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Информатор се издаје на основу члана 39. Закона о слободном приступу 

информацијама од јавног значаја („Сл.гл.Р.С.“ број 120/2004 и 54/2007). 
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ОПШТИ ПОДАЦИ О ОПШТИНИ СЕЧАЊ 

 

Општина Сечањ 

Површина 523 км2 

Број становника  

Број насељених места 11 

 

ИСТОРИЈАТ:  Историјски посматрано, сва насеља на територији општине Сечањ су 

веома рано формирана, али је већина насеља услед бројних ратних разарања 

нестајала са историјске сцене, да би се након одређеног временског периода поново 

формирала. 

Тако се ансеље Јаша Томић први пут помиње 1332 године, насеље Бока 1334 године, 

насеље Сечањ 1338 године, насеље Конак 1425 године, насеље Сутјеска 1551 године, 

насеље Неузина 1660 године, насеље Јарковац 1717 године, насеље Банатска Дубица 

1727 године, насеље Шурјан 1753 године, насеље Крајишник 1785 године и насеље 

Бусење 1838 године. 

Многорбројни споменици археологије потврђују постојање живота на овим 

просторима у доба праисторије, неолита и бронзаног доба. 

ГЕОГРАФСКИ ПОЛОЖАЈ:  Општина Сечањ је пригранична, равничарска 

општина смештена у Средњем Банату на самој граници са Румунијом. Простире се 

на површини од 523 км2, између општина Житиште, Зрењанин, Ковачица, Алибунар 

и Пландиште.  

У рељефу општине Сечањ доминирају три морфолошке целине: Банатска лесна 

зараван, Итебејска депресија и Алувијална раван Тамиша. Амплитуде надморске 

висине општине Сечањ крећу се од 76 метара код ушћа Брзаве у Тамиш, па до 

највише тачке од 128 метара у Јарковцу. 

Педолошку карту општине Сечањ чине: чернозем, чернозем са знацима оглињавања, 

чернозем са знацима ранијег забаривања, чернозем солоњецасти, ритска црница 

бескарбонатна, ритска смоница и алувијално земљиште. 

Централно место у рељефу сечањске општине заузима река Тамиш и систем 

каналске мреже. Тамиш улази Војводину северно од Јаше Томић чинећи природну 

границу између Републике Србије и Румуније у дужини од 3 километра. То је 
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типично равничарска река са великим бројем мањих и већих меандара, плитким 

коритом, са незнатним протицајем, док се при високим водостајима излива и често 

плави плодно земљиште и насеља. Кроз општину Сечањ Тамиш протиче у дужини од 

38 километара. 

Повољан географски положај у погледу близине Европске Уније још увек није 

искоришћен. 

ГЛАВНЕ ПРИВРЕДНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ: Доминантна привредна грана је 

пољопривреда која се обавља у десет пољопривредних предузећа, 15 

пољопривредних задруга и у индивидуалном сектору, на укупној површини 

обрадивог пољопривредног земљишта од 37867 хектара. На територији општине 

Сечањ постоји пет рибњака за узгој конзумног шарана и у току је изградња још 

једног рибњака. Такође постоји и фарма свиња са годишњим капацитетом 

производње од 20000 товљеника. 

Од индустријских предузећа постоје:  предузеће за производњу јечменог слада 

(Крајишник), предузеће за производњу једнососовниских приколица (Јарковац), 

предузеће за производњу алуминијумских делова за ауто индустрију (Сечањ и Јаша 

Томић), нафтно поље (Бока), предузеће за производњу чарапа и производњу 

конфекције (Јаша Томић) и предузеће за производњу производа од глине -опека, 

блокови и монта  (Неузина). 

Један од највећи проблема општине Сечањ је демографско пражњење које је 

последица неравномерног развоја. 

РЕСУРСИ:  

- Пољопривредно земљиште у коојем преовлађује чернозем. 

- Водени ресурси: реке Тамиш и Брзава, каналска мрежа у склопу система ДТД-

а и рибњаци. 

- Минералне сировине: нафта, гас, термоминералне воде и огромне количине 

висококвалитетне опекарске глине. 

- Добра сировинска база за подизање прерађивачких капацитета, пре свега 

прерада пољопривредних производа. 

- Радна зона „Северозапад“ у Сечњу површине 53 хектара за изградњу мањих 

прерађивачких капацитета више фазе обраде. 

- Природни ресурси за рзвој ловног, риболовног, спортско-рекреационог, 

културно-манифестацијског и транзитног туризма. 
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- Туристички локалитети и капацитети: бројни културно-историјски и верски 

споменици као и споменици архитектуре и археологије. Бројни спортски 

терени на отвореном и спортска хала у изградњи. Прелепи дворац Данијела 

Ладислава са парком у Конаку. 

- Већ постојећи смештајни капацитет хотела „Црвени цвет“ са 56 лежаја и 2 

апартмана. 

ИНФРАСТРУКТУРА: Општина је веома добро инфраструктурно повезана са 

суседним општинама, посебно значајно је што је прекатегоризован у међународни 

прелаз и отворен за путнички саобраћај у времену од 07:00 часова до 19:00 часова 

гранични прелаз Јаша Томић – Фењ према Румунији. 

