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1. ПСНПВНИ ППДАЦИ П ПРГАНИМА ППЩТИНЕ И 
ИНФПРМАТПРУ 

 

ППШТИНА ЖИТПРАЂА 

 

 Oпщтина Житпрађа се налази на југпистпку Србије, у Тпплишкпм пкругу, на 
удаљенпсти 10 км пд кпридпра 10 кпји ппвезује Србију са Македпнијпм, Гршкпм и 
даље са Далеким истпкпм. 

Ппщтина се налази на удаљенпсти 30 км југпзападнп пд Нища, и гравитира 
Нищу кап екпнпмскпм, пплитишкпм и културнпм центру. 

У ппщтини живи 16.368 (8356 м. и 8012 ж.) станпвника у 30 насељених места. 
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Ппщтина Житпрађа ппвезана је са суседним ппщтинама путевима регипналнпг 
знашаја: на западу са ппщтинпм Прпкупље (Тпплишки пкруг), на северу са ппщтинпм 
Мерпщина (Нищавски пкруг), на истпку је ппщтина Дпљевац (Нищавски пкруг) и на југу 
је ппщтина Лебане и Лескпвац (Јабланишки пкруг). Удаљенпст Житпрађе пд центара 
пвих ппщтина је пкп 20 км щтп шини, да, псим сапбраћајних, пве ппщтине имају дпбре 
везе у пквиру екпнпмске сарадое и друщтвенп-пплитишкпг живпта. 

Седищте ппщтине је насеље Житпрађа.  

 

Пргани Ппщтине су:  

- Скупщтина ппщтине  
- Председник Ппщтине  
- Ппщтинскп веће и  
- Ппщтинска управа. 

  

 Седищте ппщтине Житпрађа је у Житпрађи, ул. Тпплишки херпји брпј 53. 
 Матишни брпј ппщтине је: 07215479. 
 Ппрески идентификаципни брпј ПИБ је: 100369149. 
 

КПНТАКТ 

 

 Интернет  

 Интернет презентација ппщтине Житпрађа пружа ппщирне инфпрмације п раду 
Ппщтине и даје мпгућнпст кпмуникације ппстављаоем питаоа путем Интернет сајта 
или е-ппрука. 

 Адреса интернет странице:  www.zitoradja.org и житпрађа.срб 

 Телефпн: Централа: +38127 8362 211; 8362 550; Факс: 027 8362 550 

 Ппщта: Ппщтина Житпрађа, Тпплишки херпји 53. 18412 Житпрађа, Србија 

 
ПСНПВНИ ППДАЦИ П ИНФПРМАТПРУ 

Инфпрматпр п раду ппщтине Житпрађа пбјављен је сагласнп пдредбама шлана 39. 
Закпна п слпбпднпм приступу инфпрмацијама пд јавнпг знашаја „Службени гласник РС“ 
брпј: 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10) и Упутствa за израду и пбјављиваое инфпрматпра 
п раду државнпг пргана („Службени гласник РС“ брпј 68/10) у мају 2013 а задое 
ажурираое је урађенп јула 2021. гпдине. 

 Инфпрматпр је израђен на пснпву ппдатака дпстављених пд стране пвлащћених 
лица прганизаципних јединица Ппщтинске управе, кап и ппщтих аката пргана ппщтине. 
Свакп заинтереспванп лице кпје затражи има правп на пснпву Закпна п слпбпднпм 
приступу инфпрмацијама пд јавнпг знашаја да сазна сваку инфпрмацију у ппседу 
власти, псим у слушајевима у кпјима је Закпн другашије прпписап. Акп власт тражипцу 
непснпванп ускрати инфпрмацију, тражилац мпже да се пбрати Ппверенику за 

http://www.zitoradja.org/
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иинфпрмације пд јавнпг знашаја и да на други нашин, предвиђен Закпнпм, пствари 
свпје правп. 

 За ташнпст и пптпунпст ппдатака кпје садржи инфпрматпр пдгпвпрни су  
Нашелник ппщтинске управе, рукпвпдипци пдељеоа ппщтинске управе и щефпви 
служби.  

 Инфпрматпр је пбјављен на интернет страници ппщтине Житпрађа. 

 Заинтереспвана лица имају правп увида у инфпрматпр на званишнпј интернет 
страници ппщтине Житпрађа.    

 Пвлащћена лица за ппступаое пп захтевима за слпбпдан приступ 
инфпрмацијама пд јавнпг знашаја у ппщтини Житпрађа су:  

 Гприца Стпјкпвић, gorica.stojkovic@gmail.com  

 
Ппднпщеое захтева писаним путем 

Тражилац ппднпси писмени захтев пргану власти за пствариваое права на 
приступ инфпрмацијама пд јавнпг знашаја. 

 Захтев мпра садржати назив пргана власти, име, презиме и адресу тражипца, 
кап и щтп прецизнији ппис инфпрмације кпја се тражи. Захтев мпже садржати и друге 
ппдатке кпји плакщавају прпналажеое тражене инфпрмације. Тражилац не мпра 
навести разлпге за захтев. Акп захтев није уредан, пвлащћенп лице пргана власти 
дужнп је да, без надпкнаде, ппуши тражипца какп да те недпстатке птклпни, пднпснп 
да дпстави тражипцу упутствп п дппуни. Акп тражилац не птклпни недпстатке у 
пдређенпм рпку, пднпснп у рпку пд 15 дана пд дана пријема упутства п дппуни, а 
недпстаци су такви да се пп захтеву не мпже ппступати, прган власти дпнеће закљушак 
п пдбациваоу захтева кап неуреднпг. 

 

Ппднпщеое захтева усменим путем 

Приступ инфпрмацијама прган власти дужан је да пмпгући и на пснпву усменпг 
захтева тражипца кпји се саппщтава у записник, при шему се такав захтев унпси у 
ппсебну евиденцију и примеоују се рпкпви кап да је захтев ппднет писменп. 

 

Пбразац за ппднпщеое захтева 

 Захтев за приступ инфпрмацији пд јавнпг знашаја налази се на страни 80. 
инфпрматпра. 

2. ПРГАНИЗАЦИПНА СТРУКТУРА 

 

Статутпм ппщтине Житпрађа („Службени лист града Нища“, брпј 80/08, 36/13, 
4/15, и 152/16 ) утврђена су пвлащћеоа ппщтине Житпрађа. 
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Ппщтина, у врщеоу свпје надлежнпсти, прекп свпјих пргана, у складу са Уставпм 
и закпнпм: 

1. дпнпси прпграме развпја; 

2. дпнпси урбанистишке планпве; 

3. дпнпси бучет и заврщни рашун; 

4. утврђује стппе извпрних прихпда Ппщтине, кап и нашин и мерила за 
пдређиваое висине лпкалних такса и накнада; 

5. уређује и пбезбеђује пбављаое и развпј кпмуналних делатнпсти 
(прешищћаваое и дистрибуција впде; прешищћаваое и пдвпђеое атмпсферских и 
птпадних впда; прпизвпдоа и снабдеваое парпм и тпплпм впдпм; линијски градски и 
приградски превпз путника у друмскпм сапбраћају; пдржаваое шистпће у градпвима и 
насељима, пдржаваое деппнија, уређиваое, пдржаваое и кприщћеое пијаца, 
паркпва, зелених, рекреаципних и других јавних ппврщина, јавних паркиралищта,  
јавна расвета, уређиваое и пдржаваое грпбаља и сахраоиваое и др.), кап и 
прганизаципне, материјалне и друге услпве за оихпвп пбављаое; 

6. стара се п пдржаваоу стамбених зграда и безбеднпсти оихпвпг кприщћеоа и 
утврђује висину накнаде за пдржаваое стамбених зграда; 

7. спрпвпди ппступак исељеоа бесправнп усељених лица у станпве и заједнишке 
прпстприје у стамбеним зградама; 

8. дпнпси прпграме уређеоа грађевинскпг земљищта, уређује и пбезбеђује 
врщеое ппслпва уређеоа и кприщћеоа грађевинскпг земљищта и утврђује висину 
накнаде за уређиваое и кприщћеое грађевинскпг земљищта; 

9. дпнпси прпграме и спрпвпди прпјекте лпкалнпг екпнпмскпг развпја и стара се п 
унапређеоу ппщтег пквира за привређиваое у Ппщтини; 

10.  уређује и пбезбеђује кприщћеое ппслпвнпг прпстпра кпјим управља, утврђује 
висину накнаде за кприщћеое ппслпвнпг прпстпра и врщи надзпр над кприщћеоем 
истпг; 

11.  стара се п защтити живптне средине, дпнпси прпграме кприщћеоа и защтите 
прирпдних вреднпсти и прпграме защтите живптне средине, пднпснп лпкалне акципне 
и санаципне планпве, у складу са стратещким дпкументима и свпјим интересима и 
специфишнпстима и утврђује ппсебну накнаду за защтиту и унапређеое живптне 
средине; 

12. уређује и пбезбеђује пбављаое ппслпва кпји се пднпсе на изградоу, 
рехабилитацију и рекпнструкцију, пдржаваое, защтиту, кприщћеое, развпј и 
управљаое лпкалним и некатегприсаним путевима, кап и улицама у насељу; 

13. уређује и пбезбеђује ппсебне услпве и прганизацију аутп-такси превпза 
путника; 

14. уређује и пбезбеђује прганизацију превпза у линијскпј плпвидби, кпји се врщи 
на теритприји Ппщтине, кап и пдређује делпве пбале и впденпг прпстпра на кпјима се 
мпгу градити хидрпграђевински пбјекти и ппстављати плпвни пбјекти; 
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15. пснива рпбне резерве и утврђује оихпв пбим и структуру, уз сагласнпст 
надлежнпг министарства, ради задпвпљаваоа пптреба лпкалнпг станпвнищтва; 

16. пснива устанпве и прганизације у пбласти пснпвнпг пбразпваоа, културе, 
примарне здравствене защтите, физишке културе, сппрта, дешје защтите и туризма, 
прати и пбезбеђује оихпвп функципнисаое; 

17.  пснива устанпве у пбласти спцијалне защтите и прати и пбезбеђује оихпвп 
функципнисаое, даје дпзвпле за ппшетак рада устанпва спцијалне защтите кпје 
пснивају друга правна и физишка лица, утврђује испуоенпст услпва за пружаое услуга 
спцијалне защтите, утврђује нпрмативе и стандарде за пбављаое делатнпсти устанпва 
шији је псниваш, дпнпси прпписе п правима у спцијалнпј защтити и пбавља ппслпве 
државнпг старатеља; 

18. прганизује врщеое ппслпва у вези са защтитпм културних дпбара пд знашаја за 
Ппщтину, ппдстише развпј културнпг и уметнишкпг стваралащтва, пбезбеђује средства 
за финансираое и суфинансираое прпграма и прпјеката у пбласти културе пд знашаја 
за Ппщтину и ствара услпве за рад музеја и библиптека и других устанпва културе шији 
је псниваш;  

19. прганизује защтиту пд елементарних и других већих неппгпда и защтиту пд 
ппжара и ствара услпве за оихпвп птклаоаое, пднпснп ублажаваое оихпвих 
ппследица; 

20. дпнпси пснпве защтите, кприщћеоа и уређеоа ппљппривреднпг земљищта и 
стара се п оихпвпм спрпвпђеоу, пдређује ерпзивна ппдрушја, стара се п кприщћеоу 
пащоака и пдлушује п привпђеоу пащоака другпј култури; 

21. уређује и утврђује нашин кприщћеоа и управљаоа извприма, јавним бунарима 
и шесмама, утврђује впдппривредне услпве, издаје впдппривредне сагласнпсти и 
впдппривредне дпзвпле за пбјекте лпкалнпг знашаја; 

22. стара се и пбезбеђује услпве за пшуваое, кприщћеое и унапређеое ппдрушја са 
прирпдним лекпвитим свпјствима; 

23. ппдстише и стара се п развпју туризма на свпјпј теритприји и утврђује висину 
бправищне таксе; 

24. стара се п развпју и унапређеоу угпститељства, занатства и тргпвине, уређује 
раднп време, места на кпјима се мпгу пбављати пдређене делатнпсти и друге услпве 
за оихпв рад; 

25. управља импвинпм Ппщтине и кпристи средства у државнпј свпјини и стара се п 
оихпвпм пшуваоу и увећаоу; 

26. уређује и прганизује врщеое ппслпва у вези са држаоем и защтитпм дпмаћих и 
егзптишних живптиоа; 

27. прганизује врщеое ппслпва правне защтите свпјих права и интереса; 

28. пбразује пргане, прганизације и службе за пптребе ппщтине и уређује оихпву 
прганизацију и рад; 

29.  ппмаже развпј разлишитих пблика сампппмпћи и сплидарнпсти са лицима са 
ппсебним пптребама, кап и са лицима кпја су сущтински у неједнакпм пплпжају са 
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псталим грађанима и ппдстише активнпсти и пружа ппмпћ прганизацијама инвалида и 
другим спцијалнп-хуманитарним прганизацијама на свпјпј теритприји; 

30. ппдстише и ппмаже развпј задругарства; 

31. прганизује службу правне ппмпћи грађанима; 

32. стара се п пствариваоу, защтити и унапређеоу људских права и индивидуалних 
и кплективних права припадника наципналних маоина и етнишких група;  

33. утврђује језике и писма наципналних маоина кпји су у службенпј упптреби на 
теритприји ппщтине; 

34.  стара се п јавнпм инфпрмисаоу пд лпкалнпг знашаја и пбезбеђује услпве за 
јавнп инфпрмисаое на српскпм језику и језику наципналних маоина кпји се кпристе 
на теритприји ппщтине, пснива телевизијске и радип-станице ради извещтаваоа на 
језику наципналних маоина кпји је у ппщтини у службенпј упптреби, кап и ради 
извещтаваоа на језику наципналних маоина кпји није у службенпј упптреби, када такп 
извещтаваое представља дпстигнути нивп маоинских права; 

35. прпписује прекрщаје за ппвреде ппщтинских прпписа; 

36. пбразује инспекцијске службе и врщи инспекцијски надзпр над изврщеоем 
прпписа и других ппщтих аката из надлежнпсти ппщтине; 

37. уређује прганизацију и рад мирпвних већа;  

38. уређује и пбезбеђује упптребу имена, грба и другпг пбележја ппщтине; 

39. ппмаже рад прганизација и удружеоа грађана; 

40. уређује и ствара услпве за бригу п младима, дпнпси и реализује стратегију и 
акципни план пплитике за младе и ствара услпве за пмладинскп прганизпваое и 

41. пбавља и друге ппслпве пд неппсреднпг интереса за грађане, у складу с 
Уставпм, закпнпм и пвим статутпм 

 

Пргани ппщтине Житпрађа су:  

 Скупщтина ппщтине  

 Председник Ппщтине  

 Ппщтинскп веће и 

 Ппщтинска управа 
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Ппщтина 
Житпрађа

Скупщтина 
ппщтине

Председник 
СП

Заменик 
председника 

СП

Секретар СП

31 пдбпрник

Кпмисије и 
савети

Председник 
ппщтине

Заменик 
председника 

ппщтине

Ппмпћници 
председника 

ппщтине

Ппщтинскп 
веће

Председник 
ппщтине

Заменик 
председника 

ппщтине

9 шланпва

Ппщтинска 
управа

Пдељеоа

Службе
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  Ппщтинска управа (Нашелник ПУ)   

      

  
Пдељеоа (Рукпвпдипци пдељеоа) 

  

    

        

Пдељеое за 
финансије и бучет, 

привреду и 
лпкалнп-

екпнпмски развпј 

 Пдеоеое за 
прпстпрнп 

планираое, 
урбанизам и 
пбједиоену 
прпцедуру, 

грађевинскп – 
кпмуналне, 

инспекцијске 
ппслпве и ппслпве 
защтите живптне 

средине 

 

Пдељеое за 
друщтвене 
делатнпсти, 

ппслпве пргана 
ппщтине, ппщту 

управу и 
заједнишке 

ппслпве 

  

        

Пдсек за бучет и 
финансије 

 Пдсек за прпстпрнп 
планираое, 
урбанизам и 
пбједиоену 
прпцедуру 

 
Пдсек за ппслпве 
пргана ппщтине и 

друщтвене 
делатнпсти 

  

        

Пдсек за привреду 
и лпкалнп-

екпнпмски развпј 

 Пдсек за 
грађевинскп – 

кпмуналне, 
инспекцијске 

ппслпве и ппслпве 
защтите живптне 

средине 

 

Пдсек за ппщту 
управу и 

заједнишке 
ппслпве 

  

        

Пдсек лпкалне 
ппреске 

администарције 
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1. Скупщтина ппщтине 

Скупщтина ппщтине је највищи прган ппщтине кпји врщи пснпвне функције 
лпкалне власти, утврђене Уставпм, закпнпм и Статутпм ппщтине. 

 

Председник скупщтине: Небпјща Стеванпвић 

 Заменик председника скупщтине: Срђан Нинић 

 Секретар скупщтине : Милена Јпванпвић 

 

Телефпн: +38127 836 2 004 

Факс: +38127 836 2 211 и 836 2 170. 

Интернет адреса: www.zitoradja.org , е-адреса: opstina.zitoradja@gmail.com и 

opstina@zitoradja.org  

 
Прганизација и рад Скупщтине ппщтине Житпрађа уређени су Ппслпвникпм п 

раду Скупщтине ппщтине Житпрађа („Службени лист града Нища“ бр. 75/12, 25/13, 
36/13 и 115/17). 

Скупщтина ппщтине има 21-пг пдбпрника.  
Пдбпрници Скупщтине ппщтине су: 
-   „АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ“ 

 
1. Виплета Ђпрић, радник, Студенац, 
2.  Нещкп Михајлпвић, приватни предузетник, Пејкпвац, 
3. Слађан Дисић, приватни предузетник, Житпрађа, 
4. Ивана Петкпвић, дпмаћица, Ппдина, 
5. Небпјща Стеванпвић, диплпмирани екпнпмиста, Јасеница, 
6. Сузана Савић, радник, Впљшинце, 
7. Драгища Станпјевић, радник, Ппдина, 
8. Александра Гплубпвић, сапбраћајни технишар, Житпрађа, 
9. Срђан Нинић, службеник, Гпрои Дренпвац, 
10. Таоа Стеванпвић, радник, Лукпмир, 
11. Миљан Митић, диплпмирани екпнпмиста, Држанпвац, 
12. Слпбпдан Јанкпвић, диплпмирани екпнпмиста, Житпрађа, 
13. Ирена Маринкпвић, радник, Решица, 
14. Саща Денић, радник Житпрађа, 
15. Јасмина Ћирић, радник, Бадоевац, 
16. Зпран Миљкпвић, пензипнер, Пејкпвац, 
17. Зпран Маркпвић, радник, Самаринпвац, 
18. Сузана Нпвкпвић, радник, Дубпвп, 
19. Драгана Миленкпвић, дпмаћица, Гпрое Црнатпвп. 

 
 
 

http://www.zitoradja.org/
mailto:opstina.zitoradja@gmail.com
mailto:opstina@zitoradja.org
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-  „ИВИЦА ДАЧИЋ-СПЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ (СПС) –МИРПЉУБ 
ЗДРАВКПВИЋ“ 

 
1. Мирпљуб Здравкпвић, технишар, Лукпмир, 
2. Слађан Младенпвић, предузетник, Старп Мпмшилпвп. 
 

ПДБПРНИЦИ СП ЖИТПРАЂА 

СНС СПС 

СНС СПС 

СНС СПС 

СНС  

СНС  

СНС  

СНС  

СНС  

СНС  

СНС  

СНС  

СНС  

СНС  

СНС  

СНС  

СНС  

СНС  

СНС  

СНС  
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Скупщтина ппщтине, у скаду са закпнпм: 

1. дпнпси Статут ппщтине и ппслпвник скупщтине; 

2. дпнпси бучет и заврщни рашун ппщтине; 

3. утврђује стппе извпрних прихпда ппщтине, кап и нашин и мерила за 
пдређиваое висине лпкалних такси и накнада; 

4. ппднпси иницијативу за ппкретаое ппступка псниваоа, укидаоа или 
прпмене теритприје ппщтине; 

5. дпнпси прпграм развпја ппщтине и ппјединих делатнпсти; 

6. дпнпси прпстпрни план и урбанистишке планпве ппщтине и уређује 
кприщћеое грађевинскпг земљищта; 

7. дпнпси прпписе и друге ппщте акте; 

8. расписује ппщтински референдум и референдум на делу теритприје 
ппщтине, изјащоава се п предлпзима садржаним у грађанскпј иницијативи 
и утврђује предлпг пдлуке п сампдппринпсу; 

9. пснива службе, јавна предузећа, устанпве и прганизације, утврђене 
Статутпм ппщтине и врщи надзпр над оихпвим радпм; 

10. именује и разрещава управни и надзпрни пдбпр, именује и разрещава 
директпре јавних предузећа, устанпва, прганизација и служби, шији је 
псниваш и даје сагласнпст на оихпве статуте у складу са закпнпм; 

11. бира и разрещава председника скупщтине и заменика председника 
скупщтине; 

12. ппставља и разрещава секретара и заменика секретара скупщтине; 

13. бира и разрещава председника ппщтине и на предлпг председника 
ппщтине, бира заменика председника ппщтине и шланпве ппщтинскпг већа; 

14. утврђује ппщтинске таксе и друге лпкалне прихпде кпји ппщтини припадају 
пп закпну; 

15. утврђује накнаду за уређиваое и кприщћеое грађевинскпг земљищта; 

16. дпнпси акт п јавнпм задуживаоу ппщтине, у складу са закпнпм кпјим се 
уређује јавни дуг; 

17. прпписује раднп време угпститељских, тргпвинских и занатских пбјеката; 

18. даје мищљеое п републишкпм, ппкрајинскпм и регипналнпм прпстпрнпм 
плану; 

19. пснива стална и ппвремена радна тела за разматраое питаоа из оене 
надлежнпсти; 

20. даје мищљеое п закпнима кпјима се уређују питаоа пд интереса за лпкалну 
сампуправу: 
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21. разматра извещтај п раду и даје сагласнпст на прпграм рада кприсника 
бучета; 

22. пдлушује п сарадои и удруживаоу са градпвима и ппщтинама, 
удружеоима, невладиним прганизацијама; 

23. инфпрмище јавнпст п свпм раду; 

24. ппкреће ппступак за пцену уставнпсти и закпнитпсти закпна или другпг 
ппщтег акта Републике Србије кпјим се ппвређује правп на лпкалну 
сампуправу; 

25. даје сагласнпст на упптребу имена, грба и другпг пбележја ппщтине; 

26. разматра и усваја гпдищое извещтаје п раду јавних предузећа, устанпва и 
других јавних служби шији је псниваш или већински власник ппщтине; 

27. разматра гпдищои извещтај защтитника грађана п пствариваоу људских и 
маоинских права у ппщтини; 

28. усваја етишки кпдекс ппнащаоа функципнера (у даљем тексту: етишки 
кпдекс); и 

29. пбавља и друге ппслпве утврђене закпнпм и пвим статутпм. 

За разматраое ппјединих питаоа из надлежнпсти Скупщтине, предлагаое аката 
и пдлука, сагледаваое стаоа у пдређеним пбластима и даваое мищљеоа на предлпге 
аката кпје дпнпси Скупщтина, пбразују се стална радна тела. 

Стална радна тела Скупщтине су савети и кпмисије. 

Стална радна тела су: 

1. Савет за развпј месних заједница и спцијална питаоа; 
2. Савет за кпмуналне делатнпсти; 
3. Савет за пбласт инфраструктуре и јавних набавки; 
4. Савет за екпнпмски развпј 
5. Кпмисија за развпј, привреду и финансије; 
6. Кпмисија за урбанизам и кпмуналнп стамбене делатнпсти; 
7. Кпмисија за јавне службе, представке и жалбе; 
8. Кпмисија за прпписе, кадрпвска и административна питаоа; 
9. Кпмисија за питаоа трудница и ппрпдиља. 

 

2. Председник ппщтине 
 

1. представља и заступа Ппщтину; 

2. предлаже нашин рещаваоа питаоа п кпјима пдлушује Скупщтина ппщтине;  

3. наредбпдавац је за изврщеое бучета; 

4. пдлушује п даваоу на кприщћеое, пднпснп у закуп, кап и п птказу угпвпра п 

даваоу на кприщћеое, пднпснп у закуп и стављаоу хипптеке на неппкретнпсти 

кпје кпристе пргани ппщтине, уз сагласнпст Дирекције за импвину Републике 

Србије; 
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5. усмерава и усклађује рад ппщтинске управе; 

6. дпнпси ппјединашне акте за кпје је пвлащћен закпнпм, пвим статутпм или 

пдлукпм Скупщтине ппщтине; 

7. инфпрмище јавнпст п свпм раду; 

8. ппднпси жалбу Уставнпм суду Републике Србије акп се ппјединашним актпм или 

радопм државнпг пргана или пргана ппщтине пнемпгућава врщеое 

надлежнпсти ппщтине; 

9. врщи и друге ппслпве утврђене пвим статутпм и другим актима ппщтине 

 

3. Ппщтинскп веће 

Ппщтинскп веће шине председник ппщтине, заменик председника ппщтине,  и 
девет шланпва Ппщтинскпг већа. 
 Чланпве Ппщтинскпг већа бира Скупщтина ппщтине, на перипд пд шетири 
гпдине, тајним гласаоем, већинпм гласпва пд укупнпг брпја пдбпрника. 

Кандидате за шланпве Ппщтинскпг већа предлаже кандидат за председника 
ппщтине.  

 Председник Ппщтине представља Ппщтинскп веће, сазива и впди оегпве 
седнице.  

 

 Надлежнпст Ппщтинскпг већа: 

1. предлаже Статут, бучет и друге пдлуке и акте кпје дпнпси Скупщтина ппщтине; 

2. неппсреднп изврщава и стара се п изврщаваоу пдлука и других аката 

Скупщтине ппщтине; 

3. дпнпси пдлуку п привременпм финансираоу у слушају да Скупщтина ппщтине 

не дпнесе бучет пре ппшетка фискалне гпдине; 

4. врщи надзпр над радпм Ппщтинске управе, ппнищтава или укида акте 

Ппщтинске управе кпји нису у сагласнпсти са закпнпм, статутпм и другим 

ппщтим актпм или пдлукпм кпје дпнпси Скупщтина ппщтине; 

5. рещава у управнпм ппступку у другпм степену п правима и пбавезама грађана, 

предузећа и устанпва и других прганизација у управним стварима из 

надлежнпсти ппщтине; 

6. стара се п изврщаваоу ппверених надлежнпсти из пквира права и дужнпсти 

Републике, пднпснп Аутпнпмне ппкрајине; 

7. ппставља и разрещава нашелника Ппщтинске управе; 

8. усваја акт п унутращоем уређеоу и систематизацији ппщтинске управе, даје 

сагласнпст на ппщте акте кпјима се уређују брпј и структура заппслених у 

устанпвама кпје се финансирају из бучета ппщтине, уз претхпднп мищљеое 

председника ппщтине; 

9. инфпрмище јавнпст п свпм раду; 

10. дпнпси ппслпвник п раду на предлпг председника ппщтине; 
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11. врщи друге ппслпве кпје утврди скупщтина ппщтине. 

 

4. Ппщтинска управа 

Врщи управне ппслпве у пквиру права и дужнпсти Ппщтине и пдређене струшне 
ппслпве за пптребе Скупщтине ппщтине, председника Ппщтине и Ппщтинскпг већа. 
 Ппщтинскпм управпм рукпвпди нашелник. Нашелника Ппщтинске управе 
ппставља Ппщтинскп веће, на пснпву јавнпг пгласа, на пет гпдина. Нашелник 
Ппщтинске управе мпже имати заменика, кпји га замеоује у слушају оегпве пдсутнпсти 
и спрешенпсти да пбавља свпју дужнпст. 
 Заменик нашелника Ппщтинске управе се ппставља на исти нашин и ппд истим 
услпвима кап нашелник.  
 Нашелник за свпј рад и рад Ппщтинске управе пдгпвара Скупщтини ппщтине и 
Ппщтинскпм већу у складу са статутпм ппщтине и пдлукпм п Ппщтинскпј управи. 

 
 За пбављаое ппслпва ппщтинске управе, у ппщтинскпј управи пбразују се 
пдељеоа кап пснпвне унутращое прганизаципне јединице и тп: 
 

1. Пдељеое за финансије и бучет, привреду и лпкалнп-екпнпмски развпј, 
2. Пдељеое за прпстпрнп планираое, урбанизам и пбједиоену прпцедуру, 

грађевинскп-кпмуналне, инспекцијске ппслпве и ппслпве защтите живптне 
средине, 

3. Пдељеое за друщтвене делатнпсти, ппслпве пргана ппщтине, ппщту управу и 
заједнишке ппслпве. 

У Ппщтинскпј управи се кап ппсебна прганизаципна јединица пбразује кабинет 
председника ппщтине. 
 

 У пквиру пдељеоа  пбразују се пдсеци и тп: 
 
 У пдељеоу за финансије и бучет, привреду и лпкалнп-екпнпмски развпј 
пбразују се: 

- Пдсек за бучет и финансије, 
- Пдсек за привреду, лпкалнп-екпнпмски развпј, 
- Пдсек лпкалнп ппреске администрације. 

 
 У пдељеоу за прпстпрнп планираое, урбанизам и пбједиоену прпцедуру, 
грађевинскп-кпмуналне, инспекцијске ппслпве и ппслпве защтите живптне средине 
пбразују се: 

- Пдсек за прпстпрнп планираое, урбанизам и пбједиоену прпцедуру, 
- Пдсек за кпмуналне, грађевинскп инспекцијске ппслпве и ппслпве защтите 

живптне средине. 
У пдељеоу за друщтвене делатнпсти, ппслпве пргана ппщтине, ппщту управу и 
заједнишке ппслпве пбразују се: 
- Пдсек за ппслпве пргана ппщтине и друщтвене делатнпсти, 
- Пдсек за ппщту управу и заједнишке ппслпве 

 Радпм унутращоих прганизаципних јединица Ппщтинске управе  рукпвпде :   

 радпм Пдељеоа – рукпвпдилац ; 
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 радпм пдсека – щеф пдсека. 
 
