама којима се иницирају поступци инспекцијског надзора контролисаних 

субјеката. Пријаве се могу предати поштом на адресу: Карађорђева 31, 14000 Ваљево; предати 

непосредно писарници уз доказ о пријему акта (канцеларија број 3).  У случају непосредне предаје 

писарници, радник писарнице ће заинтересованој странци, по потреби пружити одговарајућу 

стручну помоћ (око сачињавања акта, око надлежности...). Пријава се може предати и директно на 

записник. 
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2. Предаја образаца којима се утврђује претходна испуњеност услова за обављање појединих 

делатности.  За испуњеност услова постоје прописани обрасци са таксеним износима, као и 

трошковима поступка.  Ове обрасце са потребним објашњењима заинтересоване странке могу 

преузети у самој писарници. 

3. Друге формуларе и акте ( пријава градилишта, пријава повреде на раду, жалбе, притужбе, 

ургенције). Поступање писарнице такође је дефинисано Уредбом о канцеларијском пословању и 

Законом о општем управном поступку.  

8.1.  ПРИХОДИ И РАСХОДИ 

КОЛУБАРСКОГ УПРАВНОГ ОКРУГА У 2020.г. 

 

 
         Сва плаћања за остварене трошкове за Колубарски управни округ,  се врше  

директно из  Колубарског управног округа, Апликацијом за извршење буџета ИСИБ, 

Управе за трезор. 

        Наредбодавац за извршење одобрених средстава  из претходног става су 

начелник Управног округа округа и Шеф одсека. 

Лична примања запослених у Стручној служби Колубарског управног округа, 

укључујући и начелника управног округа, обрачунавају се и исплаћују од стране 

Министарства финансија РС,  Управе  за трезор,  Београд. 

Приходи из Буџета Колубарског управног округа утврђени су Законом о буџету 

за 2020 .г. у висини 22.549.000 динара, али су средства смањена због пандемије корона 

вируса и смањења прилива средстава у буџет на 20.413.000 динара.  

Расходи у 2020. години износили су 20.046.611,90 динара.   

          Средства за плате и друга лична примања функционера, државних службеника 

и намештеника у Стручној служби округа, планирана су на економским 

класификацијама 411-Плате и додаци запослених, у износу од 8.069.000 дин, а остварена 

су у висини од 8.054.300 динара, а на економској класификацији 412-Социјални 

доприноси на терет послодавца, планирана у износу од 1.384.000 динара, а остварена  у 

висини од 1.341.042  динара. 

        На име трошкова превоза на посао и са посла за запослене у Стручној служби 

исплаћено је 260.248,85  динара. 

             Средства за материјално пословање на економским класификацијама групе 42. 

и 51. из Буџета за 2020.г. планирана су у висини од 10.539.000   динара, а реализована у 

висини од 10.301.000 динара.  

        У 2020. години није било исплата јубиларних накнада. 

        У 2020. години исплаћене су поклон честитке за Нову 2021.годину,  у износу од 

3.000 динара,  деци до 15.г. старости, за укупно петоро  деце. 

             У 2020. години реализација прихода извршена је са 98% у односу на кориговани 

план за 2020.г. 

          Лична примања  запослених у инспекцијским службама министарстава која 

имају запослене при Колубарском управном округу,  обрачунавају се и исплаћују у 

оквиру надлежних министарстава.  

              Законом о Буџету Републике Србије за 2020.годину, за Колубарски управни 

округ за лична примања и материјално пословање  планирано је и извршено: 



19 

 

 

 

 
ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ БУЏЕТА ЗА 2020 

ШИФРА ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА: 41110 – КОЛУБАРСКИ УПРАВНИ 

ОКРУГ 
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О  П  И  С 

Планирана 
средства у 
буџету за 
2020.год. 

 
 
 
 
 
 

Умањено  
средства 
У априлу 
2020.г. 