Путна инфраструктура у коју се последњих година пуно уложило је на 

задовољавајућем нивоу. Комунална инфраструктура није на задовољавајућем нивоу 

јер су водоводни системи и бунари већ дотрајали те је неопходно градити нове бунаре 

за пијаћу воду и вршити реконструкцију водоводних мрежа. По питању изградње 

канализације за фекалне воде тренутно се у Сечњу приводи крају изградња а 

планира се канализација за Сутјеску, Крајишник и Јашу Томић. Електроенергетску 

инфраструктуру је неопходно реконструисати а ПТТ мрежа је задовољавајућа. 
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ШЕМАТСКИ ПРИКАЗ ОРГАНА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

ОПШТИНЕ СЕЧАЊ 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

Органи Скупштине општине    Извршни органи 

-Председник скупштине     -Председник општине 

-Заменик председника скупштине    -Заменик председника 

општине 

-Секретар скупштине     -Општинско веће 

 

ОПШТИНСКА УПРАВА 

- Начелник општинске управе 

 

 

РЕСОРНА ОДЕЉЕЊА 

1. Одељење за општу управу, имовинско-правне, скупштинске и заједничке 

послове. 

2. Одељење за привреду, развој и инспекцијске послове. 

3. Одељење за урбанизам, путну привреду, стамбено-комуналне послове и 

грађевинарство. 

4. Одељење за друштвене делатности. 

5. Одељење за буџет, трезор и финансије. 

 

У 2010 години дошло је до спајања Одељења за привреду развој и инспекцијске 

послове и Одељења за пољопривреду и запштиту животне средине у Одељење за 

привреду развој и инспекцијске послове. 
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ – НАДЛЕЖНОСТИ 

Скупштина општине Сечањ броји 36 одборника. 

Скупштина општине у складу са Законом: 

1. Доноси Статут општине и Пословник Скупштине; 

2. Доноси буџет и завршни рачун општине; 

3. Утврђује стопе изворних прихода општине, као и начин и мерила за 

одређивање висине локалних такси и накнада; 

4. Доноси програм развоја општине и појединих делатности; 

5. Доноси урбанистички план општине и уређује коришћење грађевинског 

земљишта; 

6. Доноси прописе и друге опште акте; 

7. Расписује општински референдум и референдум на делу територије општине, 

изјашњава се о предлозима садржаним у грађанској иницијативи и утврђује 

предлог одлуке о самодоприносу; 

8. Оснива службе, јавна предузећа, установе и организације, утврђене Статутом 

општине и врши надзор над њиховим радом; 

9. Именује и разрешава управни и надзорни одбор, именује и разрешава 

директоре јавних предузећа, установа, организација и служби, чији је оснивач 

и даје сагласност на њихове статуте, у складу са Законом; 

10. Бира и разрешава председника Скупштине и заменика председника 

Скупштине; 

11. Поставља и разрешава секретара Скупштине; 

12. Бира и разрешава председника општине и на предлог председника општине, 

бира заменика председника општине и чланове Општинског већа; 

13. Утврђује општинске таксе и друге локалне приходе који општини припадају 

по Закону; 

14. Утврђује накнаду за уређивање и коришћење грађевинског земљишта; 
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15. Доноси акт о јавном задуживању општине, у складу са Законом којим се 

уређује јавни дуг; 

16. Прописује радно време угоститељских, трговинских и занатских објеката; 

17. Даје мишљење о републичком, покрајинском и регионалном просторном 

плану; 

18. Даје мишљење о законима којима се уређују питања од интереса за локалну 

самоуправу; 

19. Даје сагласност за употребу имена, грба и другог обележја општине; 

20. Подноси иницијативу за покретање поступка оснивања, укидања или промене 

територије општине; 

21. Оснива стална и повремена радна тела за разматрање питања из њене 

надлежности; 

22. Разматра извештај о раду и даје сагласност на програм рада буџета; 

23. Доноси годишњи програм прибављања непокретности за потребе органа 

општине уз сагласност Владе Републике Србије и покреће поступак отуђења 

непоретности пред надлежним органима; 

24. Предлаже Влади Републике Србије прибављање односно отуђење 

непокретности које користи општина; 

25. Закључује уговор о давању на коришћење непокретности које користи 

општина; 

26. Одлучује о сарадњи и удруживању са градовима и општинама, удружењима и 

невладиним организацијама. 

27. Покреће поступак за оцену уставности и законитости Закона или другог 

општег акта Републике Србије којимсе повређује право на локалну 

самоуправу; 

28. Разматра и усваја годишње извештаје о раду јавних предузећа, установа и 

других јавних служби чији је оснивач или већински власник општина; 

29. Разматра годишњи извештај заштитника грађана о остваривању људских и 

мањинских права у општини; 

30. Разматра извештај Савета за међунационалне односе; 
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31. Усваја етички кодекс понашања функционера; 

32. Доноси мере и усваја препоруке за унапређење људских и мањинских права; 

33. Поставља и разрешава јавног правобраниоца општине; 

34. Издаје „Службени лист општине Сечањ“; 

35. Обавља и друге послове утврђене Законом и Статуом; 
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ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

 

ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ 
Арсен Плахин 

КОНТАКТ ТЕЛЕФОН 023/841-111 

 

Председник Скупштине се бира из реда одборника. 

Председник Скупштине организује рад Скупштине општине, сазива и председава 

њеним седницама, остварује сарадњу са председником општине и Општинским 

већем, стара се о остваривању јавности рада, потписује акта која Скупштина 

општине доноси и обавља друге послове утврђене општинским Статутом и 

Пословником о раду Скупштине општине. 