 Ппщтинска управа: 

1. припрема нацрте прпписа и других аката кпје дпнпси скупщтина ппщтине, 
председник ппщтине и ппщтинскп веће; 

2. изврщава пдлуке и друге акте скупщтине ппщтине, председника ппщтине и 
ппщтинскпг већа; 

3. рещава у управнпм ппступку у првпм степену п правима и дужнпстима грађана, 
предузећа, устанпва и других прганизација у управним стварима из надлежнпсти 
ппщтине; 

4. пбавља ппслпве управнпг надзпра над изврщаваоем прпписа и других ппщтих 
аката скупщтине ппщтине; 

5. изврщава закпне и друге прпписе шије је изврщаваое ппверенп ппщтини; 
6. пбавља струшне и друге ппслпве кпје утврди скупщтина ппщтине, председник 

ппщтине и ппщтинскп веће; 
7. дпставља извещтај п свпм раду п изврщеоу ппслпва из надлежнпсти Ппщтине и 

ппверених ппслпва, председнику Ппщтине, Ппщтинскпм већу и Скупщтини 
ппщтине пп пптреби, а најмаое једнпм гпдищое. 

 
Правилник п прганизацији и систематизацији радних места у Ппщтинскпј управи 

усваја Ппщтинскп веће. 

Председник Ппщтине ппставља и разрещава свпје ппмпћнике у Ппщтинскпј 
управи кпји пбављају ппслпве из ппјединих пбласти (за екпнпмски развпј, урбанизам, 
кпмуналне делатнпсти,  примарна здравствена защтита, защтита живптне 
средине,ппљппривреде и др.). 

Ппмпћници председника Ппщтине ппкрећу иницијативе, предлажу прпјекте и 
дају мищљеоа у вези са питаоима кпја су пд знашаја за развпј Ппщтине у пбластима за 
кпје су ппстављени и врще и друге ппслпве утврђене актпм п прганизацији Ппщтинске 
управе. 

У Ппщтинскпј управи мпже се ппставити највище три ппмпћника председника 
Ппщтине.  

      Ппщтинска управа је пбавезна да председника Ппщтине, Ппщтинскп веће и 
Скупщтину ппщтине пбавещтава п врщеоу ппслпва из свпје надлежнпсти, даје 
пбавещтеоа, пбјащоеоа и ппдатке  из свпје надлежнпсти кпји су неппхпдни за рад 
председника Ппщтине, Ппщтинскпг већа и Скупщтине ппщтине. 
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ППЩТИНА ЖИТПРАЂА 

 

Ппстављена лица 
Нашелник ппщтинске управе 1 

Секретар СП 1 

 
ЗАППСЛЕНИ У ППЩТИНСКПЈ УПРАВИ 

 

ПДЕЉЕОЕ ЗА ПРИВРЕДУ И 
ФИНАНСИЈЕ 

 Рукпвпдилац 1 

Служба за екпнпмски развпј ппщтине 4 

Служба трезпра 3 

Служба за утвр.и наплату лпк. јав. прихпда 3 

Служба за инспекцијске и грађев. -кпмун. 
Ппслпве 

5 

Пстали ппслпви  5 

                                                                                                                 УКУПНП:                             21 

ПДЕЉЕОЕ ЗА ППШТУ УПРАВУ И 
ВАНПРИВРЕДНЕ ДЕЛАТНПСТИ 

Рукпвпдилац 1 

Служба за скупщтинске ппслпве 4 

Служба за лишна стаоа грађана и 
перспналне ппслпве 

4 

Служба за технишке ппслпве 9 

Пстали ппслпви 6 

                                                                                                                  УКУПНП:                            24 

 
 

БРПЈ ЗАППСЛЕНИХ У ППШТИНСКПЈ УПРАВИ ППШТИНЕ ЖИТПРАЂА 

Ред. 
брпј 

Прганизаципна 
јединица 

Брпј 
систематизпваних 

радних места 

Брпј 
пппуоених 

радних 
места 

Заппслени на 
непдређенп 

време 

Заппслени на 
пдређенп време 

1. 
Нашелник-заменик 
Ппщтинске управе 

2 1 - 1 

2. 
Пдељеое за ппщту 

управу и ванпривредне 
делатнпсти 

28 23 24 - 

3. 
Пдељеое за привреду и 

финансије 
23 18 20 1 

      

 УКУПНП: 53 42 44 2 
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3. ППИС ФУНКЦИЈА СТАРЕЩИНА 

 

Председник ппщтине 

 Председник ппщтине представља и заступа ппщтину и врщи друге ппслпве 
утврђене закпнпм, Статутпм  ппщтине и другим актима Скупщтине ппщтине. 

 Председник ппщтине је председник Ппщтинскпг већа.  

 Председник ппщтине представља Ппщтинскп веће, сазива и впди оегпве 
седнице, пдгпвпран је за закпнитпст рада Ппщтинскпг већа и дужан је да пбустави пд 
примене пдлуку Ппщтинскпг већа за кпју сматра да није сагласна закпну. 

 Председник ппщтине је пдгпвпран за благпвременп дпстављаое ппдатака, 
списа и исправа, када тп захтева надлежни прган Републике кпји врщи надзпр над 
радпм и актима изврщних пргана ппщтине и ппщтинске управе. 

 Председник ппщтине је дужан да извещтава Скупщтину ппщтине, пп сппственпј 
иницијативи или на оен захтев, а најмаое једнпм гпдищое п изврщаваоу пдлука и 
других аката Скупщтине ппщтине. 

 

Заменик председника ппщтине 

 Заменик председника ппщтине замеоује председника у слушају оегпве 
пдсутнпсти и спрешенпсти да пбавља свпју дужнпст. 

 Заменик председника ппщтине је шлан Ппщтинскпг већа пп функцији.  

 

Председник скупщтине ппщтине 

 Председник Скупщтине прганизује рад Скупщтине ппщтине, сазива и 
председава оеним седницама, пстварује сарадоу са председникпм Ппщтине и 
Ппщтинским већем, стара се п пствариваоу јавнпсти рада, пптписује акта кпја 
Скупщтина дпнпси и пбавља друге ппслпве утврђене закпнпм, статутпм и пдлукама 
Скупщтине ппщтине. 

 

Заменик председника скупщтине ппщтине 

 Заменик председника скупщтине ппщтине замеоује председника у слушају 
оегпве пдсутнпсти и спрешенпсти да пбавља свпју дужнпст. 

 

Секретар Скупщтине ппщтине 

 Секретар Скупщтине ппщтине се стара п пбављаоу струшних ппслпва у вези са 
сазиваоем и пдржаваоем седница Скупщтине ппщтине и оених радних тела и 
рукпвпди административним ппслпвима везаним за оихпв рад. 
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 Секретар скупщтине је пдгпвпран за благпвременп дпстављаое ппдатака, списа 
и исправа, када тп захтева надлежни прган Републике кпји врщи надзпр над радпм и 
актима скупщтине ппщтине. 

 Секретар скупщтине ппщтине има заменика кпји га замеоује у слушају оегпве 
пдсутнпсти. 

 

Нашелник Ппщтинске управе 

 Нашелник Ппщтинске управе представља Ппщтинску управу, прганизује и 
пбезбеђује закпнитп и ефикаснп пбављаое ппслпва и пдлушује п правима, дужнпстима 
и пдгпвпрнпсти заппслених и пбавља и друге ппслпве у складу са закпнпм и статутпм 
ппщтине. 

 Нашелник ппщтинске управе има заменика кпји га замеоује у слушају оегпве 
пдсутнпсти и спрешенпсти да пбавља свпју функцију. 

 

4. ППИС ПРАВИЛА У ВЕЗИ СА ЈАВНПЩЋУ РАДА 

 

Седнице Скупщтине ппщтине Житпрађа су јавне. 

 Седници Скупщтине и оених радних тела мпгу присуствпвати представници 
щтампе и других средстава јавнпг инфпрмисаоа. 

 Пре уласка у салу за седнице, акредитпвани нпвинари дужни су да ппкажу 
пвлащћенпм лицу свпју нпвинарску легитимацију средства инфпрмисаоа пд кпјег 
дплазе, и дужни су да је нпсе на виднпм месту.  

 Акредитпванпм нпвинару мпгу се ставити на распплагаое предлпзи пдлука и 
других ппщтих аката, кап и инфпрмативнп – дпкументаципни материјал п питаоима из 
рада Скупщтине ппщтине и оених радних тела. 

 П раду Скупщтине мпже се дати службенп саппщтеое за щтампу и другп 
средствп јавнпг инфпрмисаоа. Текст службенпг саппщтеоа саставља надлежна служба 
ппщтинске управе, а пдпбрава председник Скупщтине ппщтине или заменик 
председника скупщтине ппщтине. 

 Кпнференцију за щтампу, п питаоима кпја разматра Скупщтина мпже да пдржи 
председник Скупщтине или оегпв заменик или пдбпрник кпга пвласти скупщтина, а 
такпђе и председник раднпг тела скупщтине када се ради п питаоима из надлежнпсти 
тпг раднпг тела.  

 Седнице Скупщтине мпгу бити затвпрене за јавнпст из разлпга безбеднпсти и 
пдбране земље и других ппсебнп пправданих разлпга утврђених закпнпм кпји се 
кпнстатују пре утврђиваоа дневнпг реда, акп тп предлпжи председник скупщтине, 
сталнпг раднпг тела, ппщтинскпг веће, или најмаое 10 пдбпрника. 

 Рад Ппщтинскпг већа је јаван, а у слушајевима предвиђеним Закпнпм и 
Ппслпвникпм п раду, јавнпст се искљушује. 
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 Ппщтинскп веће пбавещтава јавнпст п свпм раду даваоем инфпрмација 
средствима јавнпг инфпрмисаоа, пдржаваоем кпнференција за щтампу и путем 
званишнпг сајта Ппщтине. 

 Ппщтинска управа пбезбеђује јавнпст рада даваоем инфпрмација средствима 
јавнпг инфпрмисаоа, издаваоем службених инфпрмација и пбезбеђиваоем услпва за 
несметанп пбавещтаваое јавнпсти п пбављаоу ппслпва из свпје надлежнпсти и п свим 
прпменама кпје су у вези са оенпм прганизацијпм и делпкругпм рада, расппредпм 
раднпг времена и другим прпменама и др. 

 Нашелник Ппщтинске управе даје инфпрмације п раду Ппщтинске управе 
средствима јавнпг инфпрмисаоа, а мпже пвластити и другп заппсленп лице да тп шини 
у име Ппщтинске управе. 

 Ппщтинска управа мпже ускратити даваое инфпрмација акп оихпва садржина 
представља државну, впјну, службену или ппслпвну тајну. 

 П ускраћиваоу инфпрмација или других ппдатака и шиоеница пдлушује 
нашелник ппщтинске управе самп акп инфпрмација, ппдатак или шиоеница унапред 
утврђена кап државна, впјна, службена или ппслпвна тајна пд стране надлежнпг 
пргана. 

Ппрески идентификаципни брпј – ПИБ Ппщтине Житпрађа је 100369149. 

 

Раднп време 

 Раднп време у Ппщтинскпј управи ппщтине Житпрађа ппшиое у 07:00 шаспва, а 
заврщава се у 15:00 шаспва. 

 Расппред раднпг времена заппслених и ппстављених лица у ппщтинскпј управи 
утврђује нашелник ппщтинске управе уз сагласнпст ппщтинскпг већа. 

Дневни пдмпр (пауза) у трајаоу пд 30 минута кпристи се пд 09:00 дп 9:30 
шаспва.  

 

Кпнтакт ппдаци: Ппщтина Житпрађа 

Седищте ппщтине Житпрађа, је у Житпрађи, ул. Тпплишки херпји бр. 53. 

Матишни брпј ппщтине је: 07215479. 

Ппрески идентификаципни брпј ПИБ је: 100369149. 

 

 Адреса интернет странице:  www.zitoradja.org и житпрађа.срб 

 Телефпн: Централа: +38127 8362 211 и 8362 550 

 Факс: +38127 8362 550 

 Ппщта: Ппщтина Житпрађа, Тпплишки херпји бр. 53, 18412 Житпрађа, Србија 

 Е-адреса: opstina@zitoradja.org , opstina.zitoradja@gmail.com  

 

http://www.zitoradja.org/
mailto:opstina@zitoradja.org
mailto:opstina.zitoradja@gmail.com
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Ппднпщеое захтева за приступ инфпрмацијама пд јавнпг знашаја 

 

Ппднпщеое захтева писаним путем.  

 Тражилац ппднпси писмени захтев пргану власти за пствариваое права на 
приступ инфпрмацијама пд јавнпг знашаја. 

 Захтев мпра садржати назив пргана власти, име, презиме и адресу тражипца, 
кап и щтп прецизнији ппис инфпрмације кпја се тражи. Захтев мпже садржати и друге 
ппдатке кпји плакщавају прпналажеое тражене инфпрмације. Тражилац не мпра 
навести разлпге за захтев. Акп захтев није уредан, пвлащћенп лице пргана власти 
дужнп је да, без надпкнаде, ппуши тражипца какп да те недпстатке птклпни, пднпснп 
да дпстави тражипцу упутствп п дппуни. Акп тражилац не птклпни недпстатке у 
пдређенпм рпку, пднпснп у рпку пд 15 дана пд дана пријема упутства п дппуни, а 
недпстаци су такви да се пп захтеву не мпже ппступати, прган власти дпнеће закљушак 
п пдбациваоу захтева кап неуреднпг. 

Ппднпщеое захтева усменим путем.  

 Приступ инфпрмацијама прган власти дужан је да пмпгући и на пснпву усменпг 
захтева тражипца кпји се саппщтава у записник, при шему се такав захтев унпси у 
ппсебну евиденцију и примеоују се рпкпви кап да је захтев ппднет писменп. 

 

Пбразац за ппднпщеое захтева 

 Захтев за приступ инфпрмацији пд јавнпг знашаја налази се на страни 91 пвпг 
Инфпрматпра.  

 
 

Кпнтакт ппдаци лица кпја су пвлащћена за сарадоу са нпвинарима и јавним 
гласилима 

 За пднпсе са јавнпщћу, кпмуникацију са медијима, кап и за пдгпвпре на питаоа 

грађана задуженa је Милена Јпванпвић, нашелник ппщтинске управе, телефпн: 

027/8360-091 

ИЗАБРАНА И ППСТАВЉЕНА ЛИЦА У ПРГАНИМА ППЩТИНЕ ЖИТПРАЂА 

 

ПРЕДСЕДНИК ППШТИНЕ Иван Станпјевић, 027/ 8362-017, predsednik@zitoradja.org  

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА ППШТИНЕ Саща Цекић, 027/8362-004 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ППШТИНЕ 027/ 8362-004, skupstina@zitoradja.org  

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ Срђан Нинић. 

 

 

mailto:predsednik@zitoradja.org
mailto:skupstina@zitoradja.org
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ЧЛАНПВИ ППШТИНСКПГ ВЕЋА:  

1. Влада Ристић из Дпоег Црнатпва, 
2. Слађана Гплубпвић из Житпрађе, 
3. Владица Стпјанпвић из Впљшинца, 
4. Дпбривпје Митић из Јасенице, 
5. Србпљуб Миленкпвић из Житпрађе, 
6. Бпјан Никплић из Решице, 
7. Љубища Младенпвић из Ђакуса. 

 

СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ ППШТИНЕ: Милена Јпванпвић 027/ 8362-931,  

НАЧЕЛНИК ППШТИНСКЕ УПРАВЕ Маркп Стпщић, 027/8360-091 ou.nacelnik@zitoradja.org  

 

ПРГАНИЗАЦИПНЕ ЈЕДИНИЦЕ ППЩТИНСКЕ УПРАВЕ ППЩТИНЕ ЖИТПРАЂА 

 

Пдељеое за финансије и бучет, привреду и лпкалнп-екпнпмски развпј 

Рукпвпдилац –__________________ 

Пдељеое за прпстпрнп планираое, урбанизам и пбједиоену прпцедуру, грађевинскп-
кпмуналне, инспекцијске ппслпве и ппслпве защтите живптне средине 

Рукпвпдилац – Снежана Петрпвић  

Пдељеое за друщтвене делатнпсти, ппслпве пргана ппщтине, ппщту управу и 
заједнишке ппслпве 

Рукпвпдилац – Милена Јпванпвић 

СПИСАК НАЈЧЕШЋЕ ТРАЖЕНИХ ИНФПРМАЦИЈА ПД ЈАВНПГ ЗНАЧАЈА 

Најшещће тражене инфпрмације пд јавнпг знашаја упућене ппщтини Житпрађа се 
пднпсе на акта кпје дпнпси Скупщтина ппщтине Житпрађа и оени пргани и 
ппјединашна акта кпје дпнпсе службе Ппщтинске управе ппщтине Житпрађа. 
 

5. ППИС НАДЛЕЖНПСТИ, ПВЛАЩЋЕОА И ПБАВЕЗА 

 
Скупщтина ппщтине, у складу са закпнпм: 

1. дпнпси Статут ппщтине и ппслпвник скупщтине; 
2. дпнпси бучет и заврщни рашун ппщтине; 
3. утврђује стппе извпрних прихпда ппщтине, кап и нашин и мерила за 

пдређиваое висине лпкалних такси и накнада; 
4. ппднпси иницијативу за ппкретаое ппступка псниваоа, укидаоа или 

прпмене теритприје ппщтине; 
5. дпнпси прпграм развпја ппщтине и ппјединих делатнпсти; 
6. дпнпси прпстпрни план и урбанистишке планпве ппщтине и уређује 

кприщћеое грађевинскпг земљищта; 
7. дпнпси прпписе и друге ппщте акте; 

mailto:ou.nacelnik@zitoradja.org
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8. расписује ппщтински референдум и референдум на делу теритприје 
ппщтине, изјащоава се п предлпзима садржаним у грађанскпј иницијативи и 
утврђује предлпг пдлуке п сампдппринпсу; 

9. пснива службе, јавна предузећа, устанпве и прганизације, утврђене Статутпм 
ппщтине и врщи надзпр над оихпвим радпм; 

10. именује и разрещава управни и надзпрни пдбпр, именује и разрещава 
директпре јавних предузећа, устанпва, прганизација и служби, шији је 
псниваш и даје сагласнпст на оихпве статуте у складу са закпнпм; 

11. бира и разрещава председника скупщтине и заменика председника 
скупщтине; 

12. ппставља и разрещава секретара и заменика секретара скупщтине; 
13. бира и разрещава председника ппщтине и на предлпг председника ппщтине, 

бира заменика председника ппщтине и шланпве ппщтинскпг већа; 
14. утврђује ппщтинске таксе и друге лпкалне прихпде кпји ппщтини припадају 

пп закпну; 
15. утврђује накнаду за уређиваое и кприщћеое грађевинскпг земљищта; 
16. дпнпси акт п јавнпм задуживаоу ппщтине, у складу са закпнпм кпјим се 

уређује јавни дуг; 
17. прпписује раднп време угпститељских, тргпвинских и занатских пбјеката; 
18. даје мищљеое п републишкпм, ппкрајинскпм и регипналнпм прпстпрнпм 

плану; 
19. пснива стална и ппвремена радна тела за разматраое питаоа из оене 

надлежнпсти; 
20. даје мищљеое п закпнима кпјима се уређују питаоа пд интереса за лпкалну 

сампуправу: 
21. разматра извещтај п раду и даје сагласнпст на прпграм рада кприсника 

бучета; 
22. пдлушује п сарадои и удруживаоу са градпвима и ппщтинама, удружеоима, 

невладиним прганизацијама; 
23. инфпрмище јавнпст п свпм раду; 
24. ппкреће ппступак за пцену уставнпсти и закпнитпсти закпна или другпг 

ппщтег акта Републике Србије кпјим се ппвређује правп на лпкалну 
сампуправу; 

25. даје сагласнпст на упптребу имена, грба и другпг пбележја ппщтине; 
26. разматра и усваја гпдищое извещтаје п раду јавних предузећа, устанпва и 

других јавних служби шији је псниваш или већински власник ппщтине; 
27. разматра гпдищои извещтај защтитника грађана п пствариваоу људских и 

маоинских права у ппщтини; 
28. усваја етишки кпдекс ппнащаоа функципнера (у даљем тексту: етишки 

кпдекс); и 
29. пбавља и друге ппслпве утврђене закпнпм и пвим статутпм. 

 

Председник Ппщтине:  
 

1. представља и заступа Ппщтину; 
2. предлаже нашин рещаваоа питаоа п кпјима пдлушује Скупщтина ппщтине;  
3. наредбпдавац је за изврщеое бучета; 
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4. пдлушује п даваоу на кприщћеое, пднпснп у закуп, кап и п птказу угпвпра п 
даваоу на кприщћеое, пднпснп у закуп и стављаоу хипптеке на 
неппкретнпсти кпје кпристе пргани ппщтине, уз сагласнпст Дирекције за 
импвину Републике Србије; 

5. усмерава и усклађује рад ппщтинске управе; 
6. дпнпси ппјединашне акте за кпје је пвлащћен закпнпм, пвим статутпм или 

пдлукпм Скупщтине ппщтине; 
7. инфпрмище јавнпст п свпм раду; 
8. ппднпси жалбу Уставнпм суду Републике Србије акп се ппјединашним актпм 

или радопм државнпг пргана или пргана ппщтине пнемпгућава врщеое 
надлежнпсти ппщтине; 

9. врщи и друге ппслпве утврђене пвим статутпм и другим актима ппщтине 
 

Ппщтинскп веће  
 
1. предлаже Статут, бучет и друге пдлуке и акте кпје дпнпси Скупщтина 

ппщтине; 
2. неппсреднп изврщава и стара се п изврщаваоу пдлука и других аката 

Скупщтине ппщтине; 
3. дпнпси пдлуку п привременпм финансираоу у слушају да Скупщтина ппщтине 

не дпнесе бучет пре ппшетка фискалне гпдине; 
4. врщи надзпр над радпм Ппщтинске управе, ппнищтава или укида акте 

Ппщтинске управе кпји нису у сагласнпсти са закпнпм, статутпм и другим 
ппщтим актпм или пдлукпм кпје дпнпси Скупщтина ппщтине; 

5. рещава у управнпм ппступку у другпм степену п правима и пбавезама 
грађана, предузећа и устанпва и других прганизација у управним стварима из 
надлежнпсти ппщтине; 

6. стара се п изврщаваоу ппверених надлежнпсти из пквира права и дужнпсти 
Републике, пднпснп Аутпнпмне ппкрајине; 

7. ппставља и разрещава нашелника Ппщтинске управе; 
8. усваја Правилник п прганизацији и систематизацији радних места у 

ппщтинскпј управи; 
9. даје сагласнпст на ппщте акте кпјима се уређују брпј и структура заппслених у 

устанпвама кпје се финансирају из бучета ппщтине, уз претхпднп мищљеое 
председника ппщтине; 

10. инфпрмище јавнпст п свпм раду; 
11. дпнпси ппслпвник п раду на предлпг председника ппщтине; 
12. врщи друге ппслпве кпје утврди скупщтина ппщтине. 
 
 Ппщтинска управа 
 
1. припрема нацрте прпписа и других акта кпје дпнпси Скупщтина ппщтине, 

председник Ппщтине и Ппщтинскп веће; 
2. изврщава пдлуке и друге акте Скупщтине ппщтине, председника Ппщтине и 

Ппщтинскпг већа; 
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3. рещава у управнпм ппступку у првпм степену п правима и дужнпстима 
грађана, предузећа, устанпва и других прганизација у управним стварима из 
надлежнпсти Ппщтине; 

4. пбавља ппслпве управнпг надзпра над изврщаваоем прпписа и других 
ппщтих аката Скупщтине ппщтине; 

5. изврщава закпне и друге прпписе шије је изврщаваое ппверенп Ппщтини; 
6. пбавља струшне и друге ппслпве кпје утврди Скупщтина ппщтине, председник 

Ппщтине и Ппщтинскп веће; 
7. дпставља извещтај п свпм раду на изврщаваоу ппслпва из надлежнпсти 

Ппщтине и ппверених ппслпва, Ппщтинскпм већу и Скупщтини ппщтине пп 
пптреби, а најмаое једнпм гпдищое. 

 

6. ППИС ППСТУПАОА У ПКВИРУ НАДЛЕЖНПСТИ, ПВЛАЩЋЕОА 
И ПБАВЕЗА  

 
Oдељеое за финансије и бучет, привреду и лпкалнп-екпнпмски развпј пбавља 
ппслпве: 

- кпји се пднпсе на: израду нацрта бучета ппщтине уз ппщтпваое система 
јединствене бучетске класификације укљушујући и прпграмску; припремаое и 
дпстављаое кприсницима бучета упутства за припрему бучета са пснпвним 
екпнпмским смерницама, кап пснпвпм за израду предлпга финансијских планпва 
бучетских кприсника, пписпм планиране пплитике, прпценпм прихпда и примаоа и 
расхпда и издатака, пбимпм средстава кпји мпже да садржи предлпг финансијскпг 
плана бучетскпг кприсника, ппступкпм и динамикпм припреме бучета; стараое п 
ппщтпваоу календара бучета лпкалне власти; анализираое предлпга финансијских 
планпва бучетских кприсника и кпнтрпла оихпве усаглащенпсти са упутствпм; 
припремаое нацрта пдлуке п измени и дппуни бучета (ребаланса); израда предлпга 
рещеоа п привременпм финансираоу; пбавещтаваое бучетских кприсника п 
пдпбреним распплпживим апрппријацијама; припремаое и утврђиваое трпмесешне, 
месешне и щестпмесешне квпте; разматраое захтева за измену квпте; предлагаое 
пдлуек п привременпј пбустави изврщеоа бучета бучетским кприсницима; 
разматраое предлпга Плана изврщеоа бучета; дпнпщеое пдлуке п измени Плана 
изврщеоа бучета; разматраое захтева за преузимаое пбавеза; дпнпщеое рещеоа п 
пдбправаоу преусмераваоа апрппријација;  припремаое нацрта рещеоа п пдпбреоу 
средстава из текуће и сталне бучетске резерве; птвараое кпнсплидпванпг рашуна 
трезпра за динарска и девизна средства,  ппдрашуна динарских и девизних средстава 
кприсника јавних средстава и ппсебних наменских динарских рашуна кприсника јавних 
средстава и псталих правних лица и других субјеката кпји не припадају јавнпм сектпру 
и кпји нису укљушени у кпнсплидпвани рашун трезпра; ближе уређиваое нашина 
кприщћеоа средстава са ппдрашуна КРТ-а; извещтаваое п кприщћеоу средстава 
ппщтине; стараое п пласираоу слпбпдних нпвшаних средстава и пбавещтаваое Управе 
за трезпр; припремаое захтева Министарству финансија за пдпбреое фискалнпг 
дефицита изнад 10% прихпда ппщтине у текућпј гпдини са детаљним пбразлпжеоем 
пправданпсти инвестиција збпг кпјих настаје прекпрашеое; анализу дугпрпшне 
пдрживпсти дуга ппщтине; впђеое главне коиге трезпра и псталих ппслпвних коига са 
ппсебнпм евиднецијпм за свакпг директнпг и индиректнпг кприсника бучетских 
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средстава; впђеое ппмпћних коигеа; припремаое прпјекције и праћеое прилива 
прихпда и изврщеоа расхпда на кпнсплидпванпм рашуну бучета; управљаое 
гптпвинпм; примаое, завпђеое и кпнтрпла захтева за плаћаое и трансфер средстава и 
захтеве за плате; управљаое инфпрмаципним системпм у пбласти финансија; израду 
перипдишних извещтаја и заврщнпг рашуна кпнсплидпванпг рашуна трезпра; 
усаглащаваое ппслпвних коига са кприсницима бучета, Управпм за трезпр и 
дпбављашима; припремаое и изврщавоеа плаћаое; врщеое мпнитпринга и 
евалуације финансијских планпва пп прпграмскпј метпдплпгији; управљаое импвинпм 
(впђеое евиденција п пснпвним средствима и ппслпвнпм прпстпру; врщеое интерних 
кпнтрплних ппступка; пбављаое припремних радои и других ппслпва за спрпвпђеое 
прпписа кпјима се уређује пбласт финансираоа ппщтине;  припремаое нацрта аката 
кпјим се утврђују стппе извпрних прихпда, кап и нашин и мерила за пдређиваое 
висине лпкалних такси и накнада и других извпрних лпкалних прихпда и припрема 
симулација и мпдела пп ппјединим групама пбвезника на пснпву предлпженпг нацрта; 
прганизпваое јавне расправе и друге пблике ушещћа јавнпсти у ппступку прирпеме 
нацрта аката лпкалних извпрних прихпда;  
 - кпји се пднпсе на (ппслпви јавне набавке): истраживаое тржищта и ефикаснп 
планираое набавки; припрему плана набавки за кприснике бучетских средстава за 
кпје спрпвпди ппступке јавних набавки у сарадои са другим службама; пбезбеђиваое 
услпва за екпнпмишну, ефикасну и транспарентну упптребу јавних средстава и 
ппдстицаоа кпнкурентнпсти и равнпправнпсти ппнуђаша у ппступцима јавних набавки; 
спрпвпђеое ппступака јавних набавки пп прпцедури прпписанпј закпнпм; спрпвпђеое 
ппступака јавних набавки пп пвлащћеоу других нарушилаца у складу са Закпнпм п 
јавним набавкама; спрпвпђеое пбједиоених набавки за вище нарушилаца у складу са 
закпнпм; пбјављиваое пгласа п јавним набавкама, кпнкурсне дпкументације, 
пбавещтеоа и извещтаја на Ппрталу јавних набавки; пружаое кпнсултанских услуга и 
струшне ппмпћи директним и индиректним  кприсницима бучетских средстава и 
ппнуђашима у ппступцима јавних набавки; пдређиваое заппслених кпји ће 
представљати ппщтину/ппщтина у ппступцима јавних набавки кпје спрпвпде други 
нарушипци; прикупљаое и евидентираое пдређених ппдатака п ппступцима јавних 
набавки и закљушеним угпвприма п јавним набавкама; впђеое ппсебне евиденције п 
јавним набавкама мале вреднпсти; састављаое извещтаја п закљушеним угпвприма п 
јавним набавкама велике и мале вреднпсти и спрпведеним ппступцима; дпстављаое у 
предвиђенпм закпнскпм рпку наведених извещтаја Управи за јавне набавке; праћеое 
реализације закљушених угпвпра п јавним набавкама; пствариваое сарадое са 
прганима и прганизацијама кпји у пквиру свпје надлежнпсти примеоују прпписе из 
пбласти јавних набавки; пбављаое других ппслпва у складу са Закпнпм п јавним 
набавкама и другим прпписима кпјима се уређује пбласт јавних набавки; 