Укупна 
средства у 
2020.г. по 
умањењу    

Укупно 
утрошена 

средства   у 
2020.г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

53 53.9 130 411  Плате и додаци и накнаде зап. 8.069.000  8.069.000 8.054.311 

 412  Социјални допр. на терет пос. 1.384.000  1.384.000 1.341.043 

413  Накнаде у натури 1.000  1.000 -- 

414  Социјална давања запослен. 90.000  90.000 90.000 

415  Накнаде трош. за запослене 328.000  328.000 260.249 

416  Накнаде запосл. и остали расх. 1.000  1.000 -- 

421  Стални трошкови 3.220.000 350.000 2.870.000 2.766.515 

422  Трошкови путовања 70.000 36.000 34.000 11.851 

423  Услуге по уговору 4.290.000 300.000 3.990.000 3.945.695 

424  Специјализоване услуге 1.000  1.000 -- 

425  Текуће поправке и одржавање 471.000 250.000 221.000 192.944 

426  Материјал 2.170.000 1.200.000 970.000 969.563 

482  Порези, обавезне таксе и казне 72.000  72.000 34.849 

483  Новч. казне и пен. по нал. суда 1.000  1.000 -- 

485  Новчане штете за повреду или 

за штету нанету од стране др. 

1.000  1.000 -- 

512  Машине и опрема 2.380.000  2.380.000 2.379.592 

 01 Приходи из буџета 22.549.000 2.136.000 20.413.000 20.046.612 

 

 Пандемија вируса Ковид 19, од марта 2020 до краја године, условила је смањење 

извора прихода за одређени износ, што је у табели приказано. То је условило смањено 

трошење средстава. 

 У 2020.г. остало је неизмирених обавеза у висини 413.244,20 на ек. класификацији 

426-Материјал, који је утрошен за потребе Стручне службе КУО и Санитарне инспекције 

за сузбијање Корона вируса, која ћемо измириту у јануари и фебруару 2021. г. 
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8.2    ПЛАТЕ, НАКНАДЕ И ДРУГА ПРИМАЊА ЗАПОСЛЕНИХ У СТРУЧНОЈ СЛУЖБИ 

КОЛУБАРСКОГ  УПРАВНОГ ОКРУГА 

 

 Законом о платама државних службеника и намештеника («Службени гласник РС», бр. 

62/06 и 63/06-исправка, 115/2006 и 101/2007, 99/10, 108/13, 99/14, и 95/18) уређују се плате, накнаде 

и друга примања  државних службеника и намештеника, и примењује се од 01. јануара 2007.године. 

Уредба Плата функционера се утврђује на основу коефицијента и основице које важе за 

функционере, а у складу са Уредбом о коефицијентима за обрачун и исплату плата именованих и 

постављених лица и запосленим у државним органима («Службени гласник РС», бр. 44/08-

пречишћен текст и 2/12, 113/17- др. Закон, 23/18, 95/18 – др. закон, 86/19 – др. Закон, 157/20 – др. 

закон). 

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 извршилачка радна места државних службеника одређују се тако што се 

свако извршилачко радно место сврстава у једну од 13 платних група.  

Основна плата намештеника одређује се множењем коефицијента са основицом. 

Основица је јединствена и утврђује се за сваку буџетску годину законом о буџету Републике 

Србије. 

Коефицијенти за радна места намештеника одређују се тиме 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.  

Преглед група запослених у Стручној служби Колубарског округа према платним групама: 

Функционери:          

– једно постављено лице-начелник управног округа, који плату прима у складу са Уредбом о 

платама функционера. 

 

Службеници 

VIII платна група- радна места у звању саветника –  два извршиоца  

X платна група- радно место у звању сарадника – један извршилац 
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XII   платна група- радна места у звању референтра-  три  извршиоца 

 

Намештеници 

IV платна група  – три намештеника 

 

У 2020.г. радна места,  коефицијенти и нето основице  су били: 

Ред. 