ЗАМЕНИЦИ 

ПРЕДСЕДНИКА 

СКУПШТИНЕ 

Гаћиновић Јасмина 

Китић Љиљана 

Кордић Милан 

КОНТАКТ ТЕЛЕФОН 023/841-111 

 

Заменик председника Скупштине бира се на исти начин као и председник 

Скупштине и мења председника Скупштине у случају његове одсутности и 

спречености да обавља своју дужност. 
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СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

 

СЕКРЕТАР 

СКУПШТИНЕ 

ОПШТИНЕ 

Драгана Чорлија 

КОНТАКТ ТЕЛЕФОН 023/842-065 

e-mail sosecanj@ptt.rs 

НЕТО ЛИЧНИ ДОХОДАК 

ЗА ДЕЦЕМБАР 2014 

ГОДИНЕ 

 

 

Секретара Скупштине општине поставља Скупштина на период од 4 године. 

Секретар Скупштине општине стара се о обављању стручних послова у вези са 

сазивањем и одржавањем седница Скупштине и њених радних тела и руководи 

административним пословима.  

Секретар Скупштине општине је одговоран за благовремено достављање података, 

списа и исправа када то захтева надлежни орган Републике, односно АПВ који врши 

надзор над радом и актима Скупштине општине. 

Секретар Скупштине општине припрема одговоре на одборничка питања 

постављена на седници Скупштине општине или писмено. 
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ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

 

ПРЕДСЕДНИК 

ОПШТИНЕ 
Предраг Милошевић 

КОНТАКТ ТЕЛЕФОН 023/841-111 

e-mail sosecanj@ptt.rs 

НЕТО ЛИЧНИ ДОХОДАК 

ЗА ДЕЦЕМБАР 2014 

ГОДИНЕ 

 

 

 

Председника општине бира Скупштина из реда одборника. 

Председник општине: 

1. Представља и заступа општину, 

2. Предлаже начин решавања питања о којима одлучује Скупштина, 

3. Наредбодавац је за извршење буџета, 

4. Усмерава и усклађује рад општинске управе, 

5. Доноси појединачне акте за које је овлашћен Законом, Статутом или Одлуком 

Скупштине, 

6. Информише јавност о свом раду, 

7. Подноси извештај Скупштини о свом раду и извршењу буџета, 
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8. Подноси жалбу Уставном суду Републике Србије ако се појединачним актом 

или радњом државног органа или органа општине онемогућава вршење 

надлежности општине, 

9. Образује стручна саветодавна радна тела за поједине послове из своје 

надлежности, 

10. Одлучује о узимању краткорочних кредита за финансирање текуће 

ликвидности, који настаје услед неуравностежености кретања прихода и 

расхода буџета у складу са одредбама Закона којим се уређује јавни дуг, 

11. Одлучује о промени апропријације у току године у складу са Законом којим се 

уређује буџетски систем, 

12. Одлучује о прибављању и отуђењу опреме веће вредности, за потребе општине 

уз сагаласност Владе Републике Србије, 

13. Закључује уговор о давању у закуп непокретности који користе органи 

општине, 

14. Одлучује о прибављању и отуђењу превозних средстава за потребе општине, 

15. Проглашава ванредну ситуацију на територији општине, односно дела 

територије општине у случају елементарне непогоде, 

16. Врши и друге послове утврђене Статутом и другим актима општине. 

 

Председник општине је одговоран за благовремено достављање података списа и 

исправа, када то захтева надлежан орган Републике, односно Аутономне покрајине 

Војводине који врши надзор над радом и актима надлежних органа општине и 

Општинске управе. 
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ОПШТИНСКО ВЕЋЕ  

 

Општинско веће броји 9 чланова. 

На предлог председника општине Скупштина општине бира чланове Општинског 

већа. 

Општинско веће: 

1. Предлаже Статут, буџет и друге одлуке и акте које донесе Скупштина, 

2. Непосредно извршава и стара се о извршењу одлука и других аката 

Скупштине општине, 

3. Доноси одлуку о привременом финансирању у случају да Скупштина општине 

не донесе буџет пре почетка фискалне године, 

4. Врши надзор над радом општинске управе, поништава или укида акте 

Општинске управе који нису у сагласности са Законом, Статутом и другим 

општим актом или Одлуком које доноси Скупштина општине, 

5. Решава у управном поступку у другом степену о правима и обавезама грађана, 

предузећа и установа и других организација у управним стварима из 

надлежности општине, 

6. Стара се о извршењу поверених надлежности из оквира права и дужности 

Републике, односно Аутономне покрајине, 

7. Поставља и разрешава начелника Општинске управе, 

8. Образује стручна саветодавна радна тела за поједине послове из своје 

надлежности, 

9. Информише јавност о свом раду, 

10. Доноси Пословник о раду на предлог председника општине, 

11. Доноси Одлуку о употреби текуће и сталне буџетске резерве у складу са 

Законом којим се уређује буџетски систем, 

12. Даје сагласност на опште акте којима се уређује број и структура запослених у 

установама и предузећима које се финансирају из буџета општине и на број и 

структуру запослених и других лица која се ангажују на остваривању 

програма или дела програма корисника буџета општине, 
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13. Одлучује о давању у закуп као и о отказу уговора о давању у закуп 

непокретности које користе органи општине уз саглансот Дирекције за 

имовину Републике Србије, 

14. Даје сагласност на ценовник комуналних услуга, 

15. Врши и друге послове које утврди Скупштина. 
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НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 

НАЧЕЛНИК 

ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 
Угрчић Раденко 

КОНТАКТ ТЕЛЕФОН 023/842-060 

TELEFAKS 023/842-031 

e-mail sosecanj@ptt.rs 

НЕТО ЛИЧНИ ДОХОДАК 

ЗА ДЕЦЕМБАР 2014 

ГОДИНЕ  

 

 

Начелника Општинске управе поставља и разрешава општинско веће. 