- кпји се пднпсе на (ппслпви лпкалне ппреске администрације): пријем, пбраду, 
кпнтрплу и унпс ппдатака из ппреских пријава; дпнпщеое рещеоа п утврђиваоу 
пбавеза пп пснпву лпкалних јавних прихпда за кпје није прпписанп да их сам ппрески 
пбвезник утврђује; евидентираое утврђене ппреске пбавезе у ппрескпм коигпвпдству 
лпкалне ппреске администрације, у складу са прпписима; коижеое изврщених уплата 
пп пснпву лпкалних јавних прихпда; канцеларијске и теренске ппреске кпнтрпле 
закпнитпсти и правилнпсти испуоаваоа ппреске пбавезе кпје се утврђују рещеоем 
лпкалне ппреске администрације; пбезбеђеое наплате ппреске пбавезе; ппслпве 
редпвне и принудне наплате, пдлагаоа плаћаоа ппрескпг дуга; ппкретаое ппступка 
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стешаја; ппднпщеоа захтева за ппкретаое ппрескпг прекрщајнпг ппступка; дпстављаое 
извещтаја са дпказима Ппрескпј пплицији, када ппстпје пснпви сумое да је изврщенп 
ппрескп кривишнп делп; ппслпве првпстепенпг ппступка пп изјављеним жалбама 
ппреских пбвезника; впђеое ппнпвнпг ппступка пп ппнищтеним управним актима; 
пружаое правне ппмпћи надлежним прганизаципним јединицама Ппреске управе и 
другим прганизаципним јединицама лпкалне ппреске администрације; впђеое 
јединственпг ппрескпг коигпвпдства за лпкалне јавне прихпде; примену јединствених 
стандарда, дефиниција, класификација и нпменклатура кпдираоа ппдатака и технику 
пбраде у складу са јединственим инфпрмаципним системпм за лпкалне јавне прихпде; 
припрему метпдплпщких упутстава за једнппбразну примену прпписа из пбласти 
лпкалних јавних прихпда; даваое бесплатних инфпрмација п ппреским прпписима из 
кпјих прпизилази ппреска пбавеза пп пснпву лпкалних јавних прихпда; издаваое 
увереоа и пптврда и извещтаваое лпкалне сампуправе и Ппреске управе у вези са 
лпкалним јавним прихпдима и пстали ппслпви у складу са закпнпм и другим 
прпписима кпјима се уређује пва пбласт; 

- кпји се пднпсе на (привреду и лпкалнп екпнпмски развпј): реализацију 
развпјних прпјеката пд интереса за ппщтину, представљаое инвестиципних 
пптенцијала ппщтине и реализацију активнпсти на привлашеоу инвестиција; израда 
нпрмативних и других акта из пбласти лпкалнпг екпнпмскпг развпја; стараое п 
укупнпм привреднпм развпју ппщтине; пбављаое управних и струшних ппслпве у 
пбласти привреде; ппдстицаое и стараое  п развпју туризма, старих заната, 
ппљппривреде и псталих привредних грана; пбављаое пoслпва категпризације 
туристишких пбјеката у складу са закпнпм; впђеое ппступка прпмене намене 
ппљппривреднпг у грађевинскп земљищте; израда гпдищоег прпграм развпја 
ппљппривреде и руралнпг развпја; израду гпдищоег прпграма защтите, уређеоа и 
кприщћеоа ппљппривреднпг земљищта у државнпј свпјини; спрпвпђеое ппступка 
даваоа у закуп ппљппривреднпг земљищта у државнпј свпјини; израду ппщтих и 
пперативних планпва защтите пд елементарних неппгпда; извещтаваое п 
ппљппривреднпј прпизвпдои (сетва, жетва, јесеои радпви); инфпрмисаое 
индивидуалних ппљппривредних прпизвпђаша и регистрпваних ппљппривредних 
газдинстава п актуелнпстима везаним за ппљппривреду; 
утврђиваое  впдппривредних  услпва на теритприји ппщтине; издаваое 
впдппривредних сагласнпсти и впдппривредних дпзвпла за пбјекте и радпве у складу 
са закпнским пвлащћеоима ппщтина;  ппдстицаое предузетнищтва, малих и средоих 
предузећа у складу са закпнпм и пдлукама Скупщтине ппщтине; даваое инфпрмација 
и пружаое технишке ппмпћи правним лицима при реализацији прпјеката, државних 
субвенција и кредита; пбављаое административних ппслпва за Агенцију за привредне 
регистре и пружаое ппмпћи лпкалним привредницима у регистрацији и 
пререгистрацији прганизаципних пблика; израда базе ппдатака, праћеое, анализа и 
даваое извещтаја п стаоу и кретаоу привредних активнпсти на теритприји ппщтине; 
израду прпјекције будућих кретаоа и предлагаое стратегије за даљи развпј; 
усппстављаое привредних кпнтаката и стараое п привлашеоу нпвих инвеститпра у 
ппщтину; пбављаое струшних, административних, технишких и других ппслпва на 
впђеоу, кппрдинираоу и сервисираоу ппслпва из пбласти екпнпмскпг развпја 
ппщтине; представљаое мпгућнпсти и услпва за улагаое у ппщтину; прганизацију и 
ушещће ппщтине на разним прпмптивним манифестацијама, сајмпвима и привредним 
излпжбама; пдржаваое редпвних кпнтакта са републишким и другим институцијама 
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кпје се баве унапређеоем екпнпмскпг развпја и привлашеоем инвестиција; 
представљаоа ппщтине на регипналнпм, државнпм и међунарпднпм нивпу у 
активнпстима везаним за лпкални екпнпмски развпј; креираое и прганизацију тренинг 
прпграма у складу са пптребама привреде; сарадоу са Наципналнпм службпм за 
заппщљаваое (НСЗ) у реализацији мера активне пплитике заппщљаваоа; 
усппстављљаоа кпнтаката са међунарпдним прганизацијама и дпнатприма; 
истраживаое мпгућнпсти за финасираое развпјних прпграма;  припремаое, 
управљаое и реализација развпјних прпјеката и капиталних инвестиција у пбласти 
јавне инфраструктуре; праћеое  рада јавних предузећа, друщтва капитала кпјима је 
ппщтина псниваш или супсниваш или кпјима је ппверенп пбављаое кпмуналне 
делатнпсти и даваое мищљеоа п оихпвим извещтајима п раду; праћеое рада јавних 
предузећа, јавних агенција, друщтава капитала кпјима је ппщтина псниваш или 
супсниваш у пбласти ппљппривреде, впдппривреде, и других грана привреде и и 
даваое мищљеоа п оихпвим извещтајима п раду; припремаое нацрта пдлука из свпје 
надлежнпсти; припремаое нацрта стратегија и прпграме развпја ппщтине; кап и друге 
ппслпве из свпг делпкруга. 

Пдељеое пбавља и друге ппслпве из свпје надлежнпсти. 
 
 
Пдељеое за прпстпрнп планираое, урбанизам и пбједиоену прпцедуру, 
грађевинскп-кпмуналне, инспекцијске ппслпве и ппслпве защтите живптне средине 
пбавља ппслпве: 
-кпји се пднпсе на: издаваое извпда из урбанистишких планпва; издаваое инфпрмација 
п лпкацији и лпкацијских услпва; прибављаое услпва за прпјектпваое и прикљушеое на 
кпмуналну инфраструктуру; прибављаое других ппсебних услпва пд јавних предузећа, 
привредних друщтава и устанпва имапца јавних пвлащћеоа,  неппхпдних за израду 
лпкацијских услпва зависнп пд намене пбјекта; даваое пбавещтеоа п намени прпстпра 
и мпгућнпсти ппщтина пп захтевима странака; сарадоу  са струшним службама, 
прганизацијама и правним лицима из пбласти урбанизма и грађевине за пптребе рада 
пргана ппщтине и Пдељеоа; издаваое  грађевинских дпзвпла; издаваое рещеоа п 
пдпбреоу за изградоу, рекпнструкцију, адаптацију и санацију пбјеката; даваое 
струшних мищљеоа у ппступку издаваоа грађевинске дпзвпле и  пдпбреоа за изградоу 
у пквиру пбједиоене прпцедуре; пбраду инфпрмација п ппјединим предметима. 

Пдељеое пбавља и следеће ппслпве: прпвере испуоенпсти фпрмалних услпва за 
издаваое грађевинске дпзвпле и да ли су ппдаци наведени у извпду из прпјекта у 
складу са лпкацијским услпвима; да ли је идејни прпјекат за прибављаое рещеоа п 
пдпбреоу за изградоу у складу са издатим  лпкацијским услпвима пднпснп планпм; 
стараое п закпнитпм впђеоу ппступка издаваоа пдпбреоа; припремаое извещтаја п 
раду; пбављаое и других задатака и ппслпва из пбласти припреме земљищта за 
грађеое; издаваое пптврда за изграђене темеље пбјеката; дпнпщеое рещеоа п 
припремним радпвима и п прпбнпм раду; издаваое дпзвпле за кприщћеое 
пбјеката/упптребне дпзвпле; издаваое увереоа п старпсти пбјеката; издаваое 
увереоа п етажираоу пбјеката; впђеое регистара издатих грађевинских дпзвпла и 
издатих упптребних дпзвпла; издаваое увереоа п шиоеницама п кпјима впди 
евиденцију; ппступка легализације пбјеката; птуђеоа и даваоа у закуп грађевинскпг 
земљищта у јавнпј свпјини; утврђиваое земљищта за редпвну упптребу пбјекта; 
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дпнпщеоа рещеоа кпнверзије права кприщћеоа у правп свпјине на грађевинскпм 
земљищту уз накнаду; утврђиваое престанка права свпјине; ппступка експрппријације. 

Пдељеое спрпвпди ппступке прпцене утицаја, прпцене утицаја затешенпг стаоа и 
ажурираое студија п прпцени утицаја на живптну средину;   ппступа кап 
заинтереспвани прган кпд ппступака прпцене утицаја пред надлежним прганпм 
аутпнпмне ппкрајине и пред надлежним министарствпм; врщи пцену и даје сагласнпст 
на извещтаје п стратещкпј прпцени утицаја; пбавља ппслпве везане за защтиту ваздуха 
и защтиту пд буке; издаје дпзвпле за сакупљаое, трансппрт, складищтеое, третман и 
пдлагаое инертнпг и неппаснпг птпада; издаје интегрисане дпзвпле; врщи ревизију 
издатих интегрисаних дпзвпла и ревизију услпва у интегрисанпј дпзвпли; издаје 
дпзвпле за пбављаое делатнпсти прпмета и кприщћеоа нарпшитп ппасних хемикалија; 
припрема прпграме защтите живптне средине и лпкалне акципне и санаципне 
планпве; сарађује са удружеоима и прганизацијама цивилнпг сектпра; спрпвпди 
активнпсти за јашаое свести п пптреби защтите живптне средине; припрема гпдищое 
извещтаје и пбавещтава јавнпст п стаоу живптне средине; впди евиденције и 
дпставља ппдатке Агенцији за защтиту живптне средине и министарству; врщи ппслпве 
защтите и унапређеоа прирпдних дпбара и пбавља друге ппслпве везане за защтиту 
живптне средине.   
 Пдељеое пбавља и следеће ппслпве: праћеое и унапређеое функципнисаоа 
јавних кпмуналних предузећа и кпмуналних делатнпсти; реализацију прпјеката и 
иницијатива са циљем мпдернизације рада јавних кпмуналних предузећа и 
ппбпљщаоа кпмуналне инфраструктуре; израду нацрта ппщтих правних аката, пдлука, 
угпвпра и рещеоа кпји се пднпсе на кпмуналне делатнпсти; израду ппјединашних 
правних акта у кпмуналнп – стамбенпј пбласти; врщеое  управнпг надзпра над радпм 
предузећа кпја пбављају ппслпве из пбласти кпмуналних делатнпсти; пбављаое 
ппслпва у вези са утврђиваоем цена кпмуналних прпизвпда и услуга; кпнтрплу 
спрпвпђеоа пснпвних нашела енергетске пплитике; дефинисаоа стратегије и планпва 
развпја енергетике на лпкалнпм нивпу; прпписиваое услпва и нашина снабдеваоа 
тпплптнпм енергијпм са правилима рада дистрибутивне мреже за тпплптну енергију; 
израду предлпга тарифнпг система за пдређиваое цене тпплптне енергије; пбављаое 
других ппслпва из пбласти енергетике;   регулисаое и управљаое сапбраћајем на 
теритприји ппщтине; управљаое ппврщинама за паркираое и регулисаоа паркираоа;  
јавни превпз на теритприји ппщтине; планираое капацитета мрежа линија; управљаое 
квалитетпм у систему јавнпг трансппрта путника; надзпр над безбеднпщћу сапбраћаја 
и такси превпза; израда планске дпкументације у циљу прганизације и пбезбеђеоа 
защтите пд ппжара, елементарних и других већих неппгпда, прганизацију цивилне 
защтите; израду услпва за усппстављаое интегрисанпг  система защтите и спасаваоа;  
припрема планпва за пдбрану и пствариваое пдбрамбених интереса у услпвима 
ратнпг и ванреднпг стаоа на теритприји ппщтине/ппщтина; впђеое управнпг ппступка 
и дпнпщеоа рещеоа из стамбене пбласти; припремаое нацрта рещеоа за исељеое 
бесправнп усељених лица у станпве и заједнишке прпстприје у стамбеним зградама; 
евидентираое скупщтина станара стамбених зграда на теритприји ппщтине и 
издаваое увереоа п фпрмираоу скупщтине станара и избпру председика;  припрему 
предлпга рещеоа, угпвпра и анекса угпвпра п пткупу и закупу станпва; врщеое 
ппслпва у вези са пренпспм права закупа и замене станпва; праћеое изврщаваоа 
угпвпрних пбавеза пп пснпву закупа и пткупа на рате и прпвера закпнитпг утврђиваоа 
пткупне цене стана и ревалпризације; ппднпщеое пријава надлежним прганима за 
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исељеое бесправних кприсника станпва; сарадоу са надлежним кпмуналним и јавним 
предузећима, инспекцијским службама и другим надлежним институцијама и ушещће 
у принуднпм исељеоу и записнишкпј примппредаји стамбенпг прпстпра. 

У Пдељеоу се прате и примеоују закпни и други прпписи из пбласти импвинскп 
– правних пднпса у надлежнпсти ппщтине; спрпвпди ппступак прибављаоа и птуђеоа 
неппкретнпсти у јавнпј свпјини ппщтине, управља импвинпм кпја је у јавнпј свпјини и 
свпјини ппщтине, кап и неппкретнпсти кпје кпристе правни субјекти шији је псниваш 
ппщтина.  

Пдељеое пбавља ппслпве кпји се пднпсе на: надзпр над применпм Закпна п 
планираоу и изградои и над применпм других прпписа и ппщтих аката, стандарда, 
технишких нпрматива и нпрми квалитета, кпји се пднпсе на прпјектпваое, грађеое и 
рекпнструкцију пбјеката виспкпградое, нискпградоа и других пбјеката, кап и на 
извпђеое ппјединих грађевинских радпва на тим пбјектима и грађеое пбјеката на 
прпписан нашин;  праћеое стаоа, предлагаое мера и надзпр над применпм закпна и 
ппдзакпнских аката из пбласти защтите живптне средине, ппступаоа са птпадним 
материјама, защтити пд нејпнизујућих зрашеоа, защтити прирпде, защтити пд буке, 
ппступаоу са хемикалијама, управљаоу птпадпм и п прпцени утицаја на живптну 
средину;  дпнпщеое рещеоа и налагаое мера у пбласти защтите живптне средине и 
праћеое оихпвпг спрпвпђеоа;  праћеое  стаоа, предлагаоа мера и инспекцијски 
надзпр над закпнитпщћу рада правних лица кпје пбављају кпмуналну делатнпст и 
инспекцијски надзпр над ппступаоем предузетника и грађана у ппгледу придржаваоа 
закпна, других прпписа и ппщтих аката; надзпр  у пбласти уређиваоа и пдржаваоа 
пбјеката и јавних ппврщина; јавну хигијену, надзпр над уређеоем Ппщтине, јавних 
зелених ппврщина, функципнисаоем јавне расвете, снабдеваоа насеља впдпм и 
пдвпђеоа птпадних впда, снабдеваоа електришнпм и тпплптнпм енергијпм, 
изнпщеоем и деппнпваое смећа, сахраоиваоем, пдржаваоем грпбаља, рада 
кафилерија; надзпр над врщеоем димнишарских услуга; надзпр над пбављаоем  
делатнпсти пијаца; надзпр над пдржаваоем шистпће јавних ппврщина, над 
раскппаваоем улица и других јавних ппврщина и друге ппслпве кпмуналне хигијене; 
праћеое  стаоа, предлагаое мера и инспекцијски надзпр над изврщаваоем закпна и 
других прпписа на пдржаваоу, защтити, изградои и рекпнструкцији лпкалних и 
некатегприсаних путева; надзпр над применпм ппщтинских пдлука у кпјима се 
регулище сапбраћај; надзпр над  врщеоем истпвара и утпвара рпбе из мптпрних 
впзила; праћеое стаоа, предлагаое  мера и инспекцијски надзпр над закпнитипщћу у 
пбављаоу друмскпг лпкалнпг превпза и тп: ванлинијскпг превпза путника, линијскпг и 
ванлинијскпг превпза ствари, превпза за сппствене пптребе лица и ствари и аутп-такси 
превпза; праћеое стаоа, предлагаое мера и инспекцијскпг надзпра над радпм 
устанпва у пбласти предщкплскпг васпитаоа и пбразпваоа, пснпвнпг и средоег 
пбразпваоа; изврщеое изврщних или кпнашних рещеоа из делпкруга Ппщтинске 
управе; впђеое  пптребних евиденција; сарадоу са другим прганима и 
прганизацијама ради међуспбнпг пбавещтаваоа, размене ппдатака, пружаоа ппмпћи 
и заједнишких мера и радои пд знашаја за инспекцијски надзпр, у циљу ефикаснијег 
пбављаоа ппслпва; пружаое струшне ппмпћи, припрему дпкументације, израду и 
ажурираое прпцене угрпженпсти и планпва защтите и спасаваоа кпји пбухватају 
превентивне мере защтите кпјима се спрешавају елементарне неппгпде или ублажава 
оихпвп дејствп; израду мера защтите и спасаваоа у слушају неппсредне ппаснпсти пд 
елементарних неппгпда; предузимаое мера ублажаваоа и птклаоаоа неппсредних 
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ппследица пд елементарних неппгпда; прганизацију цивилне защтите, усппстављаое 
интегрисанпг система защтите и спасаваоа кпји би пбјединили све  превентивне и 
пперативне мере защтите  живпта и импвине грађана; предузимаое мера и праћеое 
реализације мера из планпва пдбране и планпва за ванредне ситуације, ппсебнп у 
делу предузимаоа превентивних мера и прпцене ризика; сагледаваое ппследица 
щтета насталих елементарнпм неппгпдпм и другим ванредним дпгађајима; пбављаое 
струшних и административних ппслпва за пптребе Ппщтинскпг щтаба за ванредне 
ситуације и јединица цивилне защтите, припрема планпва за пдбрану и пствариваое 
пдбрамбених интереса у услпвима ратнпг и ванреднпг стаоа на теритприји Ппщщтине.  
 Пдељеое пбавља и друге ппслпве из свпје надлежнпсти. 
 

Пдељеое за друщтвене делатнпсти, ппслпве пргана ппщтине, ппщту управу и 
заједнишке ппслпве пбавља ппслпве  

-који се односе на: праћење и обезбеђивање услова за функционисање и развој у 

области предшколског васпитања и образовања, основног и средњег образовања, 

културе, спорта, дечије и социјалне заштите, борачко-инвалидске заштите, јавног 

здравља и примарне здравствене заштите; програма и пројеката за младе; управне, 

планске, аналитичке и друге стручне послове из ових области; надзор над радом 

установа у друштвеним делатностима у којима је  оснивач општина; праћење стања и 

остваривање програма рада и развоја установа; предлагање мера у циљу спровођења 

утврђене политике у овим областима; праћење спровођења прописа; вођење 

другостепеног поступка о правима из области социјалне заштите која су у надлежности 

општине; стручне и административне послове за комисије из надлежности одељења; 

предлагање одлуке о мрежи установа дечије и социјалне заштите, основног и средњег 

образовања; доношење програма мера и активности на унапређењу квалитета и развој 

облика и услуга социјалне заштите, у области ученичког и студентског стандарда; 

утврђивање права на ученичке и студентске стипендије и кредите, смештај у домове, 

опоравак, регресирање школарине; припрему предлоге општих и других аката, извештаја 

и анализа за потребе органа општине; вођење управног поступка о праву на додатак на 

децу, родитељски додатак, накнаду зараде за време породиљског одсуства, одсуства са 

рада ради неге детета, одсуства са рада посебне неге детета, накнаду трошкова боравка у 

предшколској установи за децу без родитељског старања, децу ометену у развоју и децу 

из материјално угрожених породица; одлучивање у првом степену о признавању 

законом одређених права борцима, војним инвалидима и породицама палих бораца;  

инспекцијски надзор над радом установа у области предшколског васпитања и 

образовања, основног и средњег образовања; израду предлога одлуке о буџету општине 

у делу који се односи на област друштвених делатности; припрему и утврђивање 

предлога финансијских планова за кориснике буџетских средстава из области основног и 

средњег образовања, друштвене бриге о деци, културе, физичке културе и спорта и 

социјалне заштите; контролу појединачних захтева за плаћање; распоређивање средстава 

корисницима у оквиру одобрених апропријација и квота; праћење извршења 

финансијских планова; предлагање промена у апропријацији и измену финансијских 

планова корисника буџета из области друштвених делатности.  
Пдељеое пбавља и ппслпве кпји се пднпсе на: струшне и административнп – 

технишке ппслпве везане за пдржаваое седница Скупщтине ппщтине, рад председника 
ппщтине и седница Ппщтинскпг већа и оихпвих радних тела;  пбраду и шуваое свих 
извпрних аката п раду пргана ппщтине;  пбављаое струшних ппслпве кпји се пднпсе на 
представке и предлпге грађана;  кппрдинацију, припрему и ажурираое инфпрмација за 
пптребе интернет презентације ппщтине;  припрему инфпрмација и званишних 
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саппщтеоа пргана ппщтине; унапређеое прганизације рада и мпдернизацију ппщтинске 
управе; прганизацију пријемне канцеларије, писарнице, архиве и дпставне службе; 
лишна стаоа грађана и матишарске ппслпве;  нпрмативнп-правне ппслпве; пружаое 
правне ппмпћи грађанима; пствариваое права и пбавеза из раднпг пднпса заппслених, 
именпваних и ппстављених лица; кпнтрплу над применпм прпписа п канцеларијскпм 
ппслпваоу; впђеое бирашкпг списка; струшне и административне ппслпве за 
спрпвпђеое избпра и прганизацију референдума; евиденцију радних коижица; 
праћеое рада и пружаое ппмпћи месним заједницама;  унапређеое примене 
инфпрмаципних технплпгија; пдржаваое и развпј рашунарске и кпмуникаципне мреже; 
администрираое базе ппдатака; пдржаваое и развпј апликативнпг спфтвера; 
прганизацију пбуке заппслених у ппщтинскпј управи, кап и јавним предузећима и 
устанпвама шији је псниваш ппщтина; усппстављаое услпве за развпј и пдржавое 
гепграфскпг инфпрмаципнипг система (ГИС-а) у сарадои са надлежним републишким и 
ппщтинским прганима и прганизацијама, кап и јавним предузећима, са теритприје 
ппщтине, шији је псниваш ппщтина, пднпснп Република. 

У пквиру Пдељеоа се пбављају ппслпви кпји се пднпсе на: кприщћеое 
бирптехнишких и других средстава ппреме; кприщћеое, пдржаваое и пбезбеђеое 
зграде ппщтине и службених прпстприја: пбезбеђиваое превпза мптпрним впзилима са 
и без впзаша и стараое п оихпвпм пдржаваоу; пдржаваое шистпће ппслпвних 
прпстприја;  умнпжаваое материјала; дактилпграфске ппслпве; прганизацију рада 
дпставне службе; административнп – технишке ппслпве набавке материјала; ситнпг 
инвентара и пснпвних средстава; пбављаое других сервисних ппслпва за пптребе пргана 
ппщтине. 
 Пдељеое пбавља и друге ппслпве из свпје надлежнпсти. 
  

7. НАВПЂЕОЕ ПРППИСА 

 

 Закпн п лпкалнпј сампуправи („Службени гласник РС“ брпј 129/07, 83/2014-др. 
Закпн и 101/16-др. Закпн) 

 Закпн п лпкалним избприма („Службени гласник РС“ брпј 129/07,34/10 и 54/11) 

 Закпн п ппщтем управнпм ппступку ( „Службени гласник РС“ брпј 18/2016) 

 Закпн п раду („Службени гласник РС“ брпј 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 
13/17-пдлука УС РС) 

 Закпн п заппсленима у аутпнпмним ппкрајинама и јединицама лпкалне 
сампуправе („Службени гласник РС“, брпј 21/16) 

 Закпн п државнпј управи („Службени гласник РС“, брпј 79/05, 101/07, 95/10 и 
99/14) 

 Закпн п платама у државним прганима и јавним службама („Службени гласник РС“ 
брпј 34/01, 92/11, 10/13, 55/13 и 99/14) 

 Закпн п систему плата заппслених у јавнпм сектпру („Службени гласник РС“, брпј 
18/16) 

 Закпн п нашину пдређиваоа максималнпг брпја заппслених у јавнпм сектпру 
(„Службени гласник РС“, брпј 68/15) 

 Закпн п Агенцији за бпрбу прптив кпрупције („Службени гласник РС“ брпј 
97/08,53/10, 66/11-пдлука УС РС, 67/13-пдлука УС РС и 8/15-пдлука УС РС) 
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 Закпн п слпбпднпм приступу инфпрмацијама пд јавнпг знашаја („Службени гласник 
РС“ брпј 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10) 

 Закпн п јавним предузећима („Службени гласник РС“ брпј 15/16) 

 Закпн п култури („Службени гласник РС“ брпј 72/09, 13/16 и 30/16-исправка) 

 Закпн п пешату државних и других прана („Службени гласник РС“ брпј 101/07) 

 Закпн п јединственпм бирашкпм списку („Службени гласник РС“, брпј 104/09 и 
99/11) 

 Закпн п наципналним саветима наципналних маоина („Службени гласник РС“, 
брпј 72/09, 20/14-пдлука УС РС и 55/14) 

 Закпн п јавним набавкама („Службени гласник РС“, брпј 124/12, 14/15 и 68/15) 

 Закпн п пензијскпм и инвалидскпм псигураоу („Службени гласник РС“, брпј 34/03, 
85/05, 5/09, 107/09, 101/10, 93/12, 62/13, 108/13, 75/14 и 142/14) 

 Закпн п државним и другим празницима у Републици Србији („Службени гласник 
РС“, брпј 43/01, 101/07 и 92/11) 

 Закпн п спрешаваоу злпстављаоа на раду (Службени гласник РС“, брпј 36/10) 

 Закпн п здравственпј защтити („Службени гласник РС“, брпј 107/05, 72/09, 88/10, 
99/10 и 57/11, 119/12, 45/13-други закпн, 93/14, 96/15 и 106/15) 

 Закпн п ванредним ситуацијама (Службени гласник РС“, брпј 111/2009, 92/11 и 
93/12) 

 Закпн п защтити пд ппжара (Службени гласник РС“, брпј 111/2009 и 20/15) 

 Закпн п тајнпсти ппдатака (Службени гласник РС“, брпј 104/2009) 

 Закпн п држављанству (Службени гласник РС“, брпј 135/04 и 90/07) 

 Закпн п пвераваоу пптписа, рукпписа и преписа (Службени гласник РС“, брпј 93/14 
и 22/15)  

 Закпн п матишним коигама (Службени гласник РС“, брпј 20/2009 и 145/14) 

 Закпн п републишким административним таксама (Службени гласник РС“, брпј 
93/12, 83/15 и 112/15) 

 Закпн п правима бпраца, впјних инвалида и шланпва оихпвих ппрпдица (Службени 
гласник СРС“, брпј 54/89 и „Службени гласник РС“, брпј 137/04) 

 Закпн п спцијалнпј защтити (Службени гласник РС“, брпј  24/11) 

 Закпн п финансијскпј ппдрщци ппрпдици са децпм (Службени гласник РС“, брпј  
16/02, 115/05 и 107/09) 

 Закпн п пснпвама система пбразпваоа и васпитаоа (Службени гласник РС“, брпј  
88/17 и 101/17) 

 Закпн п средоем пбразпваоу и васпитаоу (Службени гласник РС“, брпј 55/13 и 
101/17) 

 Закпн п друщтвенпј бризи п деци (Службени гласник РС“, брпј 49/92, 29/93, 53/93, 
67/93, 28/94, 47/94, 25/96, 29/01 и 18/10) 

 Закпн п предщкплскпм васпитаоу и пбразпваоу (Службени гласник РС“, брпј 18/10 
и101/17) 

 Закпн п библиптешкп-инфпрмаципнпј делатнпсти (Службени гласник РС“, брпј 
52/11)  

 Закпн п финансираоу лпкалне сампуправе (Службени гласник РС“, брпј 62/06, 
47/11, 93/12 83/16 и 104/16) 

 Закпн п кпмуналним делатнпстима („Службени гласник РС“ брпј  88/11 и 104/16) 
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 Закпн o планираоу и изградои („Службени гласник РС“ брпј 72/09, 81/09, 72/09, 
81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13 и 145/14 ) 

 Закпн п превпзу у друмскпм сапбраћају („Службени гласник РС“ брпј 46/95, 66/01, 
61/05, 91/05, 62/06 и 31/11); 

 Закпн п јавним путевима, („Службени гласник РС“ брпј 101/05, 123/07, 101/11, 93/12 
и 104/13); 

 Закпн п защтити живптне средине, („Службени гласник РС“, брпј 135/04, 36/09, 
36/09-други закпн, 72/09-други закпн, 43/11-пдлука УС РС и 142/116); 

 Закпн п защтити пд буке у живптнпј средини, („Службени гласник РС“, брпј 36/09 и 
88/10); 

 Закпн п управљаоу птпадпм, („Службени гласник РС“, брпј 36/09 и 88/10 и 14/16); 

 Закпн п прпцени утицаја на живптну средину, („Службени гласник РС“, брпј 135/04 
и 36/09); 

 Закпн п защтити ваздуха, („Службени  гласник РС“, брпј 36/09 и 10/13); 

 Закпн п защтити пд нејпнизујућих зрашеоа, („Службени гласник  РС“, брпј 36/09); 

 Закпн п защтити прирпде, („Службени гласник РС“, брпј 36/09, 88/10, 91/10 и 
14/16); 

 Закпн п стратещкпј прпцени утицаја на живптну средину („Службени гласник РС“, 
брпј 135/04 и 88/10); 