број 

Радно место Врста радног 

места 

 

Коефицијент 

Нето 

Основица   

1. Начелник округа    Функционер 21,45 3.276,63 

2. Р.м. административно техн.секретара Намештеник 1,50 20.750,35 

3. Р. м. возача Намештеник 1,50 20.750,35 

4. Р. м. шеф одсека Државни 

службеник 

3,56 20.750,35 

5. Р.м. за опште правне послове Државни 

службеник 

2,53 20.750,35 

6. Р.м. за подршку финансијским 

пословима 

Државни 

службеник 

1,90 20.750,35 

7. Р.м. за обраду финансијске  

документације 

Државни 

службеник 

1,98 20.750,35 

8. Р. м. за канцеларијске послове Државни 

службеник 

1 х 1,63 

1 х 1,71 

20.750,35 

9. Р. м.  дактилографа- оператера Намештеник 1,50 20.750,35 

 

Поред наведеног, радници стручне службе Колубарског управног округа, примају и 

надокнаде трошкова за долазак и одлазак са посла што у 2020.  години укупно за све раднике  

износило 260.248,85  динара, у складу са ценом градских превозника. 

 

8.3 КОМУНИКАЦИЈА СА МИНИСТАРСТВОМ ФИНАНСИЈА И ТРЕЗОРОМине 

прековремено. 

Као директни буџетски корисници, остварујемо свакодневну електронску комуникацију са 

Управом за трезор, а по потреби са Сектором буџета Министарства финансија. Комуникација је 

двосмерна и квалитетна. Све активности везане за плаћања, остварују се преко Информационог 

система извршења буџета, плановима и прописима, као и са Сектором буџета за планирање буџета 

за наредну годину. 

У 2020. години са остварен је сталан и добар однос са Управом за трезор.  
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9.1 ЈАВНЕ НАБАВКЕ У 2020. ГОДИНИ  

 

 У 2020. години јавне набавке су спроведене у складу са законом о јавним набавкама, 

који је важио до 30.06.2020.г, а од 01.07.2020.г по новом Закону о јавним набавкама 

(„Службени гласник РС“ 91/2019). Спроведене су две јавне набавке мале вредности у 

Колубарском управном округу, и то једна ЈН мале вредности услуга и једна ЈН  добара. 

Спроведено је и 21. јавна набавка на које се закон не примењује. 

 Спроведене јавне набавке мале вредности су:  

1. Један  поступак јавне набавке мале вредности услуга, и то: 

 -јавна набавка коју је спровела Комисија за јавне набавке, формирана од стране 

начелника Колубарског управног округа: за сукцесивну набавку услуга на годишњем нивоу 

за једног портира, две спремачице, једног руковаоца подстанице  и инстлације парног 

грејања-економа-курира, и два административна радника-дактилографа за рад у 

инспекцијским службама у Убу и Лајковцу са 5,5 сати радног времена дневно, за период од 

01.04.2020.г. до 31.03.2021.г. Уговорене вредности за наведена радна места у наведеном 

периоду је 3.039.011,00 динара без ПДВ и 3.531.309,12 дин. са ПДВ.   

2. Један  поступак јавне набавке мале вредности добара, и то: 

 -јавна набавка коју је спровела Комисија за јавне набавке, формирана од стране 

начелника Колубарског управног округа: за добра, и то: путничког возила за потребе  

Колубарског управног округа. Укупна уговорена вредност за набављено возило Шкода 

Октавиа је износила 1.916.585,00 без ПДВ, и 2.299.902,00 са ПДВ. 

  

3.Јавне набавке на које се закон не примењује: 

 

Поред јавних набавки мале вредности, спроведени су и поступци јавних набавки на 

које се закон не примењује, и то:  

 1.за сукцесивну набавку канцеларијског материјала, 

 2.за сукцесивну набавку горива, 

 3.сукцесивну набавку нових и рециклажу тонера, 

 4.сукцесивну набавку прехрамбених производа за потребе бифеа и репрезентације, 

 5.сукцесивну набавку хемијских производа за потребе одржавања хигијене у згради, 

 6.сукцесивну набавку услуга спољног сарадника за одржавање софтвера и 

апликативних програма, 

 7.набавка одржавања и сервисирања штампача и копир апарата, 

  8. набавка једног јарбола за заставу на улазу у зграду округа, 

9.набавку једне климе, 

10.набавку једног  штампача за потребе Одсека за опште послове, 

 11.набавку једног свича за потребе ормара за рачунарску мрежу, 

 12.набавку осигурања за 10. запослених у стручној служби, 

13.набавка једног радног стола, 

 14.набавку штампача за Стручну службу, 

 15.набавку три канцеларијске фотеље. 