Начелник Општинске управе: 

- Организује рад Општинске управе и руководи радом свих запослених у 

обављању послова у складу са Законом о радним односима у државним 

органима, Одлуком о организацији Општинске управе и Законом о локалној 

самоуправи; 

- Представља Општинску управу и обезбеђује законито и ефикасно обављање 

послова Општинске управе; 

- Одлучује о правима, дужностима и одговорностима запослених; 

- Стара се о законитом коришћењу средстава за плате, материјалне трошкове, 

трошкове посебне намене, трошкове набавке и одржавања опреме и средстава 

за посебне намене; 

- Распоређује и разрешава руководиоце одељења, шефове Одсека и одлучује о 

њиховим правима, дужностима и обавезама; 

- Поставља и разрешава општинске инспекторе; 

- Обезбеђује извршење одлука, закључака и решења које усвоји Скупштина, а 

итчу се послова из надлежности општинске управе; 

- Доноси правилнике, упутства, наредбе, решења и закључке осим у 

случајевима када је Законом или позаконским актом другачије одређено; 
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ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ, ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ, СКУПШТИНСКЕ  

И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ 

 

 

РУКОВОДИЛАЦ 

ОДЕЉЕЊА 

Љиљана Грубачић 

КОНТАКТ ТЕЛЕФОН 023/842-068 

НЕТО ЛИЧНИ ДОХОДАК 

ЗА ДЕЦЕМБАР 2014 

ГОДИНЕ 

 

 

 

ОПИС ПОСЛОВА 

- Руководи радом и организује рад Одељења; 

- Одговоран је за законитост, правилан и благовремен рад, а нарочито за 

предузете мере у спровођењу Закона, одлука и других прописа Скупштине и 

председника општине; 

- Предузима мере за спровођење закона и других прописа Општинске управе, а 

које су из делокруга овог Одељења; 

- Обавља најсложеније послове и задатке у Одељењу; 

- Врши надзор над радом месних канцеларија; 

- Одговоран је за однос радника Одељења према грађанима у вршењу даљих 

послова; 

- Даје стручна упутства за спровођење општих аката Скупштине општине, 

председника општине и начелника Општинске управе; 

- Усклађује рад и учествује у изради нацрта и предлога општих аката, анализа 

и извештаја и информација из делокруга Одељења; 

- Стара се о припремању потребних материјала за рад Скупштине, помаже 

секретару Скупштине у вези са радом Скупштине; 
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- Врши послове из имовнско-правних односа за потребе привреде, председника 

општине и Скупштине општине; 

- Предлаже пројекте решења, уговора и споразума у области имовинско-

правних односа; 

- У области експропријације, арондације, грађевинског земљишта, врши 

Законом предвиђене радње; 

- Обавља имовинско-правне послове који се односе на заштиту, очување и 

евиденцију енпокретности над којима право коришћења има општина; 

- Управљање и коришћење непокретностима нда којима право коришћења има 

општина, промет земљишта и зграда, као и друге послове у складу са Законом; 

- Стара се да се сви акти и радње у вези принудног исељења неовлашћено 

усљених лица у стамбене зграде и објекте ураде у складу са Законом; 

- Предузима мере за утврђивање дисциплинске и  материјалне одговорности 

радника; 

- Уређује и издаје Службени лист општине; 

- Обавља и друге послове а по налогу начелника Општинске управе. 

 

У оквиру овог одељења одређени су послови: 

1. Кабинет председника општине  -  023/841-111 

o Шеф канцеларије председника општине 

o послови протокола и односи са јавношћу – 023/842-114 

2. Помоћници  председника 

o за економски развој, туризам и трговину  - 023/842-062 

o за обалст урбанизма и пољопривреде  -  023/842-061 

o за здравствену заштиту и заштиту животне средине  - 

3. Административни послови 

4. Матичарска служба  -  023/842-428 

o Месна канцеларија Бока  -  023/846-610 
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o Месна канцеларија Шурјан  -  023/855-038 

o Месна канцеларија Конак  -  023/856-010 

o Месна канцеларија Неузина  -  023/852-210 

o Месна канцеларија Јарковац  -  023/857-010 

o Месна канцеларија Банатска Дубица  -  023/859-030 

o Месна канцеларија Сутјеска  -  023/851-030 

o Месна канцеларија Крајишник   -  023/854-010 

o Месна канцеларија Јаша Томић  -023/848-234 

5. Послови картотеке и архиве, радних односа, административни послови, 

достављачи и тлефонисти  (писарница)  -  023/841-410 

6. Послови техичког секретара  -  023/841-111 и 023/841-113 

7. Дактилограф   

8. Возачи 

9. Обезбеђење  

10. Послови осматрања и узбуњивања  -  023/841-112 

11. Послови народне одбране органа општине Сечањ   

12. Заштита од елементарних непогода  -  023/842-114 

13. Послови веб администратора, администратора рачунарске опреме 

14. Послови одржавања хигијене 

15. Угоститељски послови 
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ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ, РАЗВОЈ И ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ 

 