 Закпн п интегрисанпм спрешаваоу и кпнтрпли загађиваоа живптне средине, 
(„Службени гласник РС“, брпј 135/04 и 25/15); 

 Закпн п амбалажи и амбалажнпм птпаду („Службени гласник РС“, брпј 36/09); 

 Закпн п хемикалијама („Службени гласник РС“, брпј 36/09, 88/10, 92/11, 93/12 и 
25/15) 

 Закпн п впдама („Службени гласник РС“, брпј 30/10, 93/12 и 101/16) 

 Закпн п безбеднпсти сапбраћаја на путевима („Службени гласник РС“, брпј 41/09, 
53/10, 101/11, 55/14, 96/15-други закпн и 9/16-пдлука УС РС) 

 Закпн п енергетици („Службени гласник РС“, брпј 145/14) 

 Закпн п експрппријацији („Службени гласник РС“, брпј 53/95 и 20/09 и „Службени 
лист СРЈ“, брпј 16/01-пдлука СУС и 55/13-пдлука УС РС, аутентишнп тумашеое – 
106/16) 

 Закпн п јавнпј свпјини („Службени гласник РС“, брпј 72/11, 88/13, 105/14, 104/16-
други закпн и 108/16) 

 Закпн п станпваоу и пдржаваоу зграда(„Службени гласник РС“, брпј 104/16) 

 Закпн п нашину и услпвима признаваоа права и враћаоу земљищта кпје је прещлп 
у друщтвену свпјину пп пснпву ппљппривреднпг земљищнпг фпнда и 
кпнфискацијпм збпг неизврщених пбавеза из пбавезнпг пткупа ппљппривредних 
прпизвпда („Службени гласник РС“, брпј 18/91, 20/92 и 42/98) 

 Закпн п враћаоу утрина и пащоака селима на кприщћеое („Службени гласник 
РС“, брпј16/92) 

 Закпн п задругама ( „Службени гласник РС“, брпј 112/15) 

 Закпн п сахраоиваоу и грпбљима („Службени лист  СРС“, брпј 20/77, 24/85, 6/89 и 
„Службени гласник РС“, брпј 53/93, 67/93, 48/94 и 101/05) 

 Закпн п ппљппривреднпм земљищту („Службени гласник РС“, брпј 62/06, 65/08 и 
41/09, 112/15 и 80/17) 

http://www.propisi.net/DocumnetWebClient/ingpro.webclient.Main/FileContentServlet/propis/0118cc/11890.htm?encoding=%D0%8B%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0#zk135/04
http://www.propisi.net/DocumnetWebClient/ingpro.webclient.Main/FileContentServlet/propis/0118cc/11890.htm?encoding=%D0%8B%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0#zk36/09
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 Закпн п ппљппривреднпм и руралнпм развпју („Службени гласник РС“, брпј 41/09 
101/16) 

 Закпн п ппрезу на дпхпдак грађана („Службени гласник РС“, брпј 24/01, 80/02, 
135/04, 62/06, 31/09, 44/09, 18/10, 93/12, 114/12-пдлука УС РС, 47/13, 48/13, 
108/13, 57/14, 68/14-др.закпн и 112/15) 

 Закпн п дппринпсима за пбавезнп спцијалнп псигураое („Службени гласник РС“, 
брпј 84/04, 61/05, 5/09, 7/09-усклађ. 52/11, 101/11, 47/13, 108/13, 57/14, 68/14-
др.закпн и 112/15) 

 Закпн п приватизацији („Службени гласник РС“, брпј 83/14, 46/15, 112/15 и 20/16) 

 Закпн п ппрезу на дпдату вреднпст („Службени гласник РС“, брпј 84/04, 86/04-
исправка, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14-др.закпн, 142/14, 83/15 и 108/16) 

 Закпн п бучетскпм систему („Службени гласник РС“, брпј 54/09, 73/10, 101/10, 
101/11, 93/12, 62/13, 63/13, 108/13, 142/14, 68/15-др.закпн, 103/15 и 99/16) 

 Закпн п бучету Републике Србије за 2017. Гпдину („Службени гласник РС“, брпј 
99/16) 

 Закпн п рашунпвпдству и ревизији („Службени гласник РС“, брпј 62/13) 

 Закпн п ппрескпм ппступку и ппрескпј администрацији („Службени гласник РС“, 
брпј 80/02, 84/02, 23/03, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05, 62/06, 61/07, 20/09, 72/09, 
53/10, 101/11, 2/12, 93/12, 47/13, 108/13, 68/14, 105/14, 112/15, 15/16 и 108/16) 

 Закпн п финансираоу пплитишких активнпсти („Службени гласник РС“, брпј 43/11 и 
123/14) 

 Закпн п прекрщајима („Службени гласник РС“, брпј 65/13, 13/16 и 98/16-пдлука УС 
РС) 

 Уредба п канцеларијскпм ппслпваоу пргана државне управе („Службени гласник 
РС“ брпј 80/92, 45/16 и 98/16) 

 Упутсрвп п канцеларијскпм ппслпваоу пргана државне управе („Службени гласник 
РС“ брпј 10/93, 14/93-исправка, 67/16 и 3/17) 

 Упутствп п електрпнскпм канцеларијскпм ппслпваоу („Службени гласник РС“, брпј 
102/10) 

 Упутствп п електрпнскпм канцеларијскпм ппслпваоу пргана државне управе 
(„Службени гласник РС“, брпј 40/10 и 42/17) 

 Уредба п накнади трпщкпва у управнпм ппступку („Службени гласник РС“ брпј 
80/92) 

 Уредба п услпвима прибављаоа и птуђеоа неппкретнпсти неппсреднпм 
ппгпдбпм, даваоа у закуп ствари у јавнпј свпјини и ппступцима надметаоа и 
прикупљаоа писмених ппнуда („Службени гласник РС“ брпј 24/12, 48/15, 99/15, 
42/17 и 94/17) 

 Уредба за спрпвпђеое закпна п нашину и услпвима признаваоа права и враћаоу 
земљищта кпје је прещлп у друщтвену свпјину пп пснпву ппљппривреднпг 
земљищнпг фпнда и кпнфискацијпм збпг неизврщених пбавеза из пбавезнпг 
пткупа ппљппривредних прпизвпда („Службени гласник РС“ брпј 41/91, 44/91, 
4/92, 8/97 и 103/03) 

 Уредба п кпефицијентима за пбрашун и исплату плата именпваних и ппстављених 
лица и заппслених у државним прганима- прешищћен текст („Службени гласник 
РС“ брпј 44/08 и 2/12) 
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 Уредба п категпријама регистратурскпг материјала  с рпкпвима шуваоа („Службени 
гласник РС“ брпј 44/93) 

 Уредба п саставу и нашину рада щтабпва за ванредне ситуације („Службени 
гласник РС“ брпј 98/10) 

 Уредба п критријумима за дпнпщеое акта п мрежи предщкплских устанпва и аката 
п мрежи щкпла („Службени гласник РС“ брпј 80/10) 

 Уредба п прпграму  и нашину пплагаоа државнпг струшнпг испита („Службени 
гласник РС“ брпј 16/09, 84/14,81/16 и 76/17) 

 Уредба п критријумима за утвђиваое накнаде за защтиту и унапређеое живптне 
средине и највищег изнпса накнаде („Службени гласник РС“ брпј 111/09) 

 Уредба п ближим услпвима за пдлагаое плаћаоа ппрескпг дуга („Службени 
гласник РС“ брпј 53/03, 61/04 и 71/05) 

 Уредба п висини трпщкпва принудне наплате ппреза („Службени гласник РС“ брпј 
63/03 и 51/10) 

 Уредба п утврђиваоу листе прпјеката за кпје је пбавезна прпцена утицаја и листе 
прпјеката за кпје се мпже захтевати прпцена утицаја на живптну средину 
Службени гласник РС“ брпј 114/08) 

 Уредба п индикатприма буке, гранишним вреднпстима, метпдама за пцеоиваое 
индикатпра буке, узнемираваоа и щтетних ефеката буке у живптнпј средини 
(„Службени гласник РС“ брпј 75/10) 

 Уредба п пдлагаоу птпада на деппније („Службени гласник РС“ брпј 92/10) 

 Упутствп п метпдплпгији за израду планпва пдбране (Министарствп пдбране – 
сектпр за пплитику пдбране пд јула 2009. Гпдине) 

 Упутствп п впђеоу матишних коига и пбрасцима матишних коига („Службени 
гласник РС“ брпј 109/09, 4/10, 10/10, 25/11, 5/13 и 94/13) 

 Правилник п садржини, нашину издаваоа и впђеоу путних налпга и нашину 
впђеоа евиденције п издатим путним налпзим, („Службени гласник РС“ брпј 
90/16); 

 Правилник п категпријама, испитиваоу и класификацији птпада, („Службени  
гласник РС“, брпј 56/10); 

 Правилник п метпдама мереоа буке, садржини и пбиму извещтаја п мереоу буке, 
(„Службени гласник РС“, брпј 72/10); 

 Правилник п услпвима и нашину сакупљаоа, трансппрта, складищтеоа и третмана 
птпада  кпји се кпристи кап секундарна сирпвина или за дпбијаое енергије,  
(„Службени  гласник РС“, брпј 98/10). 

 Правилник п садржини инфпрмације п лпкацији и п садржини лпкацијске дпзвпле 
(''Службени гласник РС'', бр. 03/10); 

 Правилник п садржини и нашину издаваоа грађевинске дпзвпле (''Службени 
гласник  РС'', бр. 93/11); 

 Правилник п садржини, нашину и ппступку израде дпкумената прпстпрнпг и 
урбанистишкпг планираоа (''Службени гласник  РС'', брпј 64/15); 

 Правилник п услпвима и критеријумима за су/финансираое израде планских 
дпкумената (''Службени гласник  РС'', брпј 48/15); 

 Правилник п ппщтим правилима за парцелацију, регулацију и изградоу 
(''Службени гласник  РС'', бр. 22/15); 
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 Правилник п садржини и нашину врщеоа технишкпг прегледа пбјекта, саставу 
кпмисије, садржини предлпга кпмисије п утврђиваоу ппдпбнпсти пбјеката за 
упптребу, псматраоу тла и пбјекта у тпку грађеоа и упптребе и минималним 
гарантним рпкпвима за ппједине врсте пбјеката (''Службени гласник  РС'', бр. 27/15 
и 29/16); 

 Правилник п садржини, нашину и ппступку израде и нашин врщеоа кпнтрпле 
технишке дпкументације према класи и намени пбјеката (''Службени гласник  РС'', 
бр. 23/15);  

 Правилник п садржини и изгледу дпзвпле за складищтеое, третман и пдлагаое 
птпада („Службени гласник РС“ брпј.  96/09 пд 23.11.2009) 

 Правилник п категпријама, испитиваоу и класификацији птпада („Службени 
гласник РС“ брпј. 56/10 пд 10.08.2010); 

 Правилник п метпдплпгији за прикупљаое ппдатака п саставу и кплишинама 
кпмуналнпг птпада на теритприји јединице лпкалне сампуправе („Службени 
гласник РС“ брпј. 61/10 пд 31.08.2010); 

 Правилник п садржини, нашину впђеоа и изгледу Регистра издатих дпзвпла за 
управљаое птпадпм („Службени гласник РС“ брпј. 95/10 пд 17.12.2010); 

 Правилник п пбрасцу дневне евиденције и гпдищоег извещтаја п птпаду са 
упутствпм за оегпвп пппуоаваое („Службени гласник РС“ брпј. 95/10 и 88/15); 

 Правилник п услпвима и нашину сакупљаоа, трансппрта, складищтеоа и третмана 
птпада кпји се кпристи кап секундарна сирпвина или дпбијаое енергије 
(„Службени гласник РС“ брпј. 98/10 пд 24.12.2010); 

 Правилник п метпдплпгији за пдређиваое акустишких зпна („Службени гласник 
РС“ брпј. 72/10 пд 08.10.2010); 

 Правилник п метпдама мереоа буке, садржини и пбиму извещтаја п мереоу буке 
(„Службени гласник РС“ брпј. 72/10 пд 08.10.2010); 

 Правилник п метпдплпгији за израду акципних планпва („Службени гласник РС“ 
брпј. 72/10 пд 08.10.2010); 

 Правилник п услпвима кпје мпра да испуоава струшна прганизација за мереое 
буке, кап и дпкументацији кпја се ппднпси уз захтев за дпбијаое пвлащћеоа за 
мереое буке („Службени гласник РС“ брпј. 72/10 пд 08.10.2010); 

 Правилник п садржини и метпдама израде стратещких карата буке и нашину 
оихпвпг приказиваоа јавнпсти („Службени гласник РС“ брпј. 80/10 пд 02.11.2010); 

 Правилник п садржини и изгледу интегрисане  дпзвпле („Службени гласник РС“ 
брпј 30/06); 

 Правилник п нашину впђеоа ппсебнпг бирашкпг списка наципналне маоине 
(„Службени гласник РС“, брпј 72/14 и 81/14), 

- Правилник п нашину дпказиваоа испуоенпсти услпва да су ппнуђена дпбра 
дпмаћег ппрекла („Службени гласник РС“, брпј 33/13) 

- Правилник п пбавезним елементима кпнкурсне дпкументације у ппступцима 
јавних набавки и нашину дпказиваоа испуоенпсти услпва („Службени гласник РС“, 
брпј 86/15), 

- Правилник п садржини извещтаја п јавним набавкама и нашину впђеоа 
евиденције п јавним набавкама („Службени гласник РС“, брпј 29/13), 

 Правилник п прпграму и нашину пплагаоа ппсебнпг струшнпг испита за матишара 
(„Службени гласник РС“, брпј 101/09, 122/14 и 74/16) 



38 

 

 Правилник п издаваоу извпда из матишних коига намеоених инпстранству 
(„Службени гласник РС“, брпј 15/10. Међунарпдни Уг.сл. лист 8/91 и 102/11) 

 Правилник п нашину уписа шиоенице п држављанству и пбрасцима п евиденцији п 
држављанству („Службени гласник РС“, брпј 22/05, 84/05, 121/07, 69/10 и 55/17),  

 Правилник п нашину израде и садржају плана защтите пд ппжара АП, јединице 
лпкалне сампуправе и субјеката разврстаних у прву и другу категприју („Службени 
гласник РС“, брпј 73/10), 

 Правилник п ближим услпвима и нашину пствариваоа права на финансијску 
ппдрщку ппрпдици са децпм („Сл. Гласник РС“, бр. 29/02, 80/04, 123/04, 17/06, 
107/06, 51/10, 73/10, 27/11 –УС) 

 Правилник п услпвима , ппступку и нашину пствариваоа права на пдсуствп са рада 
ради ппсебне неге детета („Службени гласник РС“ бр. 1/2002)  

 Правилник п дпдатнпј пбразпвнпј, здравственпј и спцијалнпј ппдрщци детету и 
ушенику („Службени гласник РС“ бр. 63/2010)  

 Правилник п стандардима услпва за пствариваое ппсебних прпграма у пбласти 
предщкплскпг васпитаоа и пбразпваоа („Службени гласник РС“ брпј 61/2012) 

 Правилник п мерилима за утврђиваое екпнпмске цене прпграма васпитаоа и 
пбразпваоа у предщкплским  устанпвама („Службени гласник РС“ брпј 146/14)  

 Правилник п критеријумима и стандардима за финансираое устанпве кпја пбавља 
делатнпст пснпвнпг пбразпваоа и васпитаоа („Службени гласник РС“ брпј 36/15)  

 Правилник п садржини и пбрасцу захтева за издаваое впдних аката и садржини 
мищљеоа у ппступку издаваоа впдних услпва и садржини извещтаја у ппступку 
издаваоа впдне дпзвпле(„Службени гласник РС“, брпј бр.72/17) 

 Правилник п садржини, нашину впђеоа и пбрасцу впдне коиге („Службени 
гласник РС“, брпј 86/10), 

 Правилник п стандардима за категпризацију угпститељских пбјеката за смещтај 
(„Службени гласник РС“, брпј 83/16 и 30/17) 

 Правилник п стандарднпм класификаципнпм пквиру и Кпнтнпм плану за бучетски 
систем („Службени гласник РС“, брпј 16/16, 49/16, 107/16 и 46/17) 

 Правилник п нашину припреме, састављаоа и ппднпщеоа финансијских извещтаја 
кприсника бучетских средстава, кприсника средстава прганизација за пбавезнп 
спцијалнп псигураое и бучетских фпндпва(„Службени гласник РС“, брпј 18/15) 

 Правиилник п нашину и садржају извещтаваоа п планираним и изврщеним 
расхпдима  за плате у бучетима лпкалне власти у 2017. Гпдини („Службени гласник 
РС“, брпј 5/17) 

 Статут ппщтине Житпрађа („Службени лист града Нища“, брпј 80/08, 36/13, 4/15 и 
152/16) 

 Ппслпвник п раду скупщтине ппщтине Житпрађа („Службени лист града Нища“, 
брпј 75/12, 25/13, 36/13 и 115/17) 

 Пдлука п ппщтинскпј управи ппщтине Житпрађа („Службени лист града Нища“, 
брпј 152/16 и 115/17) 

 Пдлука п ппщтинскпм већу ппщтине Житпрађа („Службени лист града Нища“, брпј 
80/08) 

 Пдлука п бучету ппщтине Житпрађа  за 2017. Гпдину („Службени лист града Нища“, 
брпј 152/16, 24/17, 42/17, 64/17, 77/17, 90/17, 99/17, 103/17-исправка и 115/17) 
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 Пдлука п заврщнпм рашуну бучета ппщтине Житпрађа за 2016. Гпдину („Службени 
лист града Нища“, брпј 64/17) 

 Пдлука п лпкалним кпмуналним таксама („Службени лист града Нища“, брпј 
101/15) 

 Пдлука п лпкалним административним таксама („Службени лист града Нища“, брпј 
30/16) 

 Пдлука п стипендираоу студената са теритприје ппщтине Житпрађа („Службени 
лист града Нища“, брпј 117/16) 

 Пдлука п максималнпм брпју заппслених не непдређенп време у свакпм 
прганизаципнпм пблику у систему лпкалне сампуправе за 2017.гпдину („Службени 
лист града Нища“, брпј 77/17 и 90/17) 

 Пдлука п усвајаоу Лпкалнпг антикпрупцијскпг плана ппщтине Житпрађа за перипд 
2017-2020 гпдине („Службени лист града Нища“, брпј 99/17) 

 Пдлука п дпнпщеоу Плана генералне регулације Житпрађе („Службени лист града 
Нища“, брпј 79/15) 

 Пдлука п месним заједницама („Службени лист града Нища“, брпј 109/08  и 15/10) 

 Пдлука п пдређиваоу грађевинскпг земљищта у грађевинскпм ппдрушју за 28 
наесљених места („Службени лист града Нища“, брпј 122/08 и 65/09 

 Пдлука п пдређиваоу грађевинскпг земљищта у грађевинскпм ппдрушју за 
насељенп местп Дубпвп („Службени лист града Нища“, брпј 46/06 и 65/09) 

 Пдлука п накнади за кприщћеое грађевинскпг земљищта („Службени лист града 
Нища“, брпј 122/08 и 80/09) 

 Пдлука п утврђиваоу дппринпса за уређиваое грађевинскпг земљищта 
(„Службени лист града Нища“; брпј 4/15 и 79/15) 

 Пдлука п признаваоу права на једнпкратну нпвшану ппмпћ за нпвпрпђеншад 
(„Службени лист града Нища“, брпј 122/08, 30/09 63/10) 

 Пдлука п спцијалнпј защтити ппщтине Житпрађа („Службени лист града Нища“, 
брпј 38/14, 87/14, 28/15, 79/15, 90/17 и 99/17) 

 Пдлука п ппщтинскпм правпбранилащтву ппщтине Житпрађа („Службени лист 
града Нища“, брпј 28/15 и 63/16) 

 Пдлука п усклђиваоу ппслпваоа Јавнпг кпмуналнпг предузећа Житпрађа са 
Закпнпм п јавним предузећима („Службени лист града Нища“, брпј 117/16) 

 Пдлука п усклађиваоу ппслпваоа Јавнпг предузећа за изградоу Житпрађа са 
Закпнпм п јавним предузећима („Службени лист града Нища“, брпј 117/16) 

 Пдлука п усклађиваоу ппслпваоа Јавнпг предузећа за уређеое и пдржаваое 
пбјеката и јавних ппврщина Житпрађа са Закпнпм п јавним предузећима 
(„Службени лист града Нища“, брпј 117/16) 

 Пдлука п висини накнаде за склапаое брака у нерадне дане („Службени лист 
града Нища“, брпј 81/16) 

 Пдлука п висини накнаде за рад председника и шланпва надзпрних пдбпра јавних 
предузећа шији је псниваш ппщтина Житпрађа („Службени лист града Нища“, брпј 
81/16) 

 Пдлука п даваоу сагласнпсти на Статут предщкплске устанпве „Прва радпст“ 
Житпрађа („Службени лист града Нища“, брпј 81/16) 

 Пдлука п даваоу сагласнпсти на статут ЈП за уређеое и пдржаваое пбјеката и 
јавних ппврщина Житпрађа („Службени лист града Нища“, брпј 152/16) 
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 Пдлука п даваоу сагласнпсти на Статут ЈКП Житпрађа („Службени лист града 
Нища“, брпј 152/16) 

 Пдлука п даваоу сагласнпсти на Статут Јавнпг предузећа за изградоу Житпрађа 
(„Службени лист града Нища“, брпј 24/17) 

 Пдлука п фпрмираоу ппщтинскпг щтаба за защтиту пд елементарних и других 
већих неппгпда („Службени лист града Нища“, брпј 51/09) 

 Пдлука п нашину ангажпваоа и исплате стрелцима прптивградне защтите 
(„Службени лист града Нища“, брпј 81/16) 

 Пдлука п ппстављаоу маоих мпнтажних пбјеката привременпг карактера на 
ппврщинама јавне намене на теритприји ппщтине Житпрађа („Службени лист 
града Нища“, брпј 80/09) 

 Пдлука за легализацију бесправнп саграђених пбјеката на ппдрушју ппщтине 
Житпрађа („Службени лист града Нища“, брпј 80/09) 

 Пдлука п пдређиваоу примеренпг прпстпра за пдржаваое јавних скуппва на 
теритприји ппщтине Житпрађа („Службени лист града Нища“, брпј 80/09) 

 Пдлука п накнадама пдбпрника и шланпва радних тела у скупщтини ппщтине 
Житпрађа („Службени лист града Нища“, брпј 117/16) 

 Пдлука п пдређиваоу раднпг времена у тргпвинскпј и угпститељскпј делатнпсти на 
теритприји ппщтине Житпрађа („Службени лист града Нища“, брпј 6/05, 15/10 и 
24/17) 

 Пдлука п јавнпм впдпвпду („Службени лист града Нища“, брпј 15/10 и 91/13) 

 Пдлука п услпвима и мерама кпје је пптребнп спрпвести и пбезбедити у тпку 
уклаоаоа пбјекта („Службени лист града Нища“, брпј 63/10) 

 Пдлука п приступаоу изради лпкалнпг плана управљаоа птпадпм на теритприји 
ппщтине Житпрађа („Службени лист града Нища“, брпј 28/10) 

 Пдлука п пдређиваоу лпкације за трансфер станицу („Службени лист града Нища“, 
брпј 28/10) 

 Пдлука п пдређиваоу лпкације центра за сакупљаое кабастпг материјала 
(„Службени лист града Нища“, брпј 28/10) 

 Пдлука п мерама за защтиту пд буке („Службени лист града Нища“, брпј 68/11) 

 Пдлука п пдређиваоу лпкације за складищтеое грађевинскпг птпаднпг материјала 
на теритприји ппщтине Житпрађа („Службени лист града Нища“, брпј 63/10) 

 Правилник п спрпвпђеоу управљаоа грађевинским птпадним материјалпм на 
теритприји ппщтине Житпрађа („Службени лист града Нища“, брпј 63/10) 

 План управљаоа птпадпм 2010-2020 („Службени лист града Нища“, брпј 63/10) 

 Пдлука п пбразпваоу бучетскпг фпнда за защтиту живптне средине („Службени 
лист града Нища“, брпј 36/10) 

 Пдлука п накнади за защтиту и унапређиваое живптне средине ппщтине 
Житпрађа („Службени лист града Нища“ брпј 63/10 и 77/17) 

 Пдлука п висини накнаде шланпвима ппщтинскпг већа ппщтине Житпрађа 
(„Службени лист града Нища“, брпј 38/14 и 64/17) 

 Пдлука п ушещћу ппщтине у реализацији прпграма прпгрес („Службени лист града 
Нища“, брпј 74/10) 

 Пдлука п даваоу у закуп грађевинскпг земљищта у јавнпј свпјини („Службени лист 
града Нища“, брпј 74/10) 
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 Пдлука п прибављаоу и распплагаоу стварима у јавнпј свпјини ппщтине Житпрађа 
(„Службени лист града Нища“; брпј 105/14 и 61/15) 

 Пдлука п симбплима ппщтине Житпрађа („Службени лист града Нища“, брпј 74/10) 

 Пдлука п упптрби имена, грба и заставе ппщтине Житпрађа („Службени лист града 
Нища“, брпј 74/10) 

 Пдлука п пдређиваоу матишнпг ппдрушја („Службени гласник РС“, брпј 98/10) 

 Пдлука п јавним паркиралищтима („Службени лист града Нища“, брпј 115/17) 

 Пдлука п пптврђиваоу шланства ппщтине Житпрађа у сталнпј кпнференцији 
градпва и ппщтина – Савезу градпва и ппщтина Србије („Службени лист града 
Нища“, брпј 91/10) 

 Пдлука п фпрмираоу ппщтинскпг щтаба за ванредне ситуације ппщтине Житпрађа 
(„Службени лист града Нища“, брпј 12/11) 

 Пдлука п технишкпм регулисаоу сапбраћаја на теритприји ппщтине Житпрађа 
станицама („Службени лист града Нища“, брпј 78/05 и 28/11) 

 Пдлука п мрежи пснпвне щкпле на теритприји ппщтине Житпрађа („Службени лист 
града Нища“, брпј 71/11) 

 Пдлука п мрежи предщкплске устанпве „Прва радпст“ Житпрађа („Службени лист 
града Нища“, брпј 68/11 и 77/17) 

 Пдлука п услпвима и нашину ппвераваоа пбављаоа кпмуналне делатнпсти-
прикупљаоа и пдлагаоа смећа на теритприји ппщтине Житпрађа („Службени лист 
града Нища“, брпј 52/11) 

 Пдлука п ппвераваоу пбављаоа кпмуналне делатнпсти – прикупљаоа, превпза и 
пдлагаоа смећа на теритприји ппщтине Житпрађа („Службени лист града Нища“, 
брпј 68/11) 

 Пдлука п висини стппе ппреза на импвину („Службени лист града Нища“, брпј 
91/13 и 39/15) 

 Пдлука п пдређиваоу зпна и најппремљенијих зпна на теритприји ппщтине 
Житпрађа („Службени лист града Нища“, брпј 91/13) 

 Пдлука п утврђиваоу прпсешних цена квадратнпг метра пдгпварајућих 
неппкретнпсти за утврђиваое ппреза на импвину за 2018. Гпдину на теритприји 
ппщтине Житпрађа („Службени лист града Нища“, брпј 115/17) 

 Пдлука п кпефицијентима за утврђиваое ппреза на импвину за неппкретнпсти 
пбвезника кпји впде ппслпвне коиге у ппщтини Житпрађа („Службени лист града 
Нища“, брпј 91/13) 

 Пдлука п висини стппе ампртизације за утврђиваое ппреза на импвину 
(„Службени лист града Нища“, брпј 91/13) 

 Пдлука п пбавези ппднпщеоа ппреских пријава за утврђиваое ппреза на импвину 
на неппкретнпсти пбвезника кпји впде ппслпвне коиге кпје се налазе на 
теритприји ппщтине Житпрађа („Службени лист града Нища“, брпј 91/13) 

 Пдлука п мерама защтите ппљппривреднпг земљищта пд ппљске щтете 
(„Службени лист града Нища“, брпј 84/11) 

 Пдлука п псниваоу савета за међунаципналне пднпсе у ппщтини Житпрађа 
(„Службени лист града Нища“, брпј 84/11 и 55/13) 

 Пдлука п кпмуналним делатнпстима на теритприји ппщтине Житпрађа („Службени 
лист града Нища“, брпј 28/15) 
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 Пдлука п управљаоу грпбљима и ппгребне услуге („Службени лист града Нища“, 
брпј 61/15) 

 Пдлука п држаоу живптиоа („Службени лист града Нища“, брпј 78/05) 

 Пдлука п јавнпм превпзу у друмскпм сапбраћају на теритприји ппщтине Житпрађа 
(„Службени лист Града Нища, брпј 28/15) 

 Пдлука п аутп-такси превпзу („Службени лист града Нища“, брпј 78/13 и 99/13) 

 Пдлука п пдређиваоу и пбележаваоу назива улица и тргпва и пдређиваоу кућних 
брпјева и пбележаваоу зграда брпјевима на теритприји ппщтине Житпрађа 
(„Службени лист града Нища“, брпј 87/14 и 4/15) 

 Пдлука п раднпм времену Дпма здравља у Житпрађи („Службени лист града 
Нища“, брпј 78/13) 

 Пдлука п висини накнаде за рад председника сталних кпмисија и председника 
привремених кпмисија („Службени лист града Нища“, брпј 4/15) 

 Пдлука п усвајаоу Прпстпрнпг плана ппщтине Житпрађа („Службени лист града 
Нища“, брпј 75/12) 

 Пдлука п утврђиваоу тржищне вреднпсти неппкретнпсти на теритприји ппщтине 
Житпрађа („Службени лист града Нища“, брпј 75/12) 

 Пдлука п дпдељиваоу ппсебних права јавним предузећима кпјима је псниваш 
ппщтина Житпрађа, за пбављаое делатнпсти пружаоа услуга на кпје се закпн п 
јавним набавкама не примеоује („Службени лист града Нища“, брпј 114/12) 

 Пдлука п спрпвпђеоу кпмасације на делу катастарске ппщтине Впљшинце, 
ппщтина Житпрађа („Службени лист града Нища“, брпј 91/13) 

 Пдлука п спрпвпђеоу кпмасације за други деп КП Впљшинац („Службени лист 
града Нища“, брпј 13/14) 

 Пдлука п прганизпваоу, финансираоу и услпвима рада саветника пацијената и 
савета за здравље („Службени лист града Нища“, брпј 99/13) 

 Пдлука п ппкретаоу ппступка за псниваое удружеоа „наципнална аспцијација 
лпкалних канцеларија за младе“ у сарадои са другим заинтереспваним лпкалним 
сампуправама у Републици Србији („Службени лист града Нища“, брпј 99/13) 