 

 

 

 



23 

 

10.1  НАДЗОР УПРАВНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ 

 

 Управна инспекција планирала је крајем новембра 2020.г. инспекцијску конролу 

Закона о  печату државних и других органа и контролу канцеларијског пословања (рад 

писарнице) Стручне службе Колубарског управног округа. Због оболевања од Короне три 

стална радника из Стручне службе (техничког секретара, сарадника за финансијске послове 

и референта за канцеларијско пословање, као и две спемачице, ангажовање путем јавне 

набавке), контрола је одложена за другу половину децембра, али се спроводи достављањем 

потребних докумената и информација Управном инспектору који врши контролу, без 

личног присуства. Записник о извршеној контроли добијен је  почетком 2021. године.    
 

 

11.1 OПРЕМЉЕНОСТ 

Колубарски управни округ је у мају 2020.г. купио путем јавне набавке мале 

вредности једно возило средње класе  - Шкоду Октавиу, за потребе инспекцијских органа и 

начелника округа. Возило је купљено уз писану сагласност Владе Републике Србије. 

Инспекцијске службе располажу и са возилима набављеним од стране својих 

министарстава, у складу са њиховим потребама и плановима опремања. 

 

 

12.1 РАЧУНАРСКА ОПРЕМА  

 

У 2020. години Јавном набавком на које се закон не примењује је купљено 3. 

штампача за потребе Стручне службе, као један switch за потребе рачунарске мреже. 

Сада Стручна служба располаже са сервером, 13. радних станица и лап-топом, са 

сертификованим оперативним системима и радним програмима office i exel.  

У току године вршено је текуће одржавање опреме: поправка радних станица и 

штамача. 

Стручна служба Колубарског управног округа је  директно увезана на портал Управе 

за трезор, за планирање буџета и плаћања, као и за потребе Центалне кадровске евиденције.  

Све службе су увезане на сервер, имају приступ интернету, као и и-мејл адресе.  

За одржавање софтвера и хардвера користили смо услуге спољног сарадника, који је 

долазио по потреби и на позив шефа одсека, уз утврђену финансијску надокнаду од 12.000 

динара  месечно, са ПДВ. 

Крајем године извршено је сређивање РЕК ормара за рачунаре, при чему су замењена 

два  свича са по 24 порта,  са  једним са 48 порта, и додат  „микротик“ за администрирање 

мреже, као и замењени сви „печ“ каблови са категорије 5 на категорију 6, чиме је повећана 

брзина рада интернета. 

Такође плаћамо одржавање и сервисирање програма електронске писарнице, у 

висини од 10.000 динара месечно са ПДВ. 

 Инспекцијске службе су опремљене са одређеном рачунарском опремом, а степен 

опремљености реализован је у складу са развојним плановима сваког министарства 

посебно. Поједина министарства своје службенике опремилала су лап топ рачунарима и 

рачунарима новије генерације, док поједина одељења и инспектори  министарстава имају 

старију рачунарску опрему и имају проблема у коришћењу, за чије одржавање користе 

услуге спољног сарадника Стручне службе. 
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 Имајући у виду  рачунарску опрему са којом располажемо (сервер, мрежа, уређаји за 

директну комуникацију са Трезором и др.), као и број радних станица у свим службама (око 

60), сматрамо да треба размотрити могућност систематизовања и запослења једног радника 

на неодређено време на пословима одржавања рачунарске опреме (софтвера и хардвера). 

Тренутно користимо услуге спољног сарадника, који не може увек благовремено да реагује 

у складу са нашим потребама.  