РУКОВОДИЛАЦ 

ОДЕЉЕЊА 
Дејана Милошевић 

КОНТАКТ ТЕЛЕФОН 023/842-066 

e-mail mdejana@beotel.net 

НЕТО ЛИЧНИ ДОХОДАК 

ЗА ДЕЦЕМБАР 2014 

ГОДИНЕ 

 

 

 

ОПИС ПОСЛОВА: 

- Организује и руководи радом Одељења, 

- Обавља најсложеније послове и задатке из рада Одељења, 

- Стара се о законитом, благовременом и квалитетном обављању послова и 

задатака, 

- Израђује нацрте Одлука, решења и других актата из надлежности Одељења, 

- Даје упутства извршиоцима послова, 

- Организује послове на праћењу реализације стратегије економског развоја 

општине и учествује у праћењу и реализацији пројеката локалног и 

економског развоја, 

- Успоставља контакте и стара се о привлачењу нових инвеститора у општини, 

- Предлаже и даје мишљења о потребним мерама за ефикасан и успешан развој 

и активности из области локалног економског развоја, 

- Прати прописе из надлежности Одељења, даје мишљења у вези са истима и 

указује на промене прописа из надлежности Одељења, 

- Потписује сва акта која решавајући у управном поступку доноси Одељење, 
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- Остварује сарадњу и контакте са ресорним министарствима и надлежним 

покрајинским органима управе који су поверили одређене послове из области 

привреде, локалног економског развоја и инспекцијског надзора општини у 

надлежност, 

- Предузима мере за утврђивање дисциплинске и материјалне одговорности 

радника, 

- Обавља и друге послове по налогу начелника Општинске управе. 

 

У оквиру Одељења заступљени су: 

- Послови привреде, 

- Послови приватног предузетништва, 

- Послови развоја, 

- Инспекцијски послови 

o Просветни инспектор  -  023/841-421 

o Инспектор заштите животне средине  -  023/841-421 

o Грађевински инспектор  -  023/841-412 

o Комунални инспектор  -  023/841-412 
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ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

 

 

ОПИС ПОСЛОВА: 

- Организује и координира рад унутар одељења, 

- Одговоран је за законит, правилан и ефикасан рад одељења, за предузете или 

не предузете мере и радње и спровођење закона, скупштинских одлука и 

других прописа Скупштине, њених органа и радних тела, 

- Израђује нацрте Одлука, решења и других аката из надлежности Одељења, 

- Стара се о правилној, равномерној и пуној упослености радника, правилног 

коришћења радног времена и средстава за рад, стручно оспособљавање 

радника, правилном односу радника према грађанину, државним органима, 

предузећима и установама и другим организацијама у остваривању њихових 

права и обавеза, 

- Предузима мере за утврђивање дисциплинске и материјалне одговорности 

радника, даје потребна стручна и друга упутства радницима за правилно и 

правовремено обављање радних задатака, 

- Обавља и друге послове које му повери начелник Општинске управе. 

 

У оквиру овог Одељења предвиђени су: 

- Послови аналитике у области пољопривреде  -  023/842-101, 

- Послови водопривреде и заштите животне средине  -  023/842-029 

- Послови водопривреде, лова и ловног туризма  -  023/842-029 
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ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ, ПУТНУ ПРИВРЕДУ,  

СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И ГРАЂЕВИНАРСТВО 

 

РУКОВОДИЛАЦ 

ОДЕЉЕЊА 
Радомир Ковачевић 

КОНТАКТ ТЕЛЕФОН 023/842-066 

e-mail radomirk@beotel.net 

НЕТО ЛИЧНИ ДОХОДАК 

ЗА ДЕЦЕМБАР 2014 

ГОДИНЕ 

 

 

 

ОПИС ПОСЛОВА: 

- Организује и руководи радом Одељења, 

- Одговоран је за законит, правилан и ефикасан рад Одељења, за предузете или 

непредузете мере и радње, за спровођење закона и других прописа, 

- Обавља најсложеније послове и задатке из делокруга рада Одељења, 

- Потписује сва акта која доноси Одељење у управном поступку, 

- Стара се о законитом, благовременом и квалитетном обављању послова и 

задатака, 

- Израђује нацрте одлука, решења и других аката из надлежности Одељења, 

- Стара се о правилној, равномерној и пуној упослености радника, правилном 

коришћењу радног времена и средстава за рад, стручном оспособљавању 

радника и правилном односу радника према грађанима, државним органима, 

предузећима, установама и другим организацијама у остваривању њихових 

права и обавеза, 
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- Остварује сарадњу и контакте са ресорним министарствима и надлежним 

покрајинским органима који су поверили одређене послове општини у 

надлежност, 

- Предузима мере за утврђивање дисциплинске и материјалне одговорности 

радника, 

- Обавља и друге послове које му повери начелник Општинске управе. 