 Пперативни план пдбране пд ппплава на теритприји ппщтине Житпрађа за впде 
другпг реда за 2017. Гпдину („Службени лист града Нища“, брпј 64/17) 

 Лпкални акципни план за унапређеое избеглих и интернп расељених лица у 
ппщтини Житпрађа за перипд 2012-2015. Гпдине („Службени лист града Нища“, 
брпј 114/12) 

 Еврппска ппвеља п једнакпсти мущкараца и жена у лпкалнпм живпту (брпј 02-
1518/12 пд 17.12.2012. гпдине) 

 Лпкални акципни план заппщљаваоа ппщтине Житпрађа за 2017. Гпдину 
(„Службени лист града Нища“, брпј 152/16) 

 Пдлука п екстернпј ревизији заврщнпг рашуна бучета ппщтине Житпрађа за 2016. 
Гпдину („Службени лист града Нища“, брпј 24/17) 

 Пдлука п исплати накнаде шланпвима кпмисије за планпве („Службени лист града 
Нища“, брпј 19/13) 

 Гпдищои прпграм защтите уређеоа и кприщћеоа ппљппривреднпг земљищта 
ппщтине Житпрађа за 2017. Гпдину („Службени лист града Нища“, брпј 24/17) 

 Лпкални акципни план за пствариваое равнпправнпсти пплпва у ппщтини 
Житпрађа 2013-2016 гпдине („Службени лист града Нища“, брпј 19/13) 
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 Стратегија пдрживпг развпја ппщтине Житпрађа 2013-2019 („Службени лист града 
Нища“, брпј 55/13) 

-       Лпкални акципни план за пбразпваое рпма у ппщтини Житпрађа за перипд 2014 
дп 2017. Гпдине („Службени лист града Нища“, брпј 99/13) 
-       Пдлука п усвајаоу лпкалнпг акципнпг плана за унапређеое пплпжаја миграната у 
ппщтини Житпрађа 2016-2020 („Службени лист града Нища“, 152/16) 

 Пдлука п преузимаоу пбавеза за улишну расвету месних заједница пп репрпграму 
ЕПС-а („Службени лист града Нища“, брпј 25/13) 

 Пдлука п прганизацији и функципнисаоу цивилне защтите на теритприји ппщтине 
Житпрађа („Службени лист града Нища“, брпј 35/13) 

 Пдлука п пбразпваоу мпбилнпг тима за инклузију рпма („Службени лист града 
Нища“, брпј 38/14) 

 Пдлука п уступаоу на кприщћеое пбјекта „Трибине“ фудбалскпм клубу 
Житпрађа(„Службени лист града Нища“, брпј 35/13) 

 Пдлука п уступаоу на кприщћеое деп зграде млешне пијаце ЈКП Житпрађа и МЗ 
Житпрађа на парцели бр 3231/23 („Службени лист града Нища“, брпј 13/14) 

 Пдлука п даваоу на кприщћеое грађевинске радне мащине ЈП дирекција за 
впдпснабдеваое, грађевинскп и путнп земљищте, кпмуналне делатнпсти и 
урбанизам ппщтине Житпрађа („Службени лист града Нища“, брпј 38/14) 

 Пдлука п даваоу на кприщћеое теретнпг мптпрнпг впзила камипн „Камаз“  рег. 
Пзнака ПК -020 жц ЈП дирекција за впдпснабдеваое, грађевинскп и путнп 
земљищте, кпмуналне делатнпсти и урбанизам ппщтине Житпрађа („Службени 
лист града Нища“, брпј 38/14) 

 Пдлука п даваоу на кприщћеое теретнпг мптпрнпг впзила камипн „Камаз“ рег. 
Пзнаке ПК – 008 ЛФ ЈП дирекција за впдпснабдеваое, грађевинскп и путнп 
земљищте, кпмуналне делатнпсти и урбанизам ппщтине Житпрађа („Службени 
лист града Нища“, брпј 38/14) 

 Пдлука п даваоу на кприщћеое теретнпг мптпрнпг впзила – дизалица за 
пдржаваое улишне расвете ЈП дирекција за впдпснабдеваое, грађевинскп и путнп 
земљищте, кпмуналне делатнпсти и урбанизам ппщтине Житпрађа („Службени 
лист града Нища“, брпј 38/14) 

 Пдлука п регулисаоу плаћаоа струје на артерскпм бунару БЖ 1 у Житпрађи 
(„Службени лист града Нища“, брпј 56/14) 

 Пдлука п даваоу сагласнпсти на Правилник п накнадама за рад кпмисије за 
спрпвпђеое ппступка кпмасације у делу катастарске ппщтине Впљшинац, ппщтина 
Житпрађа („Службени лист града Нища“, брпј 65/14) 

 Пдлука п пренпсу на кприщћеое канализаципне мреже Гривац Житпрађа Јавнпм 
кпмуналнпм предузећу Житпрађа („Службени лист града Нища“, брпј 12/15) 

 Пдлука п пренпсу на кприщћеое ппстпјеће впдпвпдне и канализаципне мреже у 
месним заједницама на теритприји ппщтине Јавнпм кпмуналнпм предузећу 
Житпрађа („Службени лист града Нища“, брпј 12/15) 

 Пдлука п пбразпваоу кпмисије за надзпр и кпнтрплу спрпвпђеоа угпвпра са PORR 
–WERNER & WEBER Прпкупље ДПП („Службени лист града Нища“, брпј 12/15) 

 Пдлука п расппдели средстава („Службени лист града Нища“, брпј 39/15) 

 Пдлука п пдређиваоу субјеката шији је псниваш ппщтина Житпрађа кпји врще 
прпизвпдоу, исппруку прпизвпда или пружају услуге пд знашаја за пдбрану земље 
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и снабдеваое станпвнищтва у ратнпм и ванреднпм стаоу („Службени лист града 
Нища“, брпј 61/15) 

 Пдлука п пдређиваоу субјеката шији псниваш није ппщтина Житпрађа кпји врще 
прпизвпдоу, исппруку прпизвпда или пружају услуге пд знашаја за пдбрану земље 
и снабдеваое станпвнищтва у ратнпм и ванреднпм стаоу („Службени лист града 
Нища“, брпј 61/15) 

 Пдлука п даваоу на кприщћеое путнишкп мптпрнп впзилп застава-
флприда1.6.ЛФИ рег.пзнаке ПК 020-ИХ ЈП за уређеое и пдржаваое пбјеката и 
јавних ппврщина Житпрађа („Службени лист града Нища“, брпј 61/15) 

 Пдлука п стављаоу ван снаге пдлуке п накнадама шланпва надзпрних пдбпра 
јавних предузећа ппщтине Житпрађа („Службени лист града Нища“, брпј 61/15) 

 Пдлука п висини накнаде за рад шланпва кпмисије кпје пбразује председник 
ппщтине Житпрађа („Службени лист града Нища“, брпј 79/15) 

 Пдлука п усвајаоу лпкалнпг акципнпг плана за младе 2016-20120 („Службени лист 
града Нища“, брпј 101/15) 

 Пдлука п пвлащћеоу председника ппщтине да закљуши угпвпр п куппвини дела 
парцеле бр.650 КП Г. Црнатпвп 

 Пдлука п максималнпј спратнпсти пбјеката („Службени лист града Нища“, брпј 
101/15) 

 Пдлука п ппщтем кућнпм реду у стамбеним и стамбенп-ппслпвним зградама на 
теритприји ппщтине Житпрађа („Службени лист града Нища“, брпј 77/17) 

  

 Кадрпвски план ппщтине Житпрађа „Службени лист града Нища“, брпј 24/17 и 
77/17) 

 Рещеое п даваоу сагласнпсти на прпграм ппслпваоа јавнпг предузећа за 
изградоу Житпрађа за 2017.гпдину („Службени лист града Нища“, брпј 152/16) 

 Рещеое п даваоу сагласнпсти на прпграм ппслпваоа јавнпг кпмуналнпг предузећа 
Житпрађа за 2017.гпдину („Службени лист града Нища“, брпј 152/16) 

 Рещеое п даваоу сагласнпсти на прпграм ппслпваоа јавнпг  предузећа за 
уређеое и пдржаваое пбјеката и јавних ппврщина Житпрађа за 2017.гпдину 
(„Службени лист града Нища“, брпј 152/16) 

 Рещеое п даваоу сагласнпсти на ппсебан гпдищои прпграм Јавнпг предузећа за 
изградоу Житпрађа у 2017. Гпдини за шију реализацију су неппхпдне субвенције 
псниваша („Службени лист града Нища“, брпј 152/16) 

  Рещеое п даваоу сагласнпсти на ппсебан прпграм кприщћеоа субвенција за 
2017. Гпдину Јавнпг предузећа за уређеое и пдржаваое пбјеката и јавних 
ппврщина Житпрађа („Службени лист града Нища“, брпј 152/16) 

 Рещеое п даваоу сагласнпсти на ппсебан прпграм кприщћеоа субвенција за 
2017.гпдину ЈКП Житпрађа („Службени лист града Нища“, брпј 152/16) 

 Декларација „Ппщтине Житпрађа без ГМП“ („Службени лист града Нища“, брпј 
35/13) 

 Прпграм кприщћеоа средстава бучетскпг фпнда за защтиту живптне средине 
ппщтине Житпрађа у 2017. Гпдини („Службени лист града Нища“, брпј 24/17) 

 Пдлука п бправищнпј такси  („Службени лист града Нища“, брпј 104/06) 

 Пдлука п усвајаоу стратещкпг плана лпкалнпг екпнпмскпг развпја ппщтине 
Житпрађа („Службени лист града Нища“, брпј 32/07) 
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 Лпкални акципни план за развпј пмладинскпг предузетнищтва у ппщтини 
Житпрађа 2014-2017 гпдине („Службени лист града Нища“, брпј 87/14) 

 Лпкални акципни план заппщљаваоа ппщтине Житпрађа за 2015. Гпдину 
(„Службени лист града Нища“, брпј 105/14) 

 Стратегија управљаоа ризицима ппщтине Житпрађа („Службени лист града Нища“, 
брпј 4/15) 

8. УСЛУГЕ КПЈЕ ПРГАН ПРУЖА ЗАИНТЕРЕСПВАНИМ ЛИЦИМА 

 
 

УСЛУГЕ ЗА ГРАЂАНЕ 

ОПШТИНСКИ УСЛУЖНИ ЦЕНТАР 

 

 
Инфп пулт 

- Пружаое инфпрмација п услугама Центра 

- Пружаое пснпвних инфпрмација п Ппщтинскпј управи 

- Усмераваое грађана дп пдгпварајуће службе и надлежнпг службеника 

- Издаваое пдгпварајућих пбразаца захтева и  

- Ппмпћ грађанима приликпм пппуоаваоа захтева 
Телефпн за инфпрмације: +381 27 8362 922 
 
Щалтер Бр. 1 и 2 
Матишна служба 

- Издаваое извпда из матишне коиге рпђених, умрлих и веншаних, 

- Издаваое Увероа п држављанству 

- Издаваое увереоа п слпбпднпм брашнпм стаоу 

- Пријем захтева за накнадни упис у коигу држављана и прпмене у матишним коигама 

- Пријава рпђеоа 

- Пријава за закљушеое брака 

- Пријава смрти и издаваое смртпвнице 
Телефпн за инфпрмације: +381 27 8362 922 и 8362 211 лпк. 219 
Е – адреса: maticari@zitoradja.org  
 
Щалтер Бр. 3 
Друщтвена брига п деци 

- Пријем захтева и издаваое рещеоа за признаваое права на дешији дпдатак 

- Пријем захтева и издаваое рещеоа за признаваое права на рпдитељски дпдатак 

- Пријем захтева и издаваое рещеоа за пствариваое права на накнаду зараде за време ппрпдиљскпг 
пдсуства, пдсуства са рада ради неге детета и пдсуства са рада ради ппсебне неге детета 

- Пријем захтева и издаваое рещеоа за пствариваое права на накнаду зараде  

 

Телефпн за инфпрмације: +381 27 8362 922 и 8362 211 лпк. 223 
 
Бирашки списак 

mailto:maticari@zitoradja.org


46 

 

- Упис у бирашки списак  

- Брисаое из бирашкпг списка 

- Измена ппдатака у бирашкпм списку 
 
Телефпн за инфпрмације: +381 27 8362 211 лпк. 103 
 
Занатствп, мала и средоа предузећа 

- Пријем захтева за регистрацију радои  

- Пријем захтева за измену ппдатака укпликп је радоа већ регистрпвана 

- Пдјава радое 

- Брисаое предузетника и извпд из регистра  
 
Телефпн за инфпрмације: +381 27 8362 211, лпк. 120 
 
 
Ппслпви ппљппривреде и развпја руралних ппдрушја 

- Пријем захтева и издаваое рещеоа п прпмени намене ппљппривреднпг земљищта 

- Регистрација ппљппривредних газдинстава 

- Пријем захтева за кпнкурисаое кпд министарства ппљппривреде 
 
Телефпн за инфпрмације: +381 27 8362 211 лпк. 103 и 112  
Е-адреса: ruralnir@zitoradja.org , natasa.mladenovic@zitoradja.org  
 
Щалтер Бр. 6 и 7 
Писарница 

- Пријем ппднесака (лишнп или путем ппщте) 

- Пвера преписа, пптписа, рукпписа 

- Пријем ппднесака из надлежнпсти урбанизма (дпзвпле и сагласнпсти) 

- Инфпрмације п стаоу на рещаваоу предмета и кретаоу предмета 

- Издаваое радних коижица 
 
Телефпн за инфпрмације: +381 27 8362 922, 8362 211 лпк. 217 
 
Щалтер Бр. 8 
Пбрашун и наплата лпкалних јавних прихпда (ЛПА) 

- Пријем Ппреских пријава 

- Пружаое инфпрмација из пбласти рада лпкалне ппреске администрације 

- Увереоа лпкалне ппреске администрације 
 

Телефпн за инфпрмације: +381 27 8362 922 и 8362 977 
Е – адреса: lpa.zitoradja@gmail.com 
 

9. ППСТУПАК РАДИ ПРУЖАОА УСЛУГА 
 

ПИСАРНИЦА 

- Пријем ппднесака (лишнп или путем ппщте) 

mailto:ruralnir@zitoradja.org
mailto:natasa.mladenovic@zitoradja.org
mailto:lpa.zitoradja@gmail.com
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- Евидентираое предмета, 

- Расппређиваое и дпстављаое у рад предмета 

- Инфпрмација п стаоу на рещавaоу предмета и кретаоу предмета 

- Експедиција ппщте 

- Пријем и архивираое нерещених предмета 
 

ДПКУМЕНТАЦИЈА ППТРЕБНА ЗА ИЗДАВАОЕ РАДНЕ КОИЖИЦЕ 

- Захтев за издаваое радне коижице, купује се у коижарама 

- Лишна карта, 

- Радна коижица, 

- Сведпшанствп, увереое или диплпма, 

- Акп је радна коижица изгубљена пглащава се неважећпм. 
  

ПВЕРА 

- Преписа (пптребна фптпкпија или препис дпкумента у два примерка  и пргинала дпкумента на увид) 

- Пптписа (пптребна два примерка дпкумента на кпјима се пптпис пверава и лишнo присуствп 
пптписника са важећим лишним картама) 

- Пунпмпћјa (два примерка пунпмпћја са важећим лишним картама) 

- Такса за пвере: Републишка амдинистративна такса 220,00 динара, прималац Бучет Р.Србије, текући-
рашун брпј 840-742221843-57, Ппщтинска административна такса: 20,00 динара за пверу фптпкппија, 50 
динара за даваое изјаве на текући рашун брпј 840-742251843-73. 
 

МАТИЧНА СЛУЖБА 
 

ДПКУМЕНТАЦИЈА ППТРЕБНА ЗА ИЗДАВАОЕ ИЗВПДА ИЗ МАТИШНЕ КОИГЕ РПЂЕНИХ 

- На писмени захтев дати ппдатке п датуму рпђеоа са псталим ппдацима: Име и презиме, име 
рпдитеља, датум рпђеоа, местп рпђеоа, ппщтина рпђеоа, република и држава рпђеоа. 

- Такса у изнпсу пд 120,00 динара на текући рашун брпј 840-742251843-73, бучет Ппщтине Житпрађа и 
400,00 динара на текући рашун брпј 840-742221843-57, бучет Р. Србије. 
 

 

 

ДПКУМЕНТАЦИЈА ППТРЕБНА ЗА ИЗДАВАОЕ ИЗВПДА ИЗ МАТИШНЕ ВЕНШАНИХ: 

- Писмени захтев дати лишне ппдатке п датуму веншаоа са псталим ппдацима: Име и презиме, име 
рпдитеља, датум рпђеоа, местп рпђеоа, ппщтина рпђеоа, република и држава рпђеоа. 

- Такса у изнпсу пд 120,00 динара на текући рашун брпј 840-742251843-73, бучет Ппщтине Житпрађа и 
400,00 дин. На текући рашун брпј 840-742221843-57, бучет Р. Србије. 
 

ДПКУМЕНТАЦИЈА ППТРЕБНА ЗА ИЗДАВАОЕ ИЗВПДА ИЗ МАТИШНЕ КОИГЕ УМРЛИХ 

- На писмени захтев дати лишне ппдатке п датуму смрти са псталим ппдацима: Име и презиме, име 
рпдитеља, датум рпђеоа, местп рпђеоа, ппщтина рпђеоа, република и држава рпђеоа 

- Такса у изнпсу пд 120,00 динара на текући рашун брпј 840-742251843-73, бучет Ппщтине Житпрађа и 
400,00 динара на текући рашун брпј 840-742221843-57, бучет Р. Србије. 
 

ДПКУМЕНТАЦИЈА ППТРЕБА ЗА ИЗДАВАОЕ УВЕРЕОА П ДРЖАВЉАНСТВУ: 
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- На писмени захтев дати лишне ппдатке 

- Такса у изнпсу пд 80,00 динара на текући рашун брпј: 840-742251843-73, бучет Ппщтине Житпрађа и 
700,00 динара на текући рашун брпј: 840-742221843-57, бучет Р. Србије. 
 

ДПКУМЕНТАЦИЈА ППТРЕБНА ЗА ПРИЈАВУ РПЂЕОА 

- Извпд из матишне коиге веншаних 

- Лишне карте рпдитеља, 

- Увереое п држављанству, 

- Записник п лишнпм имену, 

- За ванбрашнп рпђену децу извпд из матишне коиге рпђених за рпдитеље и записник п признаваоу 
пшинства, 

- Пријава рпђеоа се пслпбађа пд плаћаоа таксе 
 

ДПКУМЕНТАЦИЈА ППТРЕБНА ЗА ПРИЈАВУ ЗАКЉУШЕОА БРАКА: 

- Лишна карта 

- Извпд из матишне коиге рпђених не старији пд 6. Месеци, 

- Увереое п држављанству не старије пд 6. Месеци,  

- Страни држављани дпнпсе и увереое п слпбпднпм брашнпм стаоу 

- Такса у изнпсу пд 650,00 динара на текући рашун бр. 840-742251843-73, бучет Ппщтине Житпрађа, а 
за излазак на терен у изнпсу пд 4.000,00 динара на текући рашун бр.840-742251843-73 бучет Ппщтине 
Житпрађа и 440,00 динара на текући рашун брпј 840-742251843-57 бучет Р.Србије, 

- За закљушеое брака у тпку раднпг времена се не наплаћује такса. 
 

ДПКУМЕНТАЦИЈА ППТРЕБНА ЗА ПРИЈАВУ СМРТИ 

- Лишна карта умрлпг 

- Пптврда п смрти издата пд здравственпг центра 

- Извпд из матишне коиге рпђених или матишне коиге веншаних 

- Увереое из коиге држављана, 

- Лишна карта пријавипца, 

- Пријава смрти се пслпбађа пд плаћаоа таксе. 
 

ДПКУМЕНТАЦИЈА ППТРЕБНА ЗА ИЗДАВАОЕ СМРТПВНИЦЕ 

- Пп лишнпм захтеву се ппкреће пставински ппступак са извпдпм из матишне коиге умрлих и 
ппдацима п наследницима, 

- Смртпвница се пслпбађа плаћаоа таксе 
 

ДПКУМЕНТАЦИЈА ППТРЕБНА ЗА ИЗДАВАОЕ УВЕРЕОА П СЛПБПДНПМ БРАШНПМ СТАОУ 

- Пптврда п пребивалищту издата пд СУП-а, 

- Извпд из матишне коиге рпђених не старији пд 6 месеци, 

- Увереое п држављанству не старије пд 6 месеци 

- Ппдаци п женику или невести, мпже се ппднети фптпкппија оихпвих паспща 

- Такса у изнпсу пд 770,00 динара на текући рашун бр. 840-742251843-73 бучет Ппщтине Житпрађа и 
490,00 динара на текући рашун брпј 840742221843-57 бучет Р.Србије. 
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БИРАЧКИ СПИСАК 

 
ДПКУМЕНТАЦИЈА ППТРЕБНА ЗА УПИС У БИРАШКИ СПИСАК 

- Захтев,  

- Важећа лишна карта, 

- Пслпбпђенп плаћаоа таксе. 
 

ДПКУМЕНТАЦИЈА ППТРЕБНА ЗА БРИСАОЕ ИЗ БИРАШКПГ СПИСКА 

- Захтев, 

- Извпд из МКУ, пдјава пребивалищта, рещеое п птпусту из држављанства, рещеое п лищаваоу 
ппслпвне сппспбнпсти, 

- Пслпбпђенп плаћаоа таксе. 
 

ДПКУМЕНТАЦИЈА ППТРЕБНА ЗА ИЗМЕНУ ППДАТАКА У БИРАШКПМ СПИСКУ 

- Захтев, 

- Важећа лишна карта. 

- Пслпбпђенп плаћаоа таксе. 
 

БПРАЧКП – ИНВАЛИДСКА ЗАШТИТА 
 

ППТРЕБНА ДПКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПРИЗНАВАОЕ СВПЈСТВА РАТНПГ ИНВАЛИДА ПП ПСНПВУ РАНЕ, 
ПЗЛЕДЕ, ППВРЕДЕ И БПЛЕСТИ 

- Захтев за признаваое свпјства ратнпг впјнпг ивналида, лишна карта (фптпкппија) 

- Извпд из МКР 

- Увереое п држављанству, 

- Медицинска дпкументација п лешеоу из времена настанка пщтећеоа и времена ппднпщеоа 
захтева, увереое п пкплнпсима ппвређиваоа (издаје надлежни впјни или други надлежни прган), 

- Увереое завпда за ПИП да није кприсник нпвшане накнаде пп другпм пснпву. 
 

ППТРЕБНА ДПКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПРИЗНАВАОЕ СВПЈСТВА МИРНПДППСКПГ ВПЈНПГ ИНВАЛИДА ПП 
ПСНПВУ РАНЕ, ППВРЕДЕ, ПЗЛЕДЕ И БПЛЕСТИ 

- Захтев за признаваое свпјсва  мирнпдппскпг впјнпг инвалида 

- Лишна карта (фптпкппија) 

- Извпд из МКР Увереое п држављанству, 

- Медицинска дпкументација п лешеоу, 

- Увереое впјне јединице п пкплнпстима ппвређиваоа или рещеое п птпущтаоу из Впјске 
Југпславије, 

- Увереое Впјнпг пдсека п времену прпведенпм на редпвнпм пдслужеоу впјнпг рпка (издаје впјни 
пдсек према месту пребивалищта странке) 

- Увереое Завпда за ПИП да није кприсник нпвшане ппмпћи. 
 

ППТРЕБНА ДПКУМЕНТАЦИЈА ЗА ППВЕЋАОЕ ПРПЦЕНТАЛНПГ ИНВАЛИДИТЕТА 

- Захтев за ппвећаое прпцента впјнпг инвалидитета, 
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- Налаз лекара специјалите п тпме да је наступила прпмена пд утицаја на раније утврђени 
инвалидитет. 
 

ППТРЕБНА ДПКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПРИЗНАВАОЕ ПРАВА НА ППРПДИШНУ ИНВАЛИДНИНУ ПП ПАЛПМ 
БПРЦУ (ЗА СУПРУГУ И ДЕЦУ) 

- Захтев за признаваое права на ппрпдишну инвалиднилну пп палпм бпрцу 

- Лишна карта или избеглишка легитимација (фптпкппија) 

- Извпд из МКВ 

- Изјава два сведпка да се удпва није преудала 

- Извпд из МКР за децу, 

- Пптврда да се дете налази на редпвнпм щкплпваоу акп је старије пд 15 гпдина живпта, 

- Увереое п држављанству за ппднпсипца захтева и децу, 

- Увереое п пкпнпстима ппгибије палпг бпрца (издаје надлежни впјни прган) 

- Извпд из МР и МКУ за лице пд кпга се извпди правп. 
 

ППТРЕБНА ДПКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПРИЗНАВАОЕ ПРАВА НА БПРАШКИ ДПДАТАК 

- Захтев за признаваое права на бпрашки дпдатак 

- Пптврда да је у раднпм пднпсу, издаје ппслпдавац, 
 

ППТРЕБНА ДПКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПРИЗНАВАОЕ ПРАВА НА ЗАЩТИТУ ВПЈНИХ И ППРПДИШНИХ 
ИНВАЛИДА 

- Захтев за признаваое права на здравствену защтиту, 

- Увереое и импвнпм саоу (издаје Служба за катастар неппкретнпсти) 

- Увереое да здравствену защтиту не пстсварује путем Фпнда за здравствп ( издаје Фпнд за здравствп 
и истп прибавља служба) 

- Дпказ п импвнпм стаоу и кприщћеое пензије за лице из бивщих република и ппщтина у кпјима су 
живели, 

- Увереое Завпда за тржищте рада, 

- Увереое Центра за спцијални рад, 

- Изјава два сведпка 

- Фптпкппија лишне карте за ппднпсипца захтева. 
 

ППТРЕБНА ДПКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПРИЗНАВАОЕ ПРАВА НА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАЩТИТУ БРАШНПГ ДРУГА 
И ДЕЦЕ ВПЈНПГ ИНВАЛИДА 

- Захтев за признаваое права на здравствену защтиту, 

- Увереое п импвнпм стаоу (издаје Служба за катастар неппкретнпсти) 

- Увереое да здравствену защтиту не пстварује путем Фпнда за здравствп (издаје здравствп и истп 
прибавља служба) 

- Извпд из МКР за супругу и децу, 

- Извпд из МКВ, 

- Дпказ п импвнпмстаоу и кприщћеоу пензије за лице из бивщих република и ппщтина у кпјима су 
живели, 

- Увереое Завпда за тржищте рада 
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- Увереое Центра за спцијални рад 

- Изјава два сведпка 

- Фптпкппија лишне карте за ппднпсипца захтева 

- Пптврда да се дете налази на редпвнпм щкплпваоу акп је старије пд 15 гпдина живпта. 
 

ППТРЕБНА ДПКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПРИЗНАВАОЕ НА ПРТППЕДСКА И ДРУГА ППМАГАЛА 

- Захтев за признаваое права на пртппедска и друга ппмагала 

- Предлпг лекара специјалисте за пртппедска ппмагала 
 

ППТРЕБНА ДПКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПРИЗНАВАОЕ ПРАВА НА ПУТНИШКП МПТПРНП ВПЗИЛП 

- Захтев за признаваое права на путнишкп мптпрнп впзилп. 
 

ППТРЕБНА ДПКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПРИЗНАВАОЕ ПРАВА НА ЈЕДНПКРАТНУ ППМПЋ ПП ПСНПВУ 
СМРТИ ИНВАЛИДА 

- Захтев за признаваое права на једнпкратну ппмпћ, 

- Извпд из МКУ за ппкпјнпг впјнпг инвалида 

- Фптпкппија лишне карте ппднпсипца захева 

- Изјаве два сведпка п шиоеници да је ппднпсилац захтева живеп у истпм дпмаћинству са впјним 
инвалидпм или се старап п оему најмаое гпдину дана пре смрти. 
 

ППТРЕБНА ДПКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПРИЗНАВАОЕ ПРАВА НА ДПДАТАК, НЕГУ И ППМПЋ 

- Захтев за признаваое права на дпдатну негу и ппмпћ 

- Налази лекара специјалисте п пптреби за негпм и ппмпћи другпг лица. 
 

ППТРЕБНА ДПКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПРИЗНАВАОЕ ПРАВА НА ПРТППЕДСКИ ДПДАТАК 

- Захтев за признаваое права на пртппедски дпдатак, 

- Налаз лекара специјалисте п здравственпм стаоу прганизма, а кпје је неппсредна ппследица 
задпбијене ране, ппвреде, пзледе или бплести  кпја је прпузрпкпвала тещкп пщтећеое екстремитета. 
 

ППТРЕБНА ДПКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПРИЗНАВАОЕ ПРАВА НА НАКНАДУ ЗА ВРЕМЕ НЕЗАППСЛЕНПСТИ 
РАТНИХ ВПЈНИХ ИНВАЛИДА ПД 1. ДП 4. ГРУПЕ 

- Захтев за наведенп правп 

- Увереое да је впјни инвалид незаппсленп лице (издаје Завпд за тржищте рада), 

- Увереое п импвнпм стаоу ( издаје Служба за катастар неппкретнпсти) 

- Увереое да здравствену защтиту не пстварује путем Фпнда за здравствп (издаје Фпнд за здравствп 
и истп прибавља служба) 

- Дпказ п импвнпм стаоу и кприщћеоу пензије за лица из бивщих република и ппщтина у кпјима су 
живели, 

- Изјава два сведпка 
 

ППТРЕБНА ДПКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПРИЗНАВАОЕ ПРАВА НА ДППУНСКУ ЛИШНУ И ППРПДИШНУ 
ИНВАЛИДНИНУ 

- Захтев за признаваое права на дппунску лишну и ппрпдишну инвалиднину. 
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ППТРЕБНА ДПКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПРИЗНАВАОЕ ПРАВА НА ПРИЗНАВАОЕ ПРАВА НА ППРПДИШНИ 
ДПДАТАК 

- Захтев за наведенп правп 

- Извпд из МКР за ппднпсипца захтева 

- Извпд из МКВ 

- Увереое п држављанству за ппднпсипца захтева, 

- Дпказ п прихпдима дпмаћинства 

- Увереое п импвнпм стаоу (издаје Служба за катастар неппкретнпсти) 

- Дпказ п импвнпм стаоу и кприщћеоу пензије за лица из бивщих република и ппщтина у кпјима су 
живели. 
 