 

13.1 ОСТАЛА ОПРЕМА И ИЗВРШЕНИ РАДОВИ   

 

 

 Стручна служба располаже и са потребном опремом за фотокопирање, факс 

апаратима и другом потребном опремом за редовно функционисање. 

У току 

Сва постојећа опрема се одржава у складу са потребама и финасијским 

могућностима. 
 

14.1 ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ 

 

У току 2020.г. није било  инвестиционог одржавања.  

 
15.1  ЗАГРЕВАЊЕ ЗГРАДЕ 

 Зграда Колубарског управног округа се греје из Градске топлане. 

16.1 КАНЦЕЛАРИЈСКИ ПОСЛОВИ 

 

Рад оператера за канцеларијске послове, одвијао се у складу са описом посла и 

утврђеним циљевима за 2020.годину. 

У писарници округа у складу са систематизацијом запослено је два извршиоца 

државна службеника- референта. Један извршилац је у новембру и децембру месецу 

боловао Корона вирус. 

У 2020. години у писарници Колубарског управног округа заведен је следећи број 

предмета:  

 
Редни 

број 

 

Назив министарства и  инспекције 

Број заведених 

предмета 

01.01.2020. до 

31.12.2020.г. 

Број 

архивираних 

предмета 

Број предмета  у 

роковнику 

 

1 2 3 4 5 
1. Министарство трговине, туризма и 

телекомуникација 

 – тржишна инспекција,               

590 376 43 

2. Министарство трговине, туризма и 

телекомуникација 

-туристичка инспекција 

347 240 17 

3. 

 

министарство трговине, туризма и 

телекомуникација 

-унутрашња контрола туристичке инспекције 

89 48 - 

4. 

 

Министарство пољопривреде, шумарства и 

водопривреде,  

297 103 - 
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-фитосанитарна инспекција  

5. Министарство пољопривреде, шумарства и 

водопривреде, 

- пољопривредна инспекција 

350 221 4 

6. Министарство пољопривреде, шумарства и 

водопривреде, 

- ветеринарска  инспекција 

2.119 1.616 57 

7. Министарство пољопривреде, шумарства и 

водопривреде,   

-водопривредна инспекција 

128 96 - 

8. 

 

Министарство здравља,  

-санитарна инспекција  

15.238 

Од тога 13.999 

предмети за 

изолацију од 

Корона вируса 

4.379 25 

9. Министарство здравља,  

-здравствена инспекција 

220 190 - 

10. 

   

Министарство за рад, запошљавање, борачка и  

социјална питања,  

-инспекција рада 

2.366 1.969 58 

    11. Министарство државне управе и локалне 

самоуправе, 

-управни инспектор 

1 - - 

12. Министарство грађевинарства,  саобраћаја и 

инфраструктуре,  

-урбанизам - другостепени  поступак                                            

80 39 7 

13. Министарство грађевинарства,  саобраћаја и                          

инфраструктуре,  

- грађевински инспектор                                 

3 3 - 

14. Министарство просвете, науке и технолошког 

развоја  

-Школска управа Ваљево 

404 248 - 

15. Колубарски управни округ, 

- начелник и Стручна служба 

110 79 - 

 У К У П Н О: 

 

22.342 9.607 211 

 

Са стањем на дан 31.12.2020.године укупно је заведено  22.342, а архивирано укупно 

9.607 предмета, што је  око 43% укупног броја заведених предмета. Од наведених предмета 

санитарне инспекције 87% су предмети који се односе на решења о изолацији од Корона 

вируса (13.999). Из истог разлога је и број укупно заведених предмета у 2020.г. у односу на 

2019.г. виши за преко 110%.   

Предмети се сада чувају, мањим делом у привременом архивском депоу (плакари, 

ормари) при округу и najвећим делом у  депоу-простору у поткровљу гараже округа, и у 

просторији у подруму зграде, уређеној за ове намене. 