 

У оквиру овог одељења предвиђени су: 

- Послови урбанизма и грађевинарства  -  023/842-066 

- Стамбено-комунални послови  - 023/842-015 

- Послови саобраћаја и веза и грађевинског земљишта  
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ОДЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ 

 

РУКОВОДИЛАЦ 

ОДЕЉЕЊА 
Момчило Аћимовић 

КОНТАКТ ТЕЛЕФОН 023/841-038 

НЕТО ЛИЧНИ ДОХОДАК 

ЗА ДЕЦЕМБАР 2014 

ГОДИНЕ 

 

 

 

ОПИС ПОСЛОВА: 

- Руководи радом и организује рад Одељења, 

- Одговоран је за законитост, правилан и благовремен рад а нарочито за 

предузете мере у спровођењу Закона, одлука и других прописа Скупштине и 

председника општине, 

- Стара се о пуној запослености и стручном оспосбљавању запослених радника, 

- Стара се о правилном коришћењу средстава за рад, опремљености средствима 

за рад Одељења, 

- Остварује сарадњу са корисницима средстава у области друштвених 

делатности, 

- Учествује у планирању средстава у буџету у делу који се односи на друштвене 

делатности, 

- Израђује нацрте аката из надлежности Одељења, 

- Прати и примењује прописе из делокруга рада Одељења, 
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- Прати стање у обалсти предшколског, основног и средњег образовања, 

прикупља и анализира добијене податке и у виду извештаја и у виду 

информација доставља надлежним органима, 

- Прати стање у области примарне здравствене заштите, прикупља и нализира 

добијене податке и у виду извештаја или информација доставља надлежним 

органима, 

- Прати стање у области друштвене бриге о деци, културе, физичке културе, 

спорта и омладине, информисања, 

- Проучава стање у области социјалне заштите, 

- Врши надзор над законитошћу рада у области друштвених делатности чији је 

оснивач општина, 

- Организује вршење послова борачко и инвалидске заштите као и послова 

друштвене управе у надлежним областима које Република повери општини, 

- Потписује сва акта која решавајући у управном поступку доноси Одељење, 

- Остварује сарадњу и контакте са министарствима и покрајинским 

секретаријатима који су поверили одређене послове из области друштвених 

делатности општини у надлежност, 

- Предузима мере за утврђивање дисциплинске и материјалне одговорности 

радника, 

- Обавља и друге послове које му повери начелник Општинске управе. 

 

У оквиру Одељења предвиђени су: 

- Послови из области физичке културе  -  023/842-063 

- Послови друштвене бриге о деци и ученичког и студентског стандарда   -  

023/842-063 

- Послови благајне,  

- Послови борачко-инвалидске заштите  023/842-103, 

- Послови повереника комесаријата за избеглице  -  023/841-418 
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- Послови координатора за ромска питања  -  023/842-029 

 

 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА БУЏЕТ, ТРЕЗОР И ФИНАНСИЈЕ 

 

РУКОВОДИЛАЦ 

ОДЕЉЕЊА В.Д. 
Јожић Драгана 

КОНТАКТ ТЕЛЕФОН 023/842-022 

e-mail sosecanj@ptt.rs 

НЕТО ЛИЧНИ ДОХОДАК 

ЗА ДЕЦЕМБАР 2014 

ГОДИНЕ 

 

 

 

ОПИС ПОСЛОВА: 

- Руководи радом одељења, 

- Организује рад тако да се обезбеди целисходна подела рада, пуна и правилна 

запосленост радника на свим пословима и задацима, 

- Одговоран је за ефикасно, рационално, економично и законито вршење свих 

послова и задатака из делокруга Одељења, 

- Обезбеђује благовремено извршавање одлука и закључака Скупштине и 

њених тела, 

- Учествује у изради нормативних аката, извештаја и анализа у оквиру послова 

Одељења, доноси решења у управном поступку из надлежности Одељења, 

- Учествује у изради буџета општине, допунског буџета и одлуке о привременом 

планирању и одлуке о завршном рачуну буџета, 
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- Врши пројекције и праћење прилива на консолидовани рачун трезора на који 

се уплаћују сва примања и са којег се врше сва плаћања, 

- У поступку припреме нацрта Одлуке о буџету директним корисницима 

доставља стручно упутство које садржи основне економске смернице на 

основу којег корисници буџета израђују предлог својих финансијских 

планова, 

- Дефинише апропријације за употребу буџетских средстава, прати план 

извршења директног и индиректног корисника буџетских средстава, врши 

евентуалне корекције, 

- Организује и координира рад на управљању готовинским средствима и 

контроли расхода, 

- Учествује у изради информација за потребе Министарства финансија, врши 

анализе и друге стручне послове за извршавање буџета, 

- Предузима мере за утврђивање дисциплинске и материјалне одговорности 

радника, 

- Одговоран је за свој рад начелнику општинске управе, 

- Обавља и друге послове по налогу начелника општинске управе. 

 

У оквиру овог одељења је формиран Одсек за локалну пореску администрацију  -  

023/841-431 

 

- Буџет за 2014.годину износио је                    динара. 

- Планирани буџет за 2015.годину износи                            динара. 

- У току 2014.године извршене су јавне набавке мале вредности које су 

изражене квартално: 

 Од 01.01.2014 до 31.03.2014. године износила је                   динара 

 Од 01.04.2014 до 30.06.2014. године износила је                      динара 

 Од 01.07.2014 до 30.09.2014.године износила је                          динара 
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 Последњи квартал није достављен до ажурирања овог информатора 

- Јавне набавке велике вредности обављене у 2014.години у целини износиле су                           

динара без ПДВ-а или                            динара са ПДВ-ом.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 
 

КОМЕНТАР 

ЗАКОНА О СЛОБОДНОМ ПРИСТУПУ ИНФОРМАЦИЈАМА ОД 

ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА 

 

1. Шта представља овај закон? 

- Овај закон је један од услова за чланство у Савету Европе и основа 

демократског рада државних органа, као и права грађана и медија да 

користећи овај закон контролишу рад свих јавних служби. 

2. Ко има право да затражи информацију применом овог закона? 