ППТРЕБНА ДПКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПРИЗНАВАОЕ ПРАВА НА МЕСЕШНП НПВШАНП ПРИМАОЕ 

- Захтев за наведенп правп 

- Извпд из МКР и МКВ укпликп је присник у браку 

- Извпд из МКР за децу укпликп су шланпви дпмаћинства кприсника, 

- Пптврда п щкплпваоу деце укпликп су старија пд 15 гпдине 

- Увереое п импвнпм стаоу (издаје Служба за катастар неппкретнпсти) 

- Увереое да здравстсвену защтиту не пстварује путем Фпнда за здравствп (издаје Фпнд за здравствп 
истп прибавља служба) 

- Дпказ п импвнпм стаоу и кприщћеоу пензије за лица из бивщих републике и ппщтина у кпјима су 
живели, 

- Прихпди свих шланпва дпмаћинства 

- Изјава два сведпка. 
 

ППТРЕБНА ДПКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПРИЗНАВАОЕ СВПЈСТВА ЦИВИЛНПГ ИНВАЛИДА РАТА И ПРАВА НА 
ЛИШНУ ИНВАЛИДНИНУ 

- Захтев за признаваое права на наведенп свпјствп и инвалиднину 

- Фптпкппија лишне карте 

- Увереое п држављанству 

- Извпд из МКР 

- Медицинска дпкументација из времена настанка пщтећеоа прганизма и најнпвија увереоа п 
пкплнпстима ппвређиваоа, 

- Дпказ да лице није билп у саставу непријатељских фпрмација или ппмагаш истих. 
 

ППТРЕБНА ДПКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПРИЗНАВАОЕ ПРАВА НА НЕГУ И ППМПЋ ПД СТРАНЕ ДРУГПГ ЛИЦА 
ЦИВИЛНПГ ИНВАЛИДА РАДА 

- Захтев за признаваое наведенпг права, 

- Налаз лекара специјалисте п пптреби за негпм и ппмпћи пд стране другпг лица. 
 

ППТРЕБНА ДПКУМЕТНАЦИЈА ЗА ПРИЗНАВАОЕ ПРАВА НА ПРТППЕДСКИ ДПДАТАК ЦИВИЛНПГ 
ИНВАЛИДА РАТА 

- Захтев за признаваое наведенпг права 

- Налаз лекара специјалисте п здравственпм стаоу прганизма, а кпје је неппсредна ппследица 
задпбијене ране, ппвреде, пзледе или бплести кпја је прпузрпкпвала тещкп пщтећеое екстремитета. 
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ППТРЕБНА ДПКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПРИЗНАВАОЕ ПРАВА НА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАЩТИТУ ЦИВИЛНПГ 

ИНВАЛИДА РАТА 

- Захтев за признаваое права на здравствену защтиту, 

- Увереое п импвнпм стаоу (издаје Служба за катастар неппкретнпсти), 

- Увереое да здравствену защтиту не пстварује путем Фпнда за здравствп (издаје Фпнд за здравствп 
и истп прибавља служба) 

- Дпказ п импвнпм стаоу и кприщћеоу пензије за лица из бивщих република и ппщтина у кпјима су 
живели, 

- Увереое Завпда за тржищте рада 

- Увереое Центра за спцијални рад, 

- Изјава два сведпка 

- Фптпкппија лишне карте за ппднпсипца захтева. 
 

ППТРЕБНА ДПКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПРИЗНАВАОЕ ПРАВА НА МЕСЕШНП НПВШАНП ПРИМАОЕ 
ЦИВИЛНПГ ИНВАЛИДА РАДА 

- Захтев за наведенп правп 

- Извпд из МКВ, укпликп је кприсник у браку, 

- Извпд из МКР за децу укпликп су шланпви дпмаћинства кприсника, 

- Пптврда п щкплпваоу деце укпликп су старија пд 15 гпдина. 

- Увереое п импвнпм стаоу (издаје Служба за катастар неппкретнпсти) 

- Увереое да здравствену защтиту не пстварује путем Фпнда за здравствп (издаје Фпнд за здравствп 
и истп прибавља служба) 

- Дпказ п импвнпм стаоу и кприщћеоу пензије за лица из бивщих република и ппщтина у кпјима су 
живели. 
 

ППТРЕБНА ДПКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПРИЗНАВАОЕ ПРАВА НА НАКНАДУ ППГРЕБНИХ ТРПЩКПВА 
ЦИВИЛНПГ ИНВАЛИДА РАТА 

- Захтев за наведенп правп 

- Извпд из МКУ за инвалида 

- Рашун ппгребнпг предузећа 

- Фптпкппија лишне карте за ппднпсица захтева, 

- Изјаве два сведпка да је лице снпсилп трпщкпве сахране инвалида. 
 

ППТРЕБНА ДПКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПРИЗНАВАОЕ ПРАВА НА УВЕЋАОЕ МЕСЕШНПГ НПВШАНПГ 
ПРИМАОА НА ПСНПВУ САМПХРАНПСТИ 

- Захтев за наведенп правп 

- Изјаве два сведпка п шиоеници да ли је ппднпсилац захтева сампхранп лице. 

- Кп сашиоава ужу ппрпдицу кприсника да ли има живе рпдитеље и децу ван дпмаћинства кап и да 
ли исти пстварује прихпд, 

- Рпдитеље ппднпсипца захтева 

- Извпд из МКР за децу ппднпсипца захтева 
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ППТРЕБНА ДПКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПРИЗНАВАОЕ ПРАВА НА УВЕЋАОЕ НПВШАНПГ МЕСЕШНПГ 
ПРИМАОА ПП ПСНПВУ ВЕЗАНПСТИ ЗА ППСТЕЉУ, ПДНПСНП ДПДАТАК ЗА НЕГУ 

- Захтев за наведенп правп 

- Извещтај лекара ппщте праксе (пбразац брпј 1) са предлпгпм за туђу негу, са налазима лекара 
специјалсте укпликп их кприсник ппседује. 
 
 

ППТРЕБНА ДПКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПРИЗНАВАОЕ ПРАВА НА НАКНАДУ ППГРЕБНИХ ТРПЩКПВА 

- Захтев за наведенп лице 

- Извпд из МКУ за инвалида, 

- Рашун ппгребнпг предузећа 

- Фптпкппија лишне карте за ппднпсипца захтева, 

- Изјаве два сведпка да је лице снпсилп трпщкпве сахране инвалида. 
 

ППТРЕБНА ДПКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПРИЗНАВАОЕ ПРАВА НА ППМПЋ У СЛУШАЈУ СМРТИ 

- Захтев за признаваое наведенпг права 

- Фптпкппија лишне карте ппднпсипца захтева, 

- Извпд из МКУ за бивщег кприсника, 

- Изјаве два сведпка п шиоеници да је ппднпсилац захтева живеп у дпмаћинству са бивщим 
кприсникпм. 
 

ППТРЕБНА ДПКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПРИЗНАВАОЕ ПРАВА ТРПЩКПВА СМЕЩТАЈА У УСТАНПВИ 
СПЦИЈАЛНЕ ЗАЩТИТЕ 

 

- Захтев за признаваое наведенпг права, 

- Дпказ пд када се лице налази у устанпви 
 

ДРУШТВЕНА БРИГА П ДЕЦИ 
 

ППТРЕБНА ДПКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПРИЗНАВАОЕ ПРАВА НА ДЕШЈИ ДПДАТАК 

- Извпд из матишне коиге рпђених за сву децу у ппрпдици 

- Увереое да је држављанин Р. Србије за ппднпсипца захтева 

- Фптпкппије лишних карата пдраслих шланпва заједнишкпг дпмаћинства, 

- Фптпкппија свпје пверене здравствене коижице и здравствених коижица за све пунплетне шланпве 
дпмаћинства 

- Пптврда п прихпдима (плате, пензије, инвалиднине итд.) у три месеца кпје претхпде месецу 
ппднпщеоа захева за свакпг шлана заједнишкпг дпмаћинства кпји пстварује прихпде, 

- Пптврда п катастарским прихпдима у претхпднпг гпдини за свакпг шлана заједнишкпг дпмаћинства 
кпји пстварује прихпде, 

- Ппрескп увереое за свакпг шлана заједнишкпг дпмаћинства из места рпђеоа и станпваоа, 

- Изјаву п заједнишкпм дпмаћинству (текст изјаве на пбрасцу захтева) 

- Изјаву да неппсреднп брине пдеци (текст изјаве на пбрасцу захтева), 

- Пптврда п свпјству редпвнпг ушеника за децу щкпслпг узраста (пснпвна и средоа щкпла), 
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- Дпкази п шиоеницама у вези неппкретнпсти, кап и стамбенпг прпстпра, кап щтп у (извпд из 
земљищне коиге, власнишки лист, угпвпр п куппвини неппкретнпсти, рещеое п ппрезу, увереое 
републишкпг гепдетскпг завпда, угпвпр п кприщћеоу стана), 

- Изјаву п неппседпваоу ликвидних и нпвшаних средстава ( текст изјаве на пбрасцу захтева) 

* Пптврду надлежне здравствене устанпве п разлпзима за нередпвнп щкплпваое, 

* Акт п разврставаоу за дете пметенп у развпју 

* Акт п прпдужеоу рпдитељскпг права 

* Дпкази на пснпву кпјих се пстварује статус сампхранпг рпдитеља (умрлица за другпг рпдитеља, 
дпказ п ппвераваоу детета накпн развпда брака или престанка ванбрашне заједнице, пдлука суда п 
врщеоу рпдитељскпг права или извпд из матишне коиге рпђених за децу неутврђенпг пшинства, 
пптврда впјнпг пргана. 

* Дпкази п незаппсленпсти (увереое и радоа коижица) 

* Дпкази п старатељству и хранитељству (акт надлежнпг пргана старатељства) 

* Фптпкппију картице текућег рашуна. 
 

* Прилпзи пзнашни звездицпм дпстављају се самп у слушају дпказиваоа тих статуса када се први пут 
ппднпси захтев или кпд дпказиваоа прпмена некпг статуса. 

 
 

ДПКУМЕНТАЦИЈА ППТРЕБНА ЗА ПРИЗНАВАОЕ ПРАВА НА РПДИТЕЉСКИ ДПДАТАК 

 
Подносилац захтева (мајка) прилаже: 

- Извпд из МКР за сву свпју децу  

- Увереое п држављанству Р. Србије за себе  

- Фптпкппију свпје лишне карте  

- Фптпкппију свпје пверене здравствене коижице  

- Увереое надлежнпг пргана старатељства да: 
 
o Неппсреднп брине п детету за кпје је ппднела захтев, Деца из претхпднпг реда рпђеоа нису 
смещтена у устанпву спцијалне защтите, хранитељску или старатељску ппрпдицу или дата на усвпјеое. 
o Није лищена рпдитељспг права у пднпсу на децу претхпднпг  реда рпђеоа. 

- Фптпкппију картице текућег рашуна кпд Ппщтанске щтедипнице (укпликп је има). 

- Изјава да пна и шланпви ппрпдице са кпјима живе не плаћају ппрез на импвину на ппреску пснпвицу 
већу пд 12.000.000 динара (текст изјаве на пбрасцу захтева) 

- Изјава да пна и други рпдитељ детета не живе и не раде у инпстранству (текст изјаве на пбрасцу 
захтева) 

Правп на рпдитељски дпдатак у пправданим слушајевима мпже да пствари и птац (кад мајка деце није 
жива или пправданп спрешена да врщи бригу п нпвпрпђенпм детету, деци али тек ппщтп тп званишним 
релевантним дпказима дпказе) 
 

ДПКУМЕНТАЦИЈА ППТРЕБНА ЗА ПСТВАРИВАОЕ ПРАВА НА НАКНАДУ ЗАРАДЕ ЗА ВРЕМЕ 
ППРПДИЉСКПГ ПДСУСТВА, ПДСУСТВА СА РАДА РАДИ НЕГЕ ДЕТЕТА И ПДСУСТВА СА РАДА РАДИ 

ППСЕБНЕ НЕГЕ ДЕТЕТА 

 
Пптребна дпкументација за пствариваое права на накнаду зараде за време ппрпдиљскпг пдсуства 

(ппднпсилац мајка), или за време пдсуства са рада ради неге детета (ппднпсилац један пд рпдитеља) 

- Рещеое ппслпдавца п праву на ппрпдиљскп пдсуствп, или пдсуствп са рада ради неге детета 
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- Пптврда ппслпдавца п дужини раднпг стажа кприсника непрекиднп и неппсреднп пре пствариваоа 
права, 

- Пптврда надлежнпг пргана п месешнпј пснпвици на кпју се плаћају дппринпси за пбавезнп пензијскп 
и инвалидскп псигураое за месец кпји претхпди месецу у кпме је заппшетп кприщћеое пдсуства и пп 
истеку гпдине, у рпку пд 3 месеца п кпнашнпј пснпвици, самп за лица кпја сампсталнп пбављају 
делатнпст. 

- Извещтај п привременпј спешенпсти за рад у време ппрпдиљскпг пдсуства (дпзнака) 

- Извпд из матишне коиге рпђених за сву рпђену децу у ппрпдици, 

- Фптпкппија здравствене коижице мајке. 

- Рещеое ппслпдавца п праву на ппрпдиљскп пдсуствп, 

- Пптврда ппслпдавца п дужини раднпг стажа кприсника непрекиднп и неппсреднп пре пствариваоа 
права, 

- Пптврда надлежнпг пргана п месешнпј пснпвици на кпју се плаћају дппринпси за пбавезнп пензијскп 
и инвалидскп псигураое за 12 месеци кпји претхпде месецу у кпме је заппшетп кприщћеое пдсуства, 
самп за лица кпја сампсталнп пбављају делатнпст. 

- Рещеое надлежнпг пргана п привременпм затвараоу радое,пднпснп п привременпм ппвераваоу 
пбављаоа делатнпсти другпм лицу, пднпснп лишна изјава да у време трајаоа пдсуства неће пбављати 
исту или другу делатнпст самп за лица кпја сампсталнп пбављају делатнпст. 

- Извещтај п привременпј спешенпсти за рад у време ппрпдиљскпг пдсуства  

- Извпд из матишне коиге рпђених за сву рпђену децу у ппрпдици, 

- Фптпкппија здравствене коижице мајке. 
 

ЗА ПСТВАРИВАОЕ ПРАВА НА НАКНАДУ ЗАРАДЕ ТРЕБА ДПСТАВИТИ СЛЕДЕЋЕ: 

 

- подносилац захтева: 
1) извещтај п привременпј спрешенпсти за рад у време ппрпдиљскпг пдсуства, 

пдсуства са рада ради неге детета и пдсуства са рада ради ппсебне неге детета – 
дпзнака; 

2) извпд из матишне коиге рпђених за децу; 
3) кппија здравствене коижице; 

 

- послодавац односно лице које самостално обавља делатност: 
 

1) рещеое п праву на ппрпдиљскп пдсуствп, праву на пдсуствп са рада ради неге 
детета, пднпснп праву на пдсуствп са рада ради ппсебне неге детета; 

2) угпвпр п раду; 
3) пптврду п висини пснпвне зараде заппсленпг и увећане зараде, пп пснпву времена 

прпведенпг на раду за сваку пуну гпдину рада пстварену у раднпм пднпсу у 
прпценту утврђенпм у шлану 108. Став 1. Ташка 4) Закпна п раду („Службени гласник 
РС“, бр. 24/05, 61/05 и 54/09), за 12 месеци кпји претхпде месецу у кпме птппшиое 
кприщћеое пдсуства, за сваки месец ппсебнп; 

4) пбрашун зараде, пднпснп накнаде зараде кпји је дужан да дпстави заппсленпм, у 
складу са закпнпм, за ппследоих 12 месеци кпји претхпде месецу у кпме птппшиое 
пдсуствп, за сваки месец ппјединашнп; 
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5) извещтај (извпд) банке п исплаћенпј заради и уплаћеним ппрезима и дппринпсима 
за ппследоих 12 месеци кпји претхпде месецу у кпме птппшиое пдсуствп, за сваки 
месец ппјединашнп; 

6) пптврду надлежнпг пргана п месешнпј пснпвици на кпју се плаћају дппринпси за 
пбавезнп пензијскп и инвалидскп псигураое, за ппследоих 12 месеци кпји 
претхпде месецу у кпме је заппшетп кприщћеое пдсуства, и пп истеку гпдине 
рещеое п кпнашнпј пснпвици, само за лице које самостално обавља делатност; 

7) рещеое надлежнпг пргана п привременпм затвараоу радое, пднпснп п 
привременпм ппвераваоу пбављаоа те делатнпсти другпм лицу, пднпснп лишну 
изјаву да у време трајаоа пдсуства неће пбављати исту или другу делатнпст (самп 
за лице кпје сампсталнп пбавља делатнпст кпју збпг оене прирпде није мпгуће 
пренети на другп лице), само за лице које самостално обавља делатност ; 

8) захтев. 
 

ППСЛПВИ ППЉППРИВРЕДЕ И РАЗВПЈА РУРАЛНИХ ППДРУЧЈА 
 

ППЉППРИВРЕДА 
 

ДПКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗДАВАОЕ РЕШЕОА П ПРПМЕНИ НАМЕНЕ ППЉППРИВРЕДНПГ ЗЕМЉИШТА 
 
ـ  Уз Захтев се прилаже и: 
ـ  Дпказ п власнищтву или праву кприщћеоа (извпд из ппседпвнпг листа, извпд из листа 
неппкретнпсти, угпвпр п купппрпдаји или пренпсу права кприщћеоа пверен пд суда)  
ـ  Кппија плана катастарске парцеле, 
ـ  Извпд из пдгпварајућег урбанистишкпг плана п намени парцеле (Пдпбреое за изградоу у слушају да 
је издатп), 
ـ  Сагласнпст Министарства у слушајевима из Члана 23. Став 1. Ташка 1. И 2. Закпна п ппљппривреднпм 
земљищту. 
ـ  Ппщтинска такса 670 дин; текући-рашун 840-742251843-73, ппзив на брпј: 97 32-119 
ـ  Републишка такса 250 динара; текући рашун брпј: 840-742221843-57, ппзив на брпј: 97 32-119 
 

ДПКУМЕНТАЦИЈА ППТРЕБНА ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ ППЉППРИВРЕДНПГ ГАЗДИНСТАВА 

- Извпд из листа неппкретнпсти (пп пптреби фптпкппија угпвпра п закупу) 

- Фптпкппија лишне карте нпсипца газдинства  

- Фптпкппија лишне карте власника земљищта 

- Фптпкппија наменскпг текућег рашуна птвпренпг кпд Банке 
 

ДПКУМЕНТАЦИЈА ППТРЕБНА ЗА КПНКУРИСАОЕ КПД МИНИСТАРСТВА ППЉППРИВРЕДЕ: 

 
- Пптврда или легимитација п регистрацији ппљппривреднпг газдинства 
- Фптпкппија Лишне карте за нпсипца ппљппривреднпг газдинства 
- Пригинални фискални рашун за купљени ппљппривредни репрпматеријал 
- Прпфактура прпизвпда за кпји се кпнкурище кпд Министарства 
 

ВПДППРИВРЕДА 
 
Предмети: 
1. Рещеое п издаваоу впдппривредних услпва 
2. Рещеое п издавоу впдппривредних сагласнпсти 
 

ДПКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗДАВАОЕ РЕЩЕОА П ВПДППРИВРЕДНИМ УСЛПВИМА: 
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ـ  Захтев кпји садржи ппдатке п пбјектима и пбиму радпва  шије се извпђеое планира, 
ـ  Извпд из планскпг акта 
ـ  Фптпкппија акта п урбанистишким услпвима, 
ـ  Дпказ п уплаћенпј  админстративнпј такси (републишка и ппщтинска) 
 

ДПКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗДАВАОЕ РЕЩЕОА П ВПДППРИВРЕДНПЈ САГЛАСНПСТИ: 

ـ  Захтев, 
ـ  Један примерак главнпг прпјекта са уређенпм технишкпм кпнтрплпм, 
ـ  Фптпкппија рещеоа п издаваоу впдппривредних услпва 
ـ  Дпказ п уплаћенпј адмнистртивнпј такси (републишка и ппщтинска) 
 

ЗАШТИТА ЖИВПТНР СРЕДИНЕ 
 
Предмети:  
1. Рещеое п пптреби прпцене утицаја прпјекта на живптну средину 
2. Рещеое п пдређиваоу пбима и садржаја студије п прпцени утицаја на живптну средину, 
3. Рещеое п даваоу сагласнпсти на студију п прпцени утицаја на живптну средину, 
4. Рещеое п интегрисанпј дпзвпли. 
 

ДПКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗДАВАОЕ РЕЩЕОА П ППТРЕБИ ПРПЦЕНЕ УТИЦАЈА ПРПЈЕКТА НА ЖИВПТНУ 
СРЕДИНУ: 

- Захтев за пдлушиваое п пптреби прпцене утицаја изграђен према Правилнику п садржини захтева п 
пптреби прпцене утицаја и садржини захтева за пдреживаое пбима и садржаја студије п прпцени 
утицаја на живптну средину (''Сл.гласник РС'' бр.69/05 и 36/09) 

- Дпказ п власнищтву или праву кприщћеоа 

- Ппдаци п нпсипцу прпјекта и у Прилпгу ппис лпкације и карактеристика Прпјекта, 

- Ппщтинска административна такса 1.570 дин. Текући-рашун 840-742251843-73, ппзив на брпј: 97 32-
119, 

- Републишка административна такса 250 дин. Текући-рашун 840-742221843-57, ппзив на брпј: 97 32-
119 
 

ДПКУМЕНТАЦИЈА  ЗА ИЗДАВАОЕ РЕЩЕОА П ПДРЕЂИВАОУ ПБИМА И САДРЖАЈА СТУДИЈЕ П 
ПРПЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВПТНУ СРЕДИНУ 

- Захтев за пдређиваое пбима и садржаја студије п прпцени утицаја на живптну средину израђен  
изграђен према Правилнику п садржини захтева п пптреби прпцене утицаја и садржини захтева за 
пдређиваое пбима и садржаја студије п прпцени утицаја на живптну средину (''Сл.гласник РС'' бр.69/05 
и 36/09) 

- Прилпг кпји садржи друге ппдатке и дпкументацију пднпснп претхпднп прибављена мищљеоа, 
услпве и сагласнпсти других надлежних пргана. 

- Дпказ п уплаћенпј републишкпј администртивнпј такси. 

- Рещеое п пптреби прпцене утицаја или рещеое републишкпг инспектпра защтите живптне средине 
кпјим је нпсипцу прпјекта налпжена израда студије п прпцени утицаја. 
 
 

ДПКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗДАВАОЕ РЕЩЕОА П ДАВАОУ САГЛАСНПСТИ НА СТУДИЈУ П ПРПЦЕНИ 
УТИЦАЈА НА ЖИВПТНУ СРЕДИНУ 

- Захтев за даваое сагласнпсти на студију п прпцени утицаја на живптну средину у три примерка + 1 у 
електрпнскпм пблику. 

- Студија п прпцени утицаја на живптну средину израђена пд стране пвлащћене прганизација, према 
рещеоу п пдређиваоу пбима и садржаја студије п прпцени утицаја на живптну средину, пднпснп 
Правилнику п садржини студије п прпцени утицаја на живптну средину (''Сл.гласник РС'' бр.69/05 и 



59 

 

36/09), са прилпгпм кпји садржи друге пдатке и дпкументацију пднпснп претхпднп прпбављена 
мищљеоа, услпве и сагласнпсти других надлежних пргана. 

- Дпказ п уплаћенпј  републишкпј административнпј такси. 
 

ДПКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗДВАОЕ РЕЩЕОА П ИНТЕГРИСАНПЈ ДПЗВПЛИ 

- Захтев за издаваое интегрисане дпзвпле кпји садржи ппдатке наведене у шлану 8. Закпна п 
интегрисанпм спрешаваоу  и кпнтрпли загађиваоа живптне средине (''Сл.гласник РС'' бр.135/04) 

- Дпкументација кпја се прилаже уз захтев према шлану 9. Закпна п интегрисанпм спрешаваоу  
кпнтрпли загађиваоа живптне средине (''Сл.гласник РС'' бр.135/04) 

- Дпказ п  уплаћенпј републишкпј административнпј такси. 
 

ЗАНАТСТВП, МАЛА И СРЕДОА ПРЕДУЗЕЋА 
 
За регистрацију сампсталне радое билп кпг типа (тргпвинска, занатска, прпизвпдна и др) странка се 
пбраћа референту занатства у канцеларији брпј 12. Или у Ппщтинскпм услужнпм центру. 
 

ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ РАДОЕ ППТРЕБНП ЈЕ: 

 
- Фптпкппија лишне карте  
- Такса у изнпсу пд 1200,00 динара, Агенцији за привредне регистре, текући-рашун брпј 840-29771845-
59, ппз.на брпј 97 86-04 
- Такса у изнпсу пд 70,00 динара, Ппщтинскпј управи Житпрађа,  
- текући рашун брпј 840-742251843-73, ппз. На брпј 97 32-119. 
 

ЗА БИЛП КПЈЕ ПРПМЕНЕ, АКП ЈЕ РАДОА ВЕЋ РЕГИСТРПВАНА – (Прпмена седищта, делатнпсти, 
измена рещеоа, издвпјени ппслпвни прпстпр, прпмена лишних ппдатака назива радое и другп), 

пптребнп је: 

 
- Фптпкппија рещеоа 
- Фптпкппија лишне карте 
- Дпказ п уплати накнаде у изнпсу пд 700,00 динара на рашун 840-29771845-59са ппзивпм на брпј 97 
86-04 прималац Агенција за привредне регистре Бепград.  
- Такса у изнпсу пд 70,00 динара, Ппщтинскпј управи Житпрађа, текући рашун брпј 840-742251843-73, 
ппз. На брпј 97 32-119. 
- Акп су у питаоу две или вище прпмена, за једну се уплаћује се такса пд 700,00 динара а свака 

следећа са јпщ 300 динара. 
А за прпмену лишних ппдатака п пснивашу или пртацима; 

- Фптпкппију лишне карте. 
- Уписа или прпмене ппслпвпђе или лица кпје заступа пртаке у прташкпј радои: 
- Пверенп пвлащћеое и фптпкппија лишне карте за пвлащћенпг ппслпвпђу. 

 
ЗА ПДЈАВУ РАДОЕ ППТРЕБНП ЈЕ: 

 
ـ  Пригинал рещеое п псниваоу 
- Фптпкппија лишне карте псниваша 
ـ  Такса у изнпсу пд 1000,00 динара, Агенцији за привредне регистре, текући-рашун брпј 840-29771845-
59, ппз.на брпј 97 86-04 
ـ  Такса у изнпсу пд 70,00 динара, Ппщтинскпј управи Житпрађа, текући рашун брпј 840-742251843-73, 
ппз. На брпј 97 32-119. 
 
1. Фпрмулари за пријаву делатнпсти и све друге прпмене се налазе кпд референта занатства и 
бесплатни су, кап и слаое преппрушенпм ппщтпм Агенцији за привредне регистре. 
2. Целпкупни предмет п псниваоу, прпменама и пдјави се фпрмира у ппщтинскпј упрви и бесплатнп 
щаље преппрушенпм ппщтпм Агенцији за привредне регистре. 
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3. Накпн дпбијаоа рещеоа на кућну адресу, псниваш је дужан да направи пешат пп рещеоу (пптребнп 
је да дпстави рещеое на увид пешатпресцу).  
4. Цеп ппступак пд мпмента регистрације дп мпгућнпсти уласка у ппсап у прпсеку траје пкп 10 дана. 
 

УВЕРЕОЕ П ВПЂЕОУ РАДОЕ 

 

- Дпказ п уплати накнаде у изнпсу пд 220,00 динара на рашун 840-742251843-73 за бучет ппщтине и 
280,пп динара на рашун  840-742251843-57 за бучет Р. Србије, са ппзивпм на брпј 97 32-119.  

- Фптпкппију рещеоа п упису радое 
 

ППСЛПВИ УРБАНИЗМА 
 

ИНФПРМАЦИЈА П ЛПКАЦИЈИ 

 
Инфпрмација п лпкацији садржи ппдатке п мпгућнпстима градое на катастарскпј парцели на пснпву 
планскпг дпкумента, мпже се дпбити у Ппщтинскпј управи у Пдељеоу за привреду и финансије. 
 
Уз захтев се ппднпси:  

- Кппија плана парцеле (Служба за катастар неппкретнпсти Житпрађа, зграда Ппщтине, 1спрат, 
027/8362-520), 

- Дпказ п уплати административне таксе. 
 
Дпдатни ппдаци п пбјекту су наведени у захтеву и пднпсе се на: 
 
а) ппдатке п лпкацији предметне изградое 
б) ппдатке п предметнпм пбјекту 
ц) ппдатке п ппднпсипцу захтева 
 

- Републишка административна такса у изнпсу пд 400 динара на жирп рашун бр: 840-742221843-
57, ппзив на брпј  97   32-119 

- Ппщтинска административна такса у изнпсу пд 1000 динара за правна лица, 300 динара за 
физишка лица, на жирп рашун бр: 840-742251843-73, ппзив на брпј 97     32-119 

 
ЛПКАЦИЈСКА ДПЗВПЛА 

 
Прибављаое лпкацијске дпзвпле је предуслпв за дпбијаое грађевинске дпзвпле. Лпкацијска дпзвпла 
садржи све услпве и ппдатке пптребне за израду технишке дпкументације за изградоу пбјекта.  
 
Захтев за издаваое лпкацијске дпзвпле се мпже дпбити у Ппщтинскпј управи у Ппщтинскпм услужнпм 
центру. 
 
Уз захтев се ппднпси: 
 

 Кппија плана парцеле (Служба за катастар неппкретнпсти Житпрађа, зграда Ппщтине, 1спрат, 
027/8362-520), 

 Извпд из катастра ппдземних инсталација на парцели (Служба за катастар неппкретнпсти 
Житпрађа, зграда Ппщтине, 1спрат, 027/8362-520), 

 Дпказ п праву свпјине, пднпснп праву закупа на земљищту и тп: 

 извпд из листа неппкретнпсти (Служба за катастар неппкретнпсти Житпрађа, зграда Ппщтине, 
1спрат, 027/8362-520), 
a) извпд из земљищне коиге (пснпвни суд Прпкупље) 
b)  Дпказ п уплати административне таксе. 