 У прилогу Извештаја је Образац 22. у коме су подаци о укупном и појединачно 

заведени и архивирани  предмети по инспекцијама. 
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17.1 ИЗЛУЧЕНИ АРХИВСКИ МАТЕРИЈАЛ 

 

 

У току 2020. године је излучен следећи материјал: 

 

Редни 

број 

Година Количина излученог  безвредног 

регистратурског материјала 

1. 2009. 128. фасциклa у дужини од 12,80 метара дужних 

 

  Регистратурски материјал је излучен у складу са Решењем Историјског архива 

Србије, бр. 02 бр. 898/4, од  18.12. 2020.г. 
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18.1   НОСАЧИ   ИНФОРМАЦИЈА  И ЊИХОВО ЧУВАЊЕ 

 

 Носачи информација којима располаже Колубарски управни округ, насталих у 

његовом раду или у вези са његовим радом чувају се: 

 

o Архива са предметима: у Писарници Колубарског  управног округа, Карађорђева 

31, и у депоу над гаражом у оквиру објекта зграде Колубарског управног округа.  

 

o Електронска база података: У просторијама писарнице на поменутој адреси 

предмети настали у раду Окружних подручних јединица министарстава и Стручне 

службе Колубарског управног округа (класификациона ознака  909).   

 

Прописи: Уредба и Упутство о канцеларијском пословању; Уредба о категоријама и 

роковима чувања регистратурског материјала. 

 

o Финансијска документа о плаћању  за потребе стручне Службе Округа,  

укључујући и документацију о обрачуну  и исплати плата, у Стручној служби код 

лица овлашћеног за вођење финансијских послова и у Управи за трезор 

Министарства финансија Републике Србије, на адреси Поп Лукина 7-9, преко које се 

врше сва плаћања. 

Прописи: Закон о буџетском систему; Уредба о буџетском Рачуноводству, Правилник 

о систему извршења буџета. 

 

o Остала  документација: досијеа запослених, документација о регистрацији органа, 

отварању ПИБ-а, документација о набавци опреме и других средстава за рад, акт о 

процени вредности ризика,  чувају се у Стручној служби управог округа. 

Документација, односно носачи информација се чувају уз примену одговарајућих 

мера заштите. (челична каса, дупли кључеви, видео надзор, антивирусна заштита 

рачунара и сервера, као и  безбедна заштита података у серверу). 

 Приступ серверу имају само овлашћени радници и администратор. Приступ архиви, 

само овлашћени радници писарнице.  
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19.1  ПОДАЦИ  О  ВРСТАМА  ИНФОРМАЦИЈА  КОЈЕ   

     КОЛУБАРСКИ УПРАВНИ  ОКРУГ ПОСЕДУЈЕ 

 

Информације у вези са применом Закона о слободном приступу информацијама од јавног 

значаја и Закона о заштити података о личности,  садржане су у: 

 

 Саопштењима и информацијама Начелника округа  приказана на страницама  веб сајта 

округа, www.kolubarski.okrug.gov.rs 

 Извештајима о раду Савета Колубарског управног округа и записницима са седница Савета  

Колубарског управног округа,   

 Подацима о јавним набавкама мале вредности и јавним набавкама на које се закон не 

примењује, 

 Извештајима о раду Стручне службе Колубарског управног округа,  

 Закљученим уговорима, дописима грађана, документацији о извршеним плаћањима, 

документима о запосленима,  одговорима на представке странака у поступку.  

 Информације о финансијском пословању и личним примањима радника Стручне службе,  

  

20.1  КОЈЕ  ИНФОРМАЦИЈЕ  ОКРУГ  СТАВЉА НА УВИД 

 Све информације којима Служба располаже, а које су настале у раду или у вези са радом 

Округа, биће саопштене тражиоцу информације, или ће му се ставити на увид документ који 

садржи тражену информацију или му издати копију документа у складу са одредбама Закона о 

слободном приступу информацијама од јавног значаја, осим  када су се, према овом закону, 

стекли услови за искључење или ограничење од слободног приступа информације од јавног 

значаја, као нпр. информације о личним подацима запослених, а чијим одавањем би се 

повредило право на приватност одређеног лица или друге информације таквог карактера.  
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21.1   ПОДНОШЕЊЕ  ЗАХТЕВА   ЗА  ПРИСТУП  ИНФОРМАЦИЈАМА 

Захтев за приступ информацијама од јавног значаја које се односе или су настале у вези са 

радом Стручне службе , може се  поднети : 

 у писаној форми на адресу: Колубарски управни округ, Карађорђева 31, 14000 

Ваљево. 