- Свако ко затражи има право да сазна сваку информацију у поседу власти, 

осим у случајевима у којима је Закон другачије одредио. 

3. Које су препреке у примени овог закона? 

- Једна од највећих препрека за примену Закона о слободном пприступу 

информацијама од јавног значаја је незнање – односно ни грађани ни медији 

нису у довољној мери или никако упознати са садржином права која им овај 

закон даје као ни са начином њиховог остваривања. 

4. Шта је информација од јавног значаја? 

- То је информација којом располаже орган јавне власти а настала је у вези са 

радом органа јавне власти и садржана је у одређеном документу. 

5. Ко су органи јавне власти? 

- То су државни органи, орган територијалне аутономије, органи локалне 

самоуправе као и друге организације којима је поверено вршење јавних 

послова. То су и правна лица која оснива или финансира државни орган. 
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ПОСТУПАК ПРЕД ОРГАНИМА ВЛАСТИ 

 

Да би орган власти поступио по овом закону тражиоц информације мора најпре да 

поднесе ЗАХТЕВ који је у писменој форми и мора да садржи назив органа власти, 

име и презиме и адресу тражиоца као и што прецизнији опис информације која се 

тражи. 

У захтеву не мора да буде наведен разлог тражиоца инфорамције.  

Уколико захтев није потпун овлашћено лице је дужно да тражиоца подучи и да му да 

рок у коме ће отклонити недостатке. 

У којем времену се поступа по захтеву? 

Орган власти је дужан да одговори тражиоцу најкасније 15 дана од дана пријема 

захтева, изузетно уколико орган власти не може у законом предвиђеном року 

удовољити тражиоцу може обавестити тражиоца о томе и продужити рок који не 

може бити дужи од 40 дана од подношења захтева. 

У случајевима када орган власти решењем одбије захтев или не одговори у 

прописаном року, или се одбије стављање на увид тражених докумената тражилац 

информације подноси ЖАЛБУ повернику за приступ инфорамцијама од јавног 

значаја на адресу:  

ПОВЕРЕНИК ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ  

ЗНАЧАЈА И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ 

Немањина 22-26 

11000 БЕОГРАД 

 

на основу које Повереник доноси РЕШЕЊЕ најкасније 30 дана од дана предаје жалбе 

стим да претходно омогући органу власти да се изјасни о жалби. 

 

 

НАПОМЕНА:   

У прилогу су дати обрасци на основу којих тражиоци информације могу лакше да 

остваре права применом закона о слободном приступу информацијама од јавног 

значаја. 
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............................................................................................ 
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 и 54/2007), од горе наведеног органа захтевам*: 

 

o Обавештење да ли поседује тражену информацију; 

o Увид у документ који садржи тражену информацију; 

o Копију документа који садржи тражену информацију; 

o Достављање копије документа који садржи тражену информацију:** 

o -поштом 

o -електронском поштом 

o -факсом 

o -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 ................. 201 ...... године                                                                  

___________________________ 
Други подаци за контакт 

 

__________________________________ 

          Потпис 

_________________________________________________ 

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

** У кућици означити начин достављања копије документа. 

*** Када захтевате други начин достављања обавезно уписати који начин достављања захтевате 

 

ПРИМЕР ЖАЛБЕ КАДА СЕ НИЈЕ ОДЛУЧИВАЛО  
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ПО ЗАХТЕВУ (ЋУТАЊЕ УПРАВЕ) 

 

За повереника за информације од јавног значаја 

Адреса за пошту :  Немањина 22-26 

Београд  

 

У складу са чланом 22. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја 

подносим: 

 

Ж  А  Л  Б  У 

 

Због непоступања органа (______________________________________________________) 

По 

Захтеву за приступ информацијама од јавног значаја у законски прописаном року. 

 

Дана .............................. поднео сам (______________________________________________) 
                                                                                                                      (Назив органа) 

Захтев за приступ информацијама од јавног значаја, у коме сам од надлежног органа 

захтевао  

(____________________________________________________________________________). 
                                                          Навести податке о траженој информацији 

 

У прилогу Вам достављам потврду о поднетом захтеву (копија захтева). 

Како је од подношења захтева протекао законом прописани рок у коме је орган власти био 

дужан да поступи по захтеву, сходно члану 16. ст. 1. и 3.  Закона, стекли су се услови за 

изјављивање жалбе Поверенику. 

 

 

___________________________ 
Тражилац информације / име и презиме 

У  ............................... 

___________________________ 
                                                                                                                                                                                                                Адреса  

 

Дана ................. 201 ...... године                                                                  

___________________________ 
Други подаци за контакт 

 

__________________________________ 
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ПРИМЕР ЖАЛБЕ ПРОТИВ РЕШЕЊА О ОДБИЈАЊУ ПРИСТУПА  

ИНФОРМАЦИЈИ 

 

За Повереника за информације од јавног значаја 

Адреса за пошту: Немањина 22-26 

Београд 

 

Предмет бр. ............................. : _______________________________________________ 

 

Ж А Л Б А* 

 
(..........................................................................................................................................................) 

( име и презиме, односно назив, адреса и седиште жалиоца) 

 

Против решења (_______________________________________________________________) 
(назив органа који је донео решење) 

број ____________________  од _____________________________ године, у ______________ 

примерака. 

 

 Наведено решење побијам у целости, јер није засновано на Закону о слободном 

приступу информацијама од јавног значаја. 