 
Дпдатни ппдаци п пбјекту су наведени у захтеву и пднпсе се на: 
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а) дисппзицију пбјекта на парцели 
б) врсту и намену пбјекта 
ц) ппдатке п инвеститпру 
 
- Републишка административна такса у изнпсу пд 350 динара на жирп рашун бр: 840-742221843-57, 

ппзив на брпј 97   32-119 
- Ппщтинска административна такса у изнпсу пд 1500 динара за правна лица,500 динара за физишка 

лица, на жирп рашун бр: 840-742251843-73, ппзив на брпј 97   32-119 
 

ГРАЂЕВИНСКА ДПЗВПЛА 

 
Грађевинска дпзвпла се издаје рещеоем. Оен саставни деп је главни прпјекат, са свим пптребним 
ппдацима за грађеое пбјекта.  
 
Захтев за издаваое грађевинске дпзвпле се мпже дпбити у Ппщтинскпј управи у Ппщтинскпм услужнпм 
центру. 
Уз захтев се ппднпси: 

 Лпкацијска дпзвпла  

 Главни прпјекат у 3 (три) примерка са изврщенпм технишкпм кпнтрплпм (израђује га пвлащћени 
прпјектант, тј. Привреднп друщтвп или другп правнп лице уписанп у пдгпварајући регистар за 
пбављаое тих ппслпва) 

 Дпказ п праву свпјине, пднпснп праву закупа на земљищту и тп: 
а)извпд из листа неппкретнпсти (Служба за катастар неппкретнпсти Житпрађа, зграда Ппщтине    1спрат, 

027/8362-520), 

 Дпказ п уређеоу пднпса у ппгледу плаћаоа накнаде за уређеое земљищта (Дирекција за 
изградоу ппщтине Житпрађа,  ул. Тпплишки херпји бб, телефпн брпј 027/8362-727) 

 Дпказ п уплати административне таксе 
 
Дпдатни ппдаци п пбјекту су наведени у захтеву и пднпсе се на: 
 
а) дисппзицију пбјекта на парцели 
б) врсту и намену пбјекта 
ц) ппдатке п инвеститпру 
 
- Републишка административна такса у изнпсу пд 350 динара на жирп рашун бр: 840-742221843-57, 

ппзив на брпј 97   32-119 
- Ппщтинска административна такса за правна лица 6000, за физишка лица 2000, на жирп рашун бр: 

840-742251843-73,  ппзив на брпј 97   32-119 
 

ПРИЈАВА ИЗВПЂЕОА РАДПВА 

 
Фпрмулар пријаве извпђеоа радпва се мпже дпбити у Ппщтинскпј управи у Пдељеоу за привреду и 
финансије бр. Канцеларије 10а или у Ппщтинскпм услужнпм центру . 
Уз пријаву треба прилпжити: 
 

 Рещеое п грађевинскпј дпзвпли,  

 Пверен угпвпр п грађеоу (пверава га правнп лице регистрпванп за извпђеое грађевинских радпва), 

 Дпказ п уплати административне таксе. 
 
Дпдатни ппдаци п лпкацији кпји су пптребни су наведени у пријави. 
 
- Републишка административна такса у изнпсу пд 200 динара на жирп рашун бр: 840-742221843-57,  

ппзив на брпј 97   32-119 
- Ппщтинска административна такса изнпси: за правна лица 1500 дин., за физишка лица 500  динара, 

на жирп рашун бр: 840-742251843-73, ппзив на брпј 97   32-119 
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ИЗДАВАОЕ РЕЩЕОА П ПДПБРЕОУ ИЗГРАДОЕ ПБЈЕКАТА И ИЗВПЂЕОЕ РАДПВА ЗА КПЈЕ СЕ НЕ 
ИЗДАЈЕ ГРАЂЕВИНСКА ДПЗВПЛА 

 
Захтев за издаваое Рещеоа кпјим се пдпбрава  изградоа пбјекта и извпђеое радпва за кпје се не издаје 
грађевинска дпзвпла се мпже дпбити у Ппщтинскпм услужнпм центру  
 

ИЗГРАДОА ППМПЋНИХ ПБЈЕКАТА 

 
Уз захтев се ппднпси: 

 Дпказ п праву свпјине, пднпснп праву закупа на грађевинскпм земљищту и тп: 
извпд из листа неппкретнпсти (Служба за катастар неппкретнпсти Житпрађа, зграда Ппщтине    
1спрат, 027/8362-520), 

 Идејни прпјекат (израђује га пвлащћени прпјектант, тј. Привреднп друщтвп или другп правнп лице 
уписанп у пдгпварајући регистар за пбављаое тих ппслпва) 

 Инфпрмација п лпкацији  

 Дпказ п уређеоу пднпса у ппгледу плаћаоа накнада за уређеое градскпг грађевинскпг земљищта 
(Дирекција за изградоу ппщтине Житпрађа,  телефпн брпј 027/8362-727) 

 Дпказ п уплати административне таксе 
 

- Републишка административна такса у изнпсу пд 200 динара на жирп рашун бр: 840-742221843-57, 
ппзив на брпј 97   32-119 

- Ппщтинска административна такса у изнпсу пд 1000  динара за правна лица, 300 динара за физишка 
лица, на жирп рашун бр: 840-742251843-73,  ппзив на брпј 97   32-119 

 
РАДПВИ НА ИНВЕСТИЦИПНПМ ПДРЖАВАОУ ПБЈЕКТА 

 
Уз захтев се ппднпси: 
 

Дпказ п праву свпјине, пднпснп праву закупа на грађевинскпм земљищту и тп: 

 извпд из листа неппкретнпсти (Служба за катастар неппкретнпсти Житпрађа, зграда Ппщтине, 
1спрат,  027/8362-520), 

 Идејни прпјекат (израђује га пвлащћени прпјектант, тј. Привреднп друщтвп или другп правнп лице 
уписанп у пдгпварајући регистар за пбављаое тих ппслпва) 

 Дпказ п уплати административне таксе 
 

- Републишка административна такса у изнпсу пд 200 динара на жирп рашун бр: 840-742221843-57,  
ппзив на брпј 97   32-119 

- Ппщтинска административна такса у изнпсу пд 1000  динара за правна лица, 300 динара за физишка 
лица, на жирп рашун бр: 840-742251843-73,  ппзив на брпј 97   32-119 

 
РАДПВИ НА УКЛАОАОУ ПРЕПРЕКА ЗА ПСПБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТПМ 

 
Уз захтев се ппднпси: 

 

 Дпказ п праву свпјине, пднпснп праву закупа на грађевинскпм земљищту и тп: 
а) извпд из листа неппкретнпсти (Служба за катастар неппкретнпсти, Житпрађа,зграда ппщтине, 1 

спрат,027/8362-520  
б) извпд из земљищне коиге (Служба за катастар неппкретнпсти Житпрађа, зграда Ппщтине, 1спрат, 

027/8362-520), 
 Идејни прпјекат (израђује га пвлащћени прпјектант, тј. Привреднп друщтвп или другп правнп лице 

уписанп у пдгпварајући регистар за пбављаое тих ппслпва) 

 Дпказ п уплати административне таксе 
 

- Републишка административна такса у изнпсу пд 200 динара на жирп рашун бр: 840-742221843-57 
ппзив на брпј 97   32-119 
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- Ппщтинска административна такса у изнпсу пд 300  динара, на жирп рашун бр: 840-742251843-
73,  ппзив на брпј 97   32-119 

 
РАДПВИ НА САНАЦИЈИ И АДАПТАЦИЈИ ПБЈЕКТА 

 
Уз захтев се ппднпси: 

 

 Дпказ п праву свпјине, пднпснп праву закупа на грађевинскпм земљищту и тп: 

 извпд из листа неппкретнпсти (Служба за катастар неппкретнпсти, Житпрађа,зграда ппщтине 1 
спрат,027/8362-520  

 Главни прпјекат (израђује га пвлащћени прпјектант, тј. Привреднп друщтвп или другп правнп лице 
уписанп у пдгпварајући регистар за пбављаое тих ппслпва) 

 Дпказ п уплати административне таксе 
- Републишка административна такса у изнпсу пд 200 динара на жирп рашун бр: 840-742221843-

57,  ппзив на брпј 97   32-119 
- Ппщтинска административна такса у изнпсу пд 300 динара, на жирп рашун бр: 840-742251843-

73, ппзив на брпј 97   32-119 
Служба за катастар неппкретнпсти, Житпрађа,зграда ппщтине 1 спрат,027/8362-520  
 

РАДПВИ НА ТЕКУЋЕМ ПДРЖАВАОУ ПБЈЕКТА 

Уз захтев се ппднпси: 
 

 Дпказ п праву свпјине, пднпснп праву закупа на грађевинскпм земљищту и тп: 
а) извпд из листа неппкретнпсти (Служба за катастар неппкретнпсти, Житпрађа, зграда ппщтине 
1 спрат,027/8362-520  

 Идејни прпјекат (израђује га пвлащћени прпјектант, тј. Привреднп друщтвп или другп правнп лице 
уписанп у пдгпварајући регистар за пбављаое тих ппслпва) 

 Дпказ п уплати административне таксе 
 

- Републишка административна такса у изнпсу пд 200 динара на жирп рашун бр: 840-742221843-57, 
ппзив на брпј 97   32-119 

- Ппщтинска административна такса у изнпсу пд 300 динара, на жирп рашун бр: 840-742251843-73, ,  
ппзив на брпј 97   32-119 

 
ПРПМЕНА НАМЕНЕ ПБЈЕКТА, ПДНПСНП ДЕЛПВА ПБЈЕКТА, БЕЗ ИЗВПЂЕОА РАДПВА 

 

 Дпказ п праву свпјине, пднпснп праву закупа на грађевинскпм земљищту и тп: 
извпд из листа неппкретнпсти (Служба за катастар неппкретнпсти, Житпрађа,зграда ппщтине 1 
спрат,027/8362-520  

 Дпказ п уређеоу пднпса у ппгледу плаћаоа накнада за уређеое градскпг грађевинскпг земљищта 
(Дирекција за изградоу ппщтине Житпрађа,  ул.Тпплишки херпји бб, телефпн брпј 027/8362-727) 

 Дпказ п уплати административне таксе 
 

- Републишка административна такса у изнпсу пд 200 динара на жирп рашун бр: 840-742221843-57,  
ппзив на брпј 97   32-119 

- Ппщтинска административна такса у изнпсу пд 300 динара, на жирп рашун бр: 840-742251843-73, 
ппзив на брпј 97  32-119 

 
ПРПМЕНА НАМЕНЕ ПБЈЕКТА СА ИЗВПЂЕОЕМ РАДПВА 

 
Уз захтев се ппднпси: 

 

 Дпказ п праву свпјине, пднпснп праву закупа на грађевинскпм земљищту и тп: 
извпд из листа неппкретнпсти (Служба за катастар неппкретнпсти, Житпрађа, зграда ппщтине 1 
спрат, 027/8362-520  
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 Главни прпјекат (израђује га пвлащћени прпјектант, тј. Привреднп друщтвп или другп правнп лице 
уписанп у пдгпварајући регистар за пбављаое тих ппслпва) 

 Дпказ п уређеоу пднпса у ппгледу плаћаоа накнада за уређеое градскпг грађевинскпг земљищта 
(Дирекција за изградоу ппщтине Житпрађа,  ул. Тпплишки херпји бб, телефпн брпј 027/8362-727) 

 Дпказ п уплати административне таксе 
 

- Републишка административна такса у изнпсу пд 200 динара на жирп рашун бр: 840-742221843-
57, ппзив на брпј 97   32-119 

- Ппщтинска административна такса у изнпсу пд 300 динара, на жирп рашун бр: 840-742251843-
73, ппзив на брпј 97   32-119 

 
ИЗЈАВА П ЗАВРЩЕТКУ ИЗРАДЕ ТЕМЕЉА 

 
Уз изјаву кпја се мпже дпбити у Ппщтинскпј управи у Пдељеоу за привреду и финансије Канцеларија бр. 
10а или у Ппщтинскпм услужнпм центру  
 

 Гепдетски снимак изграђених темеља 

 Дпказ п уплати административне таксе 
 
- Републишка административна такса у изнпсу пд 200 динара на жирп рашун бр: 840-742221843-57, 

ппзив на брпј 97   32-119 
- Ппщтинска административна такса у изнпсу пд 1000 за правна лица ,300дин за физишка лица  на 

жирп рашун бр: 840-742251843-73, ппзив на брпј 97   32-119 
 

УППТРЕБНА ДПЗВПЛА 

 
Накпн изградое пбјекта инвеститпр прилаже Захтев за издаваое упптребне дпзвпле, кпји се мпже 
дпбити у Ппщтинскпј управи у у Пдељеоу за привреду и финансије Канцеларија бр. 10а или у 
Ппщтинскпм услужнпм центру  
 
 Уз захтев се ппднпси: 
 

 Грађевинска дпзвпла са клаузулпм правпснажнпсти (клаузула правпснажнпсти се пверава у 
Ппщтинскпј управи у Пдељеоу за привреду и финансије бр. Канцеларије 10а) 

 Главни прпјекат пп кпме је пбјекат изграђен  

 Извещтај п технишкпј кпнтрпли 

 Прпјекат изведенпг пбјекта или главни прпјекат пптврђен пд стране извпђаша радпва и надзпрнпг 
пргана да је изведенп стаое једнакп прпјектпванпм стаоу из главнпг прпјекта, 

 Пптврда п усаглащенпсти (Гепдетски снимак темеља) 

 Гепдетски снимак изведенпг стаоа 

 Дпказ п уплати административне таксе 
 
- Дпдатни ппдаци п пбјекту су наведени у захтеву и пднпсе се на: 
 
а)  дисппзицију пбјекта на парцели 
б)  врсту и намену пбјекта 
ц)  ппдатке п извпђашу радпва 
д)  ппдатке п дпкументацији 
е)  ппдатке п инвеститпру 
 
- Републишка административна такса у изнпсу пд 370 динара на жирп рашун бр: 840-742221843-57,  

ппзив на брпј 97   32-119 
- Ппщтинска административна такса у изнпсу пд 4000 за правна лица, 2000 за физишка лица, на жирп 

рашун бр: 840-742251843-73, ппзив на брпј 97   32-119 
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ДПЗВПЛА П УКЛАОАОУ ПБЈЕКТА 

 
Уклаоаоу пбјекта се мпже приступити самп на пснпву дпзвпле п уклаоаоу пбјекта или оегпвпг дела. 
Захтев за издаваое дпзвпле п Уклаоаоу пбјекта се мпже дпбити у Ппщтинскпј управи у Ппщтинскпј 
управи у у Пдељеоу за привреду и финансије Канцеларије бр. 10а или у Ппщтинскпм услужнпм центру  
Уз захтев се ппднпси: 
 

 Главни прпјекат рущеоа у три примерка (израђује га пвлащћени прпјектант, тј. Привреднп друщтвп 
или другп правнп лице уписанп у пдгпварајући регистар за пбављаое тих ппслпва) 

 Дпказ п свпјини на пбјекту  
извпд из листа неппкретнпсти (Служба за катастар неппкретнпсти, Житпрађа,зграда ппщтине 1 
спрат, 027/8362-520  

 Ппсебни услпви (акп се ради п пбјекту шијим рущеоем би бип угрпжен јавни интерес – защтита 
ппстпјеће кпмуналне и друге инфраструктуре, защтита кпмуналнпг дпбра, живптне средине, итд – 
или суседни пбјекат кпји се са оим граниши. 

 Дпказ п уплати административне таксе 
 
- Републишка административна такса у изнпсу пд 200 динара на жирп рашун бр: 840-742221843-57, 

ппзив на брпј  97   32-119 
- Ппщтинска административна такса у изнпсу пд 300  динара, на жирп рашун бр: 840-742251843-73, 

ппзив на брпј  97   32-119 
 

ЛЕГАЛИЗАЦИЈА ПБЈЕКАТА 
 

Накнаднп издаваое грађевинске и упптребне дпзвпле 
 

Пптребна дпкументација за ппрпдишне стамбене пбјекте дп 100м² и стамбене пбјекте прекп 100м² са 
једним станпм: 
 
Захтев кпји се мпже дпбити у Ппщтинскпј управи у у Пдељеоу за привреду и финансије Канцеларија бр. 
10а или у Ппщтинскпм услужнпм центру  

 Дпказ п праву свпјине, пдн. Праву закупа на грађевинскпм земљищту, пдн. Праву свпјине на пбјекту, 

 Фптпграфије пбјекта, 

 Технишки извещтај п стаоу пбјекта, инсталација, инфраструктурне мреже и сппљоег уређеоа кпји 
садржи гепдетски снимак пбјекта на кппији плана парцеле, са исказанпм брутп развијенпм 
грађевинскпм ппврщинпм у пснпви пбјекта, 

 Дпказ п уплати административне таксе 
 
- Републишка административна такса у изнпсу пд 350 динара на жирп рашун бр: 840-742221843-57,  

ппзив на брпј 97   32-119 
- Ппщтинска административна такса у изнпсу пд 6000 динара за правна лица, 2000 динара за физишка 

лица ,на жирп рашун бр: 840-742251843-73, ппзив на брпј 97   32-119 
 

Накнаднп издаваое грађевинске и упптребне дпзвпле 

 
Пптребна дпкументација за стамбене пбјекте са вище станпва стамбенп-ппслпвне пбјекте, ппслпвне и 
прпизвпдне пбјекте: 

 
Захтев кпји се мпже дпбити у Ппщтинскпј управи у Пдељеоу за привреду и финансије Канцеларија бр. 
10а или у Ппщтинскпм услужнпм центру  

 Дпказ п праву свпјине, пдн. Праву закупа на грађевинскпм земљищту, пдн. Праву свпјине на пбјекту, 

 Фптпграфије пбјекта, 

 Записник п изврщенпм вещташеоу п испуоенпсти услпва за упптребу пбјекта, са спецификацијпм 
ппсебних физишких делпва, кпји садржи гепдетски снимак пбјекта на кппији плана парцеле, са 
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исказанпм брутп развијенпм грађевинскпм ппврщинпм, израђен пд стране привреднпг друщтва, 
пдн. Другпг правнпг лица уписанпг у пдгпварајући регистар за пбављаое тих ппслпва, 

 Дпказ п уплати административне таксе 

 Републишка административна такса у изнпсу пд 350 динара на жирп рашун бр: 840-742221843-57, 
ппзив на брпј 97   32-119 

 Ппщтинска административна такса у изнпсу пд 6000 динара за правна лица, 2000 динара за физишка 
лица, на жирп рашун бр: 840-742251843-73, ппзив на брпј 97   32-119 

 
Пптребна дпкументација: 
Захтев кпји се мпже дпбити у Ппщтинскпј управи у Пдељеоу за привреду и финансије Канцеларија бр. 
10а или у Ппщтинскпм услужнпм центру  

 Дпказ п праву свпјине, пдн. Праву закупа на грађевинскпм земљищту, пдн. Праву свпјине на пбјекту 

 Фптпграфија ппмпћнпг пбјекта 

 Дпказ п уплати административне таксе 
- Републишка административна такса у изнпсу пд 350 динара на жирп рашун бр: 840-742221843-57, 

щифра плаћаоа      153,  ппзив на брпј 97   94-066 
- Ппщтинска административна такса у изнпсу пд 6000 динара за правна лица, 2000 динара за физишка 

лица, на жирп рашун бр: 840-742251843-73, ппзив на брпј 97   32-119 
 

Детаљне инфпрмације се мпгу дпбити у канцеларији бр. 10а 
ТЕЛЕФПН за инфпрмације 027/8362 211, пспба за кпнтакт Снежана Петрпвић  
 
ППСЛПВИ ИНСПЕКЦИЈСКЕ СЛУЖБЕ 
 
Ппслпви пријема: 
Захтева и пријава физишких и правних лица у вези ппслпва из надлежнпсти кпмуналне, грађевинске, 
сапбраћајне, прпсветне и инспекције за защтиту живптне средине. 
 
На пснпву ппднете пријаве кпмунални инспектпр: 

 Утврђује да ли је у оегпвпј надлежнпсти  

 Излази на лице места утврђује шиоенишнп стаое  

 Дпнпси рещеое са налпгпм да се птклпни недпстатак у налпженпм рпку или ппднпси захтев за 
ппкретаое прекрщајнпг ппступка 

 Пбавещтава ппднпсипца захтева п предузетим мерама 

 Укпликп инспектпр пцени да није надлежан или не мпже да спрпвпди материјалне прпписе, дпнпси 
закљушак кпјим се пдбацује захтев странке. 

 На закљушак иде ппсебна жалба. 
 
Спба бр.13 на спрату, кпм.инсп. Раде Радпванпвић 

 
На пснпву ппднете пријаве прпсветнпм инспектпру: 

 Писменп пбраћаое(изјаву) 

 Птвараое предмета 

 Пцеоује да ли је из пквира из надлежнпсти прпсветне инспекције. 
 
Спба бр. 12 

 
 
На пснпву ппднете пријаве грађевинскпм инспектпру: 

 Утврђује да ли је у оегпвпј надлежнпсти  

 Излази на лице места утврђује шиоенишнп стаое  

 Дпнпси рещеое са налпгпм да се птклпни недпстатак у задатпм рпку и пп пптреби ппднпси 
захтев за ппкретаое прекрщајнпг ппступка, кривишну пријаву или привредни преступ 

 Пбавещтава ппднпсипца захтева п ппднетим мерама. 

 Правпснажнп рещеое дпставља изврщнпм пдељеоу на даљи ппступак и надлежнпст (изврщни 
ппступак) 
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Спба бр. 12 на спрату, грађ.инсп. Мирпслав Велишкпвић 
 

 
ПДЕЉЕОЕ ЗА ПБРАШУН И НАПЛАТУ ЛПКАЛНИХ ЈАВНИХ ПРИХПДА (ЛПА) 

Ппреске пријаве 

 
Дпкументација пптребна за ппднпщеое ппреске пријаве за импвину физишки лица: 
 
 За нпве пбвезнике 

 Ппреска пријава ППИ 2  

 Кппија лишне карте власника (и свих пунплетних шланпва) 

 Рещеое п наслеђу, угпвпр  
 

За прпмену власника 

 Ппреска пријава ППИ 2 (2 примерка: 1 кап пдјава предхпднпг пбвезника и 
2.кап пријава на нпвпг пбвезника) 

 Кппије лишних карти и старпг и нпвпг пбвезника 

 Угпвпр п прпдаји или рещеое п наслеђу, ппклпну.. 
 
Дпкументација пптребна за ппднпщеое ппреских пријава импвину правних лица: 
 

 Ппреска пријава ППИ 1 

 Биланс стаоа 
 
За пријаву фирме или прпдавнице а у циљу регулисаоа наплате кпмуналне таксе за истицаое фирме 
на ппслпвнпм прпстпру пптребнп је дпнети и рещеое п упису у ПИБ регистар тј.рещеое агенције за 
привредне регистре (АПР) и пријаву. 
 

Увереоа лпкалне ппреске администрације 

 
Лпкална ппреска администрација издаје увереоа за регулисаое здравствене защтите, спцијалне 
защтите, из пбласти дешијег дпдатка за кпје се таксе не наплаћује, кап и увереоа у вези куппвине првпг 
стана, ппвраћаја ПДВ-а и слишнп и за та увереоа наплаћује се такса у изнпсу пд 420,00 динара на две 
уплатнице: Бучет Р. Србије, 200 дин, брпј жр. 840-742221843-57 ппзив на бр. 97   32-119 и Бучет СП 
Житпрађа, 220 дин,  брпј жр. 840-742251843-73 ппзив на бр. 97   32-119 
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10. ПРЕГЛЕД ППДАТАКА П ПРУЖЕНИМ УСЛУГАМА 
 
 

ППШТИНСКА УПРАВА ППШТИНЕ 
ЖИТПРАЂА      

 

 

ПРЕГЛЕД ИЗДАТИХ УВЕРЕОА ЗА ПЕРИПД ПД 01.01.2012. ДП 31.12.2012. ГПДИНЕ 

УПРАВНА ПБЛАСТ 

Пп шлану 161. ЗУП-а 

Пп шлану 
162.     

ЗУП-а 

Брпј пдбијених захтева за издаваое 
увереоа 
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м
 з

ах
те

ву
 

П
п

 п
и

см
ен

п
м

 з
ах

те
ву

 

У
ку
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Пп шлану 161. ЗУП-
а 

Пп шлану 162. ЗУП-а 

1 2 3 4 5 6 7 

ПЕРСПНАЛНИ ППСЛПВИ И 
БИРАЧКИ СПИСКПВИ / 9 9 9 / / 

УЧЕНИЧКИ И СТУДЕНТСКИ 
СТАНДАРД / 308 308 / / / 

ИМПВИНСКП-ПРАВНИ ППСЛПВИ 
/ / / / / / 

ПРИВАТНП ПРЕДУЗЕТНИШТВП 
/ 4 4 / / / 

БПРАЧКП-ИНВАЛИДСКА ЗАШТИТА 
9 / 9 / / / 

УРБАНИСТИЧКП-ГРАЂЕВИНСКИ 
ППСЛПВИ / 1 1 4 / / 

МАТИЧНА СЛУЖБА 
/ / / / / / 

ППЉППРИВРЕДА 
/ / / 39 / / 

СТАМБЕНИ ППСЛПВИ 
/ / / / / / 

УВЕРЕОЕ П ИМПВ.СТАОУ 
/ 233 233 / / / 

УКУПНП : 
9 555 564 52 / / 
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ИЗВЕЩТАЈ П РАДУ НА РЕЩАВАОУ ПРВПСТЕПЕНИХ УПРАВНИХ ПРЕДМЕТА У 2013. ГПДИНИ  
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жалби 
Брпј административних 

изврщеоа 

ПРИМЕДБЕ 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
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13 377 390 314 3 7  5 1   25 1  7 7 1   
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 50 50 45 3 3     48 2    13    

УКУПНП: 13 422 440 359 6 10  5 1   27 1  7 20 1   
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11. ППДАЦИ П ПРИХПДИМА И РАСХПДИМА 

 
П Д Л У К У 

П БУЧЕТУ ППЩТИНЕ ЖИТПРАЂА ЗА 2019. ГПДИНУ 
Исппд је наведена веза на кпјпј се мпгу видети и преузети Пдлуке п бучету Ппщтине: 
Пдлука п бучету ппщтине Житпрађа 
 

12. ППДАЦИ П ЈАВНИМ НАБАВКАМА 

 

ПРППИСИ 

 

 Закпн п јавним набавкама („Службени гласник РС„ брпј 124/12 ) 

 Правилник п грађанскпм надзпрнику („Службени гласник РС“ брпј 29/13) 

 Правилник п фпрми и садржини плана набавки и извещтаја п изврщеоу плана 
набавки („Службени гласник РС„ брпј 29/13 ) 

 Правилник п пбавезним елементима кпнкурсне дпкументације у ппступцима 
јавних набавки и нашину дпказиваоа испуоенпсти услпва („Службени гласник 
РС„ брпј 29/13) 

 Правилник п фпрми и садржини захтева за мищљеое п пснпванпсти  

 примене прегпварашкпг ппступка („Службени гласник РС„ брпј 29/13) 

 Правилник п садржини извещтаја п јавним набавкама и нашину впђеоа 
евиденције п јавним набавкама („Службени гласник РС“ брпј 29/13) 

 Правилник п фпрми и садржини кредитнпг захтева и фпрми и садржини 
дпкументације п кредитнпј сппспбнпсти нарушипца („Службени гласник РС„ брпј 
31/13 ) 

 Правилник п нашину дпказиваоа испуоенпсти услпва да су ппнуђена дпбра 
дпмаћег ппрекла („Службени гласник РС“, брпј 33/13) 

 Списак међунарпдних финансијских институција шији се ппсебни ппступци 
јавних набавки мпгу примеоивати уместп пдредби Закпна п јавним набавкама 
(„Службени гласник РС“, брпј 33/13) 

Ппщтина у складу са шланпм 132. став 3. Закпна п јавним набавкама („Службени 
гласник РС„ брпј 124/12 ), и Правилникпм п садржини извещтаја п јавним набавкама и 
нашину впђеоа евиденције п јавним набавкама („Службени гласник РС“ брпј 29/13), 
дпставоа републишкпј Управи за јавне набавке трпмесешне извещтаје п спрпведеним 
ппступцима и закљушеним угпвприма п јавним набавкама, п спрпведеним ппступцима 
набавки на кпје није примеоивап пдредбе Закпна, п пбустављеним и ппнущтеним 
ппступцима јавне набавке, кап и извещтаје п изврщеоу угпвпра п јавнпј набавци, у 
складу са Закпнпм.  

http://www.zitoradja.org/images/pdf/odluke_so/budzet/2021/1.%20rebalans%202021.pdf
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Извещтај п спрпведеним јавним набавкама у перипду пд 01.01.2012. гпдине дп 
31.12.2012.гпдине 

Ппщтина дпставља Републишкпј управи за јавне набавке трпмесешне извещтаје 
п спрпведеним ппступцима и закљушеним угпвприма п јавнпј набавци. П спрпведеним 
ппступцима набавки на кпје није примеоивап пдредбе Закпна, ппбустављеним и 
ппнищтеним ппступцима јавне набавке, кап и извещтаје п изврщеоу угпвпра у складу 
са Закпнпм. 

У извещтајнпм перипду пд 01.01.2012. гпдине дп 31. 03.2012. гпдине Ппщтинска 
управа ппщтине Житпрађа је спрпвела два ппступка јавне набавке мале вреднпсти 
дпбара. Укупна вреднпст закљушених угпвпра без ПДВ-а (хиљадама динара) је 1.075, а 
укупна вреднпст закљушених угпвпра са ПДВ-пм (у хиљадама динара) је 1.268. 

У истпм перипду Ппщтинска управа ппщтине Житпрађа је спрпвела један 
ппступка јавне набавке радпва. Вреднпст закљушенпг угпвпра без ПДВ-а (у хиљадама 
динара) је 349, пднпснп са ПДВ-пм 412 (у хиљадама динара). 

Штп се тише набавке услуга Ппщтинска управа ппщтине Житпрађа је у истпм 
перипду спрпвела шетири ппступка јавне набавке мале вреднпсти. Вреднпст угпвпра 
без ПДВ-а (у хиљадама динара) је 2.433, пднпснп са ПДВ-пм 2.486(у хиљадама динара) 

У извещтајнпм перипду пд 01.01.2012. гпдине дп 31.03.2012. гпдине Ппщтинска 
управа ппщтине Житпрађа није спрпвела ниједан ппступак јавне набавке велике 
вреднпсти. 

У извещтајнпм перипду пд 01.04.2012. гпдине дп 30.06. 2012. гпдине Ппщтинска 
управа ппщтине Житпрађа није спрпвела ниједан ппступак јавне набавке дпбара нити 
јавне набавке радпва.  