 електронском поштом, на E-mail: dragan.jankovic@kolubarski.okrug.gov.rs   

 факсом, на број 014-227-466. 

 усмено, на записник у  Стручној служби округа, на наведеној  адреси код лица 

овлашћеног за поступање по захтеву, Драгана Јанковића, у канцеларији број 13а. 

 

За приступ информацијама, не врши се накнада  трошкова. 

Захтев за приступ информацијама  може поднети свако. 

У захтеву не мора бити наведен разлог тражења информација. 

Право се може остварити увидом у документ, копирањем истог или обезбеђењем 

електронске копија документа. 

Стручна служба може наплатити једино трошкове умножавања материјала и упућивања 

копије у висини стварних трошкова. 

Стручна служба је дужна да поступи по захтеву без одлагања у року од 48 часова, изузетно 

20 односно 40 дана када је то предвиђено законом. 

Стручна служба ће решењем одбити захтев уколико постоје разлози дефинисани законом. 

Подносилац има право жалбе у случају да органи не удовољи захтеву, односно не донесе 

одговарајуће решење којим се захтев одбија. Право жалбе постоји и у случају када Служба донесе 

закључак којим се захтев одбацује као неуредан. 

Неопходно је  у захтеву јасно навести која се информација тражи, односи,  тј. што 

прецизнији опис информације, затим назив органа и подаци о тражиоцу (име и презиме, адреса, 

телефон или други подаци за контакт) и начин достављања информације. Захтев може, али не мора,  

да садржи разлоге за захтев као и друге податке који олакшавају проналажење тражене 

информације. 
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      22.1 

 

Образац захтева: 

 

................................................................................................................................................ 

назив и седиште органа коме се захтев упућује 

 

З А Х Т Е В 

за приступ информацији од јавног значаја 

 

 
 На основу члана 15. ст. 1. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја 

(„Службени гласник РС“, бр. 120/04, 54/07 и 104/09), од горе наведеног органа захтевам:* 

 

 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:** 

  поштом 

  електронском поштом 

  факсом 

  на други начин:***_________________________________________ 

 

Овај захтев се односи на следеће информације: 

 ______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_______________________________________________ 
(навести што прецизнији опис информације која се тражи као и друге податке који олакшавају проналажење тражене 

информације) 

        
             ____________________________________ 

            Тражилац информације/Име и презиме 

 

У ________________,                         ____________________________________ 

               адреса 

 

дана______202__ године          ____________________________________ 

               други подаци за контакт 

 
               ___________________________________ 

                   Потпис 

__________________________________________ 
* У кућици означити која законска права на приступ информацијама желите да остварите. 

** У кућици означити начин достављања копије докумената. 

*** Када захтевате други начин достављања обавезно уписати који начин достављања захтевате. 
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23.1  ТРАЖЕНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА ОД КОЛУБАРСКОГ 

УПРАВНОГ ОКРУГА   
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            У 2020. ГОДИНИ  КОЛУБАРСКИ УПРАВНИ ОКРУГ ЈЕ ИМАО ЈЕДАН  

ПОДНОШЕНИ  ЗАХТЕВ ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД  ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА. НА ЗАХТЕВ ЈЕ  

ОДГОВОРЕНО.     
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Овај Информатор урадио је Шеф одсека општих послова, Драган Јанковић, у складу са 

налогом Начелника управног округа, а на основу Закона о слободном приступу информацијама 

од јавног значаја и Упутством за објављивање Информатора о раду државног органа. 

 

 

 

 

 

 