 Диспозитивом наведеног решења, супротно члану ________ ** Закона о слободном 

приступу информацијама од јавног значаја, неосновано је одбијен мој захтев. Зато сматрам 

да ми је орган решењем о одбијању захтева ускратио уставно и законско на приступ 

информацијама од јавног значаја. 

 На основу изнетих разлога, предлажем да се жалба уважи, те да се поништи решење 

првостепеног органа и омогући приступ траженој информацији. 

 Жалбу подносим благовремено, у законском року утврђеном у члану 22. ст. 1. Закона 

о слободном приступу информацијама од јавног значаја.  

 

___________________________ 
Тражилац информације / име и презиме 

У  ............................... 

___________________________ 
                                                                                                                                                                                                                Адреса  

 

Дана ................. 201 ...... године                                                                  

___________________________ 
Други подаци за контакт 

 

__________________________________ 

__________________________________________________ 

*Напомена: У жалби се мора навести решење које се побија, назив органа који га је донео, као и број и датум 

решења.довољно је да жалилац изложи у жалби у ком погледу је незадовољан решењем, с тим да жалбу не мора 

посебно образложити. У овом обрасцу дата је само једна од могућих верзија образложења жалиоца када је 

првостепени орган донео решење о одбијању захтева за приступ информацијама. 

** Напомена: Навести члан закона који је органвласти повредио ускраћивањем приступа информацијама. Реч је 

најчешће о одредбама садржаним у члановима 8 -14 Закона о слободном приступу информацијама од јавног 

значаја, који се односе на искључење и ограничење права на приступ информацијама. 
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ИЗВЕШТАЈ ПОВЕРЕНИКУ ЗА СЛОБОДАН ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈАМА ОД 

ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА И ЗАШТИТУ ПРАВА ЛИЧНОСТИ ЗА 2010.ГОДИНУ 

 

 

 Поступајући по захтеву грађана на основу Закона о слободном приступу 

информацијама од јавног значаја Савет повереника за општину Сечањ није имао 

ниједан директан захтев у 2014.години, већ је поступао углавном по жалбама због 

непоступања надлежних служби. Сви предмети су одрађени, тако да немамо ниједан 

отворени предмет. 

 С обзиром да је дошло до смањења броја запослених у 2014.години и да се 

очекују промене у самој систематизацији, те да ће систем јавних набавки бити 

објавље на посебној интернет адреси као и Одлука о буџету овај информатор биће 

ажуриран у складу са упутствима о објављивању информатора до краја првог 

квартала 2015.године када ћемо моћи унети све промене које се до тог рока очекују. 

 

 

 

 

 

 

 

У Сечњу, 31.12.2014.године 

 

 

 

 

ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ 

 

1. Марко Иванишевић,  023/842-114,  факс 023/842-031, e-mail :  sosecanj@ptt.rs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:sosecanj@ptt.rs


37 
 

 

САДРЖАЈ ИНФОРМАТОРА 

 

1. НАСЛОВ ...................................................................................................... страна 1 

2. ПОДАЦИ О ИНФОРМАТОРУ .......................................................................                2 

3. ОСНОВ ИЗДАВАЊА ИНФОРМАТОРА .........................................................                 3 

4. ОПШТИ ПОДАЦИ О ОПШТИНИ СЕЧАЊ ......................................................                 4 

5. ШЕМАТСКИ ПРИКАЗ ОРГАНА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ..............................                 

7 

6. СКУПШТИНА ОПШТИНЕ – НАДЛЕЖНОСТИ ................................................                  

8 

7. ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ........................................................................                 11 

8. СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ ...............................................................................                12      

9. ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ............................................................................           13 

10. ОПШТИНСКО ВЕЋЕ .....................................................................................                 15 

11. НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ..............................................................                 17 

12. ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ, ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ, СКУПШТИНСКЕ И  

ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ   ............................................................................                 18 

13. ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ, РАЗВОЈ И ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ ................                

21  

14. ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ.............                

23 

15. ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ, ПУТНУ ПРИВРЕДУ, СТАМБЕНО-КОМУ- 

НАЛНЕ ПОСЛОВЕ И ГРАЂЕВИНАРСТВО  ....................................................                 24 

16. ОДЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ .................................................                 26 

17. ОДЕЉЕЊЕ ЗА БУЏЕТ, ТРЕЗОР И ФИНАНСИЈЕ ............................................                 

28 

18. КОМЕНТАР ЗАКОНА О СЛОБОДНОМ ПРИСТУПУ ИНФОРМАЦИЈАМА ОД  

ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА ......................................................................................                 31 

19. ПОСТУПАК ПРЕД ОРГАНИМА ВЛАСТИ ......................................................                 32 

20. ПРИМЕР ЗАХТЕВА ЗА ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈАМА ОД ЈАВНОГ   

ЗНАЧАЈА  ..................................................................................................                 33 

21. ПРИМЕР ЖАЛБЕ КАД СЕ НИЈЕ ОДЛУЧИВАЛО О ЗАХТЕВУ (ЋУТАЊЕ 

УПРАВЕ) ...................................................................................................                  34   

22. ПРИМЕР ЖАЛБЕ ПРОТИВ РЕШЕЊА О ОДБИЈАЊУ ПРИСТУПА  

ИНФОРМАЦИЈИ ......................................................................................                   35 

23. ИЗВЕШТАЈ ПОВЕРЕНИКУ ЗА 2010.ГОДИНУ ...............................................                   36   

24. САДРЖАЈ ИНФОРМАТОРА ........................................................................                37 