У истпм перипду Ппщтинска управа ппщтине Житпрађа је спрпвела два 
ппступка јавне набавке услуга. Укупна вреднпст закљушених угпвпра без ПДВ-а (у 
хиљадама динара) је 2.234, а укупна вреднпст закљушених угпвпра са ПДВ-пм 2.250 (у 
хиљадама динара). 

У пвпм извещтајнпм перипду Ппщтинска упрва ппщтине Житпрађа није 
спрпвела ниједан ппступак јавне набавке велике вреднпсти. 

У извещтајнпм перипду пд 01.04.2012 гпдине дп 30.06.2012. гпдине Ппщтина 
Житпрађа је спрпвела један ппступак набавке радпва – извпђеое радпва на уређеоу 
(ревитиализацији ) атарских путева у ппщтини Житпрађа.  

Прпцеоена вреднпст пве јавне набавке(у хиљадама динара ) је 14.000, 
угпвпрена вреднпст без ПДВ-а (у хиљадама динара) је 12.780, а угпвпрена вреднпст са 
ПДВ-пм (у хиљадама динара) 15.080. 

Датум закљушеоа угпвпра п пвпј јавнпј набавци је 27.06.2012. гпдине . 

Назив и седищте изабранпг ппнуђаша је Д.П.П. „ТРАНСКПП-Р“ – СВРЉИГ, Васе 
Албанаца 72 . 

У извещтајнпм перипду пд 01.07.2012. гпдине дп 30.09.2012. гпдине Ппщтина 
Житпрађа је спрпвела два ппступака јавне набавке мале вреднпсти – набавка дпбара . 
Вреднпст закљушених угпвпра без ПДВ-а (у хиљадама динара) је 4.062., а вреднпст 
закљушенпг угпвпра са ПДВ-пм је (у хиљадама динара) 4.440. 
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У истпм извещтајнпм перипду Ппщтина Житпрађа је спрпвела један ппступак 
јавне набавке мале вреднпсти услуга. Вреднпст закљушенпг угпвпра (у хиљадама 
динара) је 1.962, пва вреднпст је и кпнашна јер пвај ппнуђаш није у систему ПДВ-а. 

У пвпм извещтајнпм перипду Ппщтина Житпрађа је спрпвела један ппступак 
јавне набавке велике вреднпсти радпва – извпђеое радпва на уређеоу ( 
ревитализацији Ппљских путева на теритприји ппщтине Житпрађа. 

Прпцеоена вреднпст пве јавне набавке (у хиљадама динара) је 14.000 без ПДВ. 

Угпвпрена вреднпст без ПДВ-а (у хиљадама динара) је 9.284, а угпвпрена 
вреднпст са ПДВ-пм (у хиљадама динара) је 10.955. 

Датум закљушеоа угпвпра п пвпј јавнпј набавци је 03.09.2012 гпдине. 

Назив и седищте изабранпг ппнуђаша је ЈП „Дирекција за впдпснабдеваое, 
грађевинскп и путнп земљищте, кпмуналне делатнпсти и урбанизам ппщтине 
Житпрађа“ из Житпрађе. 

У извещтајнпм перипду пд 01.07.2012 гпдине дп 30.09.2012. гпдине Ппщтинска 
управа ппщтине Житпрађа спрпвела је два ппступка јавне набавке мале вреднпсти 
дпбара. Вреднпст закљушених дпбара без ПДВ-а (у хиљадама динара) је 3. 272, 
пднпснп са ПДВ-пм (у хиљадама динара) 3.813. 

У извещтајнпм перипду пд 01.10.2012. гпдине дп 31.12.2012. гпдине Ппщтинска 
управа ппщтине Житпрађа је спрпвела два ппступка јавне набавке мале вреднпсти 
дпбара. Вреднпст закљушених угпвпра без ПДВ-а је (у хиљадама динара ) је 1.222.  

Вреднпст пвих угпвпра са ПДВ-пм (у хиљадама динара ) је 1.447. 

У пвпм извещтајнпм перипду ппщтинска управа ппщтине Житпрађа је спрпвела 
један ппступак јавне набавке мале вреднпсти услуга. Вреднпст закљушенпг Угпвпра (у 
хиљадама динара) је 360, щтп је и кпнашна цена. 

Извещтај п спрпведеним јавним набавакама у перипду пд 01.01.2013.гпдине дп 
31.03.2013. гпдине 

 
У извещтајнпм перипду пд 01.01.2013. гпдине дп 31.03. 201 гпдине Ппщтинска 

управа ппщтине Житпрађа је спрпвела један ппступак јавне набавке дпбара. Укупна 
вреднпст закљушенпг угпвпра (у хиљадама динара) је 800, без ПДВ-а, а укупна 
вреднпст закљушенпг угпвпра са ПДВ-пм (у хиљадама динара) је 960. 

У извещтајнпм перипду ппщтина Житпрађа је спрпвела два ппступка јавне 
набавке мале вреднпсти услуга. Вреднпст закљушених угпвпра (у хиљадама динара ) је 
1.200. Пва вреднпст је и кпнашна јер пви ппнуђаши нису у систему ПДВ-а.  

У извещтајнпм перипду  пд 01.01.2013. гпдидне дп 31.03.2013. гпдине Ппщтина 
Житпрађа је спрпвела један ппступак јавне набавке велике вреднпсти радпва. 
Прпцеоена вреднпст (у хиљадама динара) је 16.000. Угпвпрена вреднпст (у хиљадама 
динара) без ПДВ-а 10.296, а угпвпрена вреднпст са ПДВ-пм (у хиљадама динара) је 
12.355. 

Датум закљушеоа угпвпра је 25.02. 2013. гпдине. 
Назив и седищте изабранпг ппнуђаша је „Неимар“ д.п.п – Власптинце. 
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ПЛАН НАБАВКИ 
 

План Јавних набавки се пбјављује на Ппрталу Управе за јавне набавке  
 
Планпви Јавних набавки се мпгу ппгледати и преузети на везама исппд: 

 Ппщтинска управа ппщтине Житпрађа 
 

 
У путствп за пппуоаваое Плана: 
 
Редни брпј 
 

Свакпј набавци, пднпснп ппступку набавке дпделити нпви редни брпј, при шему 
ппд једним редним брпјем мпже бити евидентиран самп један кпнкретан ппступак 
набавке. 
 
Предмет набавке 
 

Пписати предмет набавке за кпју се спрпвпди кпнкретан ппступак.  
 
Спецификација 
 

Ппзвати се на спецификацију укпликп је има, пднпснп унети пзнаку ппд кпјпм је 
заведена спецификација, пднпснп дпкумент у кпме су прецизирани сви битни ппдаци 
кпји се пднпсе на кпнкретну набавку: партије, ставке, кплишина, јединишна цена, 
карактеристике итд. 
 
Прпцеоена вреднпст 
 

Унети укупну прпцеоену вреднпст набавке без ПДВ-а, а у слушају набавке кпја 
се планира на вищегпдищоем нивпу навести прпцеоену вреднпст набавке за сваку 
планску гпдину, без ПДВ-а. 
 
Врста ппступка 
 

Пзнашити врсту ппступка у кпме ће се спрпвести набавка у складу са наведеним 
щифарникпм: 

1- Птвпрени ппступак 
2- Рестриктивни ппступак 
3- Прегпварашки ппступак са пбјављиваоем јавнпг ппзива 
4- Прегпварашки ппступак без пбјављиваоа јавнпг ппзива 
5- Кпнкурс за нацрте 
6- Ппступак јавне набавке мале вреднпсти 

 
Пснпв из Закпна п јавним набавкама за изузеће 

Прецизнп навести (Члан, Став, Ташка...) пснпв из Закпна п јавннм набавкама пo 
кпме се на кпнкретну набавку Закпн не примеоује; у слушају да je реш п јавнпј набавци 

https://jnportal.ujn.gov.rs/plan-eo/2204
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шија je прпцеоена вреднпст исппд лимита прпписанпг за јавне набавке мале 
вреднпсти у закпну кпјим се уређује гпдищои бучет Републике Србије унети: Чл.26. 
Ст.2. 
Пквирнп време ппкретаоа ппступка 
 Навести месец у кпме се планира ппкретаое ппступка, пднпснп дпнпщеое 
Пдлуке п ппкретаоу ппступка 
Пквирнп време реализације угпвпра 

Навести месец када се пшекује исппрука кпнкретнпг дпбра, услуге или рада; у 
слушају да je реш п сукцесивнин исппрукама мпже се унети и перипд у кпме се пшекује 
реализација набавке, нпр. март-јун 
Конто (планска година) 

Навести сваку кпнтну ппзицију из финансијскпг плана за планску гпдику на кпјпј 
су предвиђена средства за кпнкретну јавну набавку 
Изнпс на кпнту (планска гпдина) 

Навести предвиђени изнпс средстава на свакпм кпнту из финансијскпг плана за 
планску гпдину за кпнкретну јавну набавку  
Извпр финанснсираоа (планска гпдина) 

Навесети извпр финансираоа за кпнкретну набавку у планскпј гпдини ускладу 
са следећим щифарникпм:  
 

1. Бучет 
2. Трансфер између кприсника иа истпм нивпу 
3. Спцијални дппринпси 
4. Сппствени прихпди бучетских кприсника  
5. Дпнације пд инпстраних земаља 
6. Дпнације пд међунарпдних прганизација 
7. Дпнације пд псталих ннвпа власти 
8. Дпнације пд непвлащћених прганизадија и ппјединаца 
9. Примаоа пд прпдаје нефинансијске импвине 
10. Примаоа пд дпмаћих задуживаоа 
11. Примаоа пд инпстраних задуживаоа 
12. Примаоа пд птплате дпдатних кредита и прпдаје финансијске импвине 
13. Нерасппређен вищак прихпда из ранијих гпдина 
14. Неутрпщена средства пд приватизације из претхпдних гпдина 
15. Неутрпщена средства из дпнација из претхпдних гпдина 

 
ППШТИНАСКА УПРАВА ППШТИНЕ ЖИТПРАЂА 

 

13. ППДАЦИ П ДРЖАВНПЈ ППМПЋИ 

 

Ппщтина Житпрађа, за ппследое три гпдине није дпбијала државну ппмпћ . 

14. ППДАЦИ П ИСПЛАЋЕНИМ ПЛАТАМА, ЗАРАДАМА И ДРУГИМ 
ПРИМАОИМА 
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Изабрана и ппстављена лица 
Нетп плата без минулпг рада 

 

ПРЕДСЕДНИК ППШТИНЕ 82.362,00 

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА ППШТИНЕ 80.489,00 

ППМПЋНИК ПРЕДСЕДНИКА ППШТИНЕ 65,000,00 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 73.166,00 

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ 31.750,00 

СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ 70.540,00 

ЧЛАН ППШТИНСКПГ ВЕЋА 20.000,00  

НАЧЕЛНИК УПРАВЕ 69.523,00 

ЗАППСЛЕНИ  

НЕКВАЛИФИКПВАНИ РАДНИК 20.240,00 

ВПЗАЧ – КВ 24.451,80 

ВИШИ РЕФЕРЕНТ – IV СТЕПЕН 28.155,90 

ВИШИ САРАДНИК – VI СТЕПЕН 34.946,00 

САМ.СТРУЧНИ САРАДНИК- VII СТЕПЕН 53.036,02 

ШЕФ ПДЕЉЕОА, СЛУЖБИ 58.339,62 

РУКПВПДИЛАЦ ПДЕЉЕОА 58.036,02 
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15. ППДАЦИ П СРЕДСТВИМА РАДА 

 
Евиденција пснпвних средстава на дан 31.12.2012. гпдине – пп кпнтима 

 

 
Кпнтп 

 
Назив кпнта 

К
п

л
и

ши
н

а Набавна вреднпст 
31.12.2012. 

Исправка вреднпсти 
31.12.2012. 

Садащоа вреднпст 
31.12.2012. 

  ппслпвне зграде     

  ппрема     

 Ппљппривреднп земљищте     

 Шуме и впде     

 Нефинансијска импвина у припреми     

 Жирп и текући рашуни     

 Пстала пптраживаоа     

 Укупнп:     
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16. ШУВАОЕ НПСАША ИНФПРМАЦИЈА 

Пдељеоа Ппщтинске управа ппщтине Житпрађа ппседују следеће врсте нпсаша 
инфпрмација: 

 Нпсаши за инфпрмације у писанпм пблику 

 Електрпнски нпсаши инфпрмација 
 Нпсаши инфпрмација шувају се у архиви, централнпј електрпнскпј бази ппдатака, 
пплицама са регистратприма, заједнишкпм серверу и ппјединашним рашунарима. 
 Услпви шуваоа нпсаша инфпрмација пдгпварају прпписима п канцеларијскпм 
ппслпваоу. 
 Самп заппслени имају приступ нпсашима инфпрмација. 
 Рашунари су защтићени пд вируса. 
 У Ппщтинскпј управи се врщи перипдишан преглед испуоенпсти услпва за 
шуваое нпсаша инфпрмација. 
 Инфпрмације кпје су примљене у фпрмалнпм (писанпм пблику или у пблику 
фптпграфија, на CD-у и сл.) пблику или су настале у раду ппщтинске управе, ппдлежу 
аутпматскпј пбради ппдатака у складу са Упутствпм п канцеларијскпм ппслпваоу. 
 Уредбпм п канцеларијскпм ппслпваоу пргана државне управе предвиђенп је да 
канцеларијскп ппслпваое пбухвата: примаое, прегледаое, расппређиваое, 
евидентираое, дпстављаое у рад и птпремаое ппщте, административнп технишкп 
пбрађиваое аката, архивираое и шуваое архивских предмета, излушиваое безвреднпг 
регистратурскпг материјала и предају архивске грађе надлежнпм архиву, праћеое 
ефикаснпсти и ажурнпсти рада пргана државне управе. 
 Инфпрмације (фпрмалне), пп правилу се шувају у извпрнпм пблику у Писарници, 
пднпснп у архиви.  
 У архиви се шувају заврщени (архивирана) предмети, евиденције п предметима, 
кап и пстали регистратурски материјал дп предаје надлежнпм архиву или дп оегпвпг 
излушиваоа на пснпву писане сагласнпсти Архива Тпплице. 
 Све фпрме инфпрмација кпје су настале у раду ппщтинске управе, дпступне су 
грађанима и правним лицима у складу са Закпнпм п ппщтем управнпм ппступку када 
су у питаоу управни предмети, дпк се за пстале примеоују акти дпнети пд стране 
ппщтинске управе. Такпђе, када су у питаоу инфпрмације, странке се увек мпгу 
ппзвати на Закпн п слпбпднпм приступу инфпрмацијама пд јавнпг знашаја. 
 

17. ВРСТЕ ИНФПРМАЦИЈА У ППСЕДУ 

 

Врсте инфпрмација кпје су настале у раду или у вези са радпм и кпје се налазе у 
ппседу пргана ппщтине Житпрађа су: 

 збирке прпписа, 

 статут, ппслпвници, 

 пдлуке, рещеоа, закљушци 

 правилници, наредбе, упутства 

 прпграми, планпви 

 преппруке, мищљеоа 
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 извещтаји, инфпрмације 

 пптврде, сагласнпсти, дпписи, пбавещтеоа 

 закљушени угпвпри 

 записници са седница 

 службене белещке 

 захтеви, иницијативе, жалбе, пригпвпри, представке 

 дпкументација п изврщеним плаћаоима 

 дпкумента заппслених 

 дпкументација п спрпведеним кпнкурсима 

 примљена електрпнска ппщта 

 ппнуде на јавним набавкама и јавни ппзиви 

 радне верзије дпкумената у припреми, нацрти и предлпзи прпписа 

 друга акта у складу са прпписима 
 

18. ВРСТЕ ИНФПРМАЦИЈА КПЈИМА ПРГАНИ ППЩТИНЕ 
ПМПГУЋАВАЈУ ПРИСТУП 

Инфпрмацијама кпје су настале у раду пдељеоа Ппщтинске управе пмпгућен је 
приступ у нашелу без пгранишеоа, на нашин утврђен Закпнпм п слпбпднпм приступу 
инфпрмацијама пд јавнпг знашаја. 
 Ппстпји мпгућнпст да приступ инфпрмацијама буде ускраћен у пптпунпсти или 
делимишнп, у складу са пдредбама Закпна п слпбпднпм приступу инфпрмацијама пд 
јавнпг знашаја, Закпна п защтити ппдатака п лишнпсти и других прпписа кпји 
пгранишавају приступ пдређеним врстама инфпрмација. 

 

19. ИНФПРМАЦИЈЕ П ППДНПЩЕОУ ЗАХТЕВА ЗА ПРИСТУП 
ИНФПРМАЦИЈАМА 

 
Пствариваое права на слпбпдан приступ инфпрмацијама пд јавнпг знашаја 

регулисанп је Закпнпм п слпбпднпм приступу инфпрмацијама пд јавнпг знашаја 
(„Службени гласник РС“ брпј 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10). 
 
Инфпрмација пд јавнпг знашаја 
 
 Инфпрмација пд јавнпг знашаја, у смислу пвпг закпна, јесте инфпрмација кпјпм 
распплаже прган јавне власти, настала у раду или у вези са радпм пргана јавне власти, 
садржана у пдређенпм дпкументу, а пднпси се на све пнп п шему јавнпст има пправдан 
интерес да зна. 
 Да би се нека инфпрмација сматрала инфпрмацијпм пд јавнпг знашаја није 
битнп да ли је извпр инфпрмације прган јавне власти или кпје другп лице, није битан 
нпсаш инфпрмација на кпме се налази дпкумент кпји садржи инфпрмацију, датум 
настанка инфпрмације, нашин сазнаваоа инфпрмације, нити су битна друга слишна 
свпјства инфпрмације. 
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Правп на приступ инфпрмацијама пд јавнпг знашаја 
 
 Свакп има правп да му буде саппщтенп да ли прган власти ппседује пдређену 
инфпрмацију пд јавнпг знашаја, пднпснп да ли му је пна инаше дпступна. 
 Свакп има правп да му се инфпрмација пд јавнпг знашаја ушини дпступнпм такп 
щтп ће му се пмпгућити увид у дпкумент кпји садржи инфпрмацију пд јавнпг знашаја, 
правп на кппију тпг дпкумента, кап и правп да му се, на захтев, кппија дпкумента упути 
ппщтпм, факспм, електрпнскпм ппщтпм или на други нашин. 
 
Ппднпщеое захтева за пбавещтеое, увид, издаваое кппије и упућиваое 
 
Ппднпщеое захтева писаним путем.  
 
 Тражилац ппднпси писмени захтев пргану власти за пствариваое права на 
приступ инфпрмацијама пд јавнпг знашаја. 
 Захтев мпра садржати назив пргана власти, име, презиме и адресу тражипца, 
кап и щтп прецизнији ппис инфпрмације кпја се тражи. Захтев мпже садржати и друге 
ппдатке кпји плакщавају прпналажеое тражене инфпрмације. Тражилац не мпра 
навести разлпге за захтев. Акп захтев није уредан, пвлащћенп лице пргана власти 
дужнп је да, без надпкнаде, ппуши тражипца какп да те недпстатке птклпни, пднпснп 
да дпстави тражипцу упутствп п дппуни. Акп тражилац не птклпни недпстатке у 
пдређенпм рпку, пднпснп у рпку пд 15 дана пд дана пријема упутства п дппуни, а 
недпстаци су такви да се пп захтеву не мпже ппступати, прган власти дпнеће закљушак 
п пдбациваоу захтева кап неуреднпг. 
 
Ппднпщеое захтева усменим путем.  
 
 Приступ инфпрмацијама прган власти дужан је да пмпгући и на пснпву усменпг 
захтева тражипца кпји се саппщтава у записник, при шему се такав захтев унпси у 
ппсебну евиденцију и примеоују се рпкпви кап да је захтев ппднет писменп. 
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Пбразац за ппднпщеое захтева 
 
................................................................................................................................................ 

назив и седищте пргана кпме се захтев упућује 
 
 

З А Х Т Е В 
за приступ инфпрмацији пд јавнпг знашаја 

 
 

 На пснпву шлана 15. став 1. Закпна п слпбпднпм приступу инфпрмацијама 
пд јавнпг знашаја ("Службени гласник Републике Србије", брпј 120/2004), пд гпре 
наведенпг пргана захтевам1: 
 

 
□ пбавещтеое да ли ппседује тражену инфпрмацију; 
□ увид у дпкумент кпји садржи тражену инфпрмацију; 
□ кппију дпкумента кпји садржи тражену инфпрмацију; 
□ дпстављаое кппије дпкумента кпји садржи тражену инфпрмацију2: 

□ ппщтпм; 
□ електрпнскпм ппщтпм; 
□  факспм; 
□  на други нашин3:________________________________ 

 
Пвај захтев се пднпси на следеће инфпрмације: 

 
 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 
(Навести щтп прецизнији ппис инфпрмације кпја се тражи, кап и друге ппдатке кпји 
плакщавају прпналажеое тражене инфпрмације.) 

 
У_______________________, дана ____________гпдине. 
  

_____________________________ 
Име и презиме ппднпсипца захтева 

 
 

_____________________________ 
Адреса 

 
 

_____________________________ 
Други ппдаци за кпнтакт 

 
 

___________________ 
Пптпис 

                                                      
1 У кућици пзнашити кпја закпнска права на приступ инфпрмацијама желите да пстварите 
2 У кућици пзнашити нашин дпстављаоа кппије дпкумента 
3 Када захтевате други нашин дпстављаоа пбавезнп уписати кпји нашин дпстављаоа желите 
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 Ппступаое пп захтеву 
 

Прган власти дужан је да без пдлагаоа, а најкасније у рпку пд 15 дана пд дана 
пријема захтева, тражипца пбавести п ппседпваоу инфпрмације, стави му на увид 
дпкумент кпји садржи тражену инфпрмацију, пднпснп изда му или упути кппију тпг 
дпкумента. Кппија дпкумента је упућена тражипцу данпм напущтаоа писарнице 
пргана власти пд кпга је инфпрмација тражена. 
 Акп се захтев пднпси на инфпрмацију за кпју се мпже претппставити да је пд 
знашаја за защтиту живпта или слпбпде некпг лица, пднпснп за угрпжаваое или 
защтиту здравља станпвнищтва и живптне средине, прган власти мпра да пбавести 
тражипца п ппседпваоу те инфпрмације, да му стави на увид дпкумент кпји садржи 
тражену инфпрмацију, пднпснп да му изда кппију тпг дпкумента најкасније у рпку пд 
48 сати пд пријема захтева. 
 Акп прган власти није у мпгућнпсти, из пправданих разлпга, да у рпку пд 15 
дана пд дана пријема захтева пбавести тражипца п ппседпваоу инфпрмације, да му 
стави на увид дпкумент кпји садржи тражену инфпрмацију, да му изда, пднпснп упути 
кппију тпг дпкумента, дужан је да п тпме, најкасније у рпку пд 7 дана пд дана пријема 
захтева, пбавести тражипца и пдреди накнадни рпк, кпји не мпже бити дужи пд 40 
дана пд дана пријема захтева, у кпме ће тражипца пбавестити п ппседпваоу 
инфпрмације, ставити му на увид дпкумент кпји садржи тражену инфпрмацију, изда 
му, пднпснп упути кппију тпг дпкумента. 
 Акп прган власти на захтев не пдгпвпри у рпку, тражилац мпже улпжити жалбу 
Ппверенику, псим у слушајевима утврђеним закпнпм. 
 Прган власти ће заједнп са пбавещтеоем п тпме да ће тражипцу ставити на 
увид дпкумент кпји садржи тражену инфпрмацију, пднпснп изда му кппију тпг 
дпкумента, саппщтити тражипцу време, местп и нашин на кпји ће му инфпрмација бити 
стављена на увид, изнпс нужних трпщкпва израде кппије дпкумента, а у слушају да не 
распплаже технишким средствима за израду кппије, уппзнаће тражипца са мпгућнпщћу 
да упптребпм свпје ппреме изради кппију. 
 Увид у дпкумент кпји садржи тражену инфпрмацију врщи се у службеним 
прпстпријама пргана власти. 
 Тражилац мпже из пправданих разлпга тражити да увид у дпкумент кпји садржи 
тражену инфпрмацију изврщи у другп време пд времена кпје му је пдредип прган пд 
кпга је инфпрмација тражена. 
 Лицу кпје није у стаоу да без пратипца изврщи увид у дпкумент кпји садржи 
тражену инфпрмацију, пмпгућиће се да тп ушини уз ппмпћ пратипца. 
 Акп удпвпљи захтеву, прган власти неће издати ппсебнп рещеое, негп ће п 
тпме сашинити службену белещку. 
 Акп прган власти пдбије да у целини или делимишнп пбавести тражипца 
ппседпваоу инфпрмације, да му стави на увид дпкументт кпји садржи тражену 
инфпрмацију, да му изда, пднпснп упути кппију тпг дпкумента, дужан је да без 
пдлагаоа, а најкасније у рпку пд 15 дана пд пријема захтева, дпнесе рещеое п 
пдбијаоу захтева и да тп рещеое писменп пбразлпжи, кап и да у рещеоу упути 
тражипца на правна средства кпја мпже изјавити прптив таквпг рещеоа. 
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Накнада 
 
 Увид у дпкумент кпји садржи тражену инфпрмацију је бесплатан.  Кппија 
дпкумента кпји садржи тражену инфпрмацију издаје се уз пбавезу тражипца да плати 
накнаду нужних трпщкпва израде те кппије, а у слушају упућиваоа и трпщкпве 
упућиваоа. 
 Висина накнаде нужних трпщкпва прпписана је Уредбпм п висини накнаде 
нужних трпщкпва за издаваое кппије дпкумената на кпјима се налазе инфпрмације пд 
јавнпг знашаја („Службени гласник РС“ брпј 8/06). 
 Пд пбавезе плаћаоа накнаде за издаваое кппије дпкумената кпји садржи 
тражену инфпрмацију су нпвинари, када кппију дпкумента захтевају ради пбављаоа 
свпг ппзива, удружеоа за защтиту људских права, када кппију дпкумента захтевају 
ради пствариваоа циљева удружеоа и сва лица када се тражена инфпрмација пднпси 
на угрпжаваое, пднпснп защтиту здравља станпвнищтва и живптне средине, псим у 
слушајевима акп се ради п инфпрмацији кпја је већ пбјављена и дпступна у земљи или 
на интернету. 
 
Стављаое на увид и израда кппије 
 
 Увид у дпкумент кпји садржи тражену инфпрмацију врщи се упптребпм ппреме 
кпјпм распплаже прган власти, псим када тражилац захтева да увид изврщи упптребпм 
сппствене ппреме. 
 Прган власти издаје кппију дпкумента (фптпкппију, аудип кппију, видеп кппију, 
дигиталну кппију и сл.) кпји садржи тражену инфпрмацију у пблику у кпјем се 
инфпрмација налази, а када је тп мпгуће, у пблику у кпме је тражена.  Акп прган власти 
не распплаже технишким мпгућнпстима за израду кппије дпкумента, израдиће кппију 
дпкумента у другпм пблику. 
 
Прпслеђиваое захтева ппверенику 
 
 Када прган власти не ппседује дпкумент кпји садржи тражену инфпрмацију, 
прпследиће захтев Ппверенку и пбавестиће Ппвереника и тражипца п тпме у шијем се 
ппседу, пп оегпвпм знаоу, дпкумент налази. 
 
Ппступаое ппвереника пп прпслеђенпм захтеву 
 
 Пп пријему захтева Ппвереник прпверава да ли се дпкумент кпји садржи 
тражену инфпрмацију на кпју се захтев пднпси налази у ппседу пргана власти кпји му је 
прпследип захтев. 
 Акп утврди да се дпкумент не налази у ппседу пргана власти кпји му је 
прпследип захтев тражипца, Ппвереник ће дпставити захтев пргану власти кпји тај 
дпкумент ппседује, псим акп је тражилац пдредип другашије, и п тпме ће пбавестити 
тражипда или ће тражипца упутити на прган власти у шијем ппседу се налази тражена 
инфпрмација. 
 Нашин ппступаоа пдредиће Ппвереник у зависнпсти пд тпга на кпји ће се нашин 
ефикасније пстварити права на приступ инфпрмацијама пд јавнпг знашаја. 
Акп Ппвереник дпстави захтев пргану власти, рпк ппшиое да теше пд дана дпстављаоа. 
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Пдредбе ппступка 
 
 На ппступак пред прганпм влсти примеоују се пдредбе закпна кпјим се уређује 
ппщти управни ппступак, а кпје се пднпсе на рещаваое првпстепенпг пргана. 
 
Правп на жалбу 
 
Тражилац мпже изјавити жалбу Ппверенику акп: 

 прган власти пдбаци или пдбије затхев тражипца, у рпку пд 15 дана пд дана када 
му је дпстављенп рещеое или други акт; 

 прган власти, супрптнп шлану 16. став 2. Закпна п слпбпднпм приступу 
инфпрмацијама пд јавнпг знашаја, не пдгпвпри у прпписанпм рпку на захтев 
тражипца; 

 прган власти, супрптнп шлану 17. став 2. Закпна п слпбпднпм приступу 
инфпрмацијама пд јавнпг знашаја, услпви издаваое кппије дпкумента кпји 
садржи тражену инфпрмацију уплатпм накнаде кпја превазилази изнпс нужних 
трпщкпва израде те кппије; 

 прган власти не стави на увид дпкуемт кпји садржи тражену инфпрмацију на 
нашин предвиђен шланпм 18. став 1. Закпна п слпбпднпм приступу 
инфпрмацијама пд јавнпг знашаја; 

 прган власти не стави на увид дпкумент кпји садржи тражену инфпрмацију, 
пднпснп не изда кппију тпг дпкумента на нашин предвиђен шланпм 18. став 4. 
Закпна п слпбпднпм приступу инфпрмацијама пд јавнпг знашаја или 

 прган власти на други нашин птежа или пнемпгућава тражипцу пствариваое 
права на слпбпдан приступ инфпрмацијама пд јавнпг знашаја, супрптнп 
пдредбама Закпна п слпбпднпм приступу инфпрмацијама пд јавнпг знашаја. 

 
Фпрмулари 
 
 Фпрмулари за дпступнпст инфпрмацијама пд јавнпг знашаја налазе се на 
интернет страници Ппвереника за инфпрмације пд јавнпг знашаја и защтиту ппдатака п 
лишнпсти. 
 Изјављиваое жалбе: Жалба се изјављује Ппверенику за инфпрмације пд јавнпг 
знашаја и защтиту ппдатака п лишнпсти у рпку пд 15 дана пд дана дпстављаоа рещеоа 
или другпг акта пргана власти на адресу: 
 Ппверенику за инфпрамције пд јавнпг знашаја и защтиту ппдатака п лишнпсти 
Бепград, ул. Немаоина 22 - 26 

 


