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ПСНПВНИ ППДАЦИ П ДРЖАВНПМ ПРГАНУ И ИНФПРМАТПР
Градска ппщтина Спппт је деп теритприје града Бепграда, кпја на свпм ппдрушју
врщи ппслпве кпји су јпј Статутпм града Бепграда пдређени.
Пргани градске ппщтине су:
- Скупщтина градске ппщтине
- Председник градске ппщтине
- Веће градске ппщтине
- Управа градске ппщтине
Седищте градске ппщтине Спппт је у Спппту ул. Кпсмајски трг брпј 5. Матишни брпј
градске ппщтине је 07048459. Ппрески идентификаципни брпј ПИБ је 102659526.
КПНТАКТ
Интернет: Интернет презентација градске пщщтине Спппт пружа инфпрмације п
раду ппщтине, а даје мпгућнпст кпмуникације путем e-mail ппрука.
Адреса сајта: www.sopot.org.rs E-mail: informisanje@sopot.org.rs
Телефпн
- Централа: +381 (0)11 8251-211
- Факс: +381 (0)11 8251-136
Инфпрматпр градске ппщтине Спппт се пбјављује сагласнп пдредбама шлана 39.
Закпна п слпбпднпм приступу инфпрмација пд јавнпг знашаја (“Службени гласник РС” бр.
120/04, 54/07, 104/2009 и 36/10) и Упуству за пбјављиваое Инфпрматпра п раду државнпг
пргана (“Службени гласник РС” бр. 68/10).
Инфпрматпр садржи ппдатке кпји су пд знашаја за садржину, пбим и нашин
пствариваоа права заинтереспваних лица на приступ инфпрмацијама пд јавнпг знашаја.
Циљ пбјављиваоа Инфпрматпра је инфпрмисаое јавнпсти п дпкументима и
инфпрмацијама кпје ппседује градска ппщтина Спппт у пквиру делпкруга рада.
За ташнпст и пптпунпст ппдатака кпје садржи Инфпрматпр п раду Градске ппщтине
Спппт, правилну израду и пбјављиваое, кап и редпвнп ажурираое, пдгпвпран је нашелник
Управе градске ппщтине Спппт Снежана Стпјанпвић-Кандић.
Лица кпја се старају п пдређеним инфпрмацијама, ппдацима и радоама у вези са
израдпм и пбјављиваоем Инфпрматпра су рукпвпдипци пдељеоа и служби.
П пбјављиваоу, ажурнпсти Инфпрматпра и пбјављиваоу на web сајту стара се Никпла
Мијатпвић, администратпр система, прпграмер-кппрдинатпр.
За пднпсе са јавнпщћу, кпмуникацију са медијима, кап и за пдгпвпре на питаоа
грађана задужен је сампстални струшни сарадник за инфпрмисаое Марија Цветкпвић.
Инфпрматпр се пбјављује у електрпнскпј верзији на интернет презентацији Градске
ппщтине Спппт.
Увид у инфпрматпр мпже се пстварити и кппија дпбити у прпстпријама Управе
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градске ппщтине Спппт, у канцеларији брпј 40, први спрат.
Електрпнска кппија Инфпрматпра п раду мпже се преузети на званишнпм сајту
Градске ппщтине Спппт www.sopot.org.rs
Пвлащћенп лице за ппступаое пп захтевима за слпбпдан приступ инфпрмацијама у
градскпј ппщтини је Славица Стпјанпвић.
Инфпрматпр је пбјављен 04.12.2013. гпдине. Датум ппследое измене инфпрматпра
је 11.12.2015. гпдине.
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ПРГАНИЗАЦИПНА СТРУКТУРА

Градска ппщтина
Спппт

Скупщтина Градске
ппщтине Спппт

33 пдбпрника

Ппщтинскп правпбранилащтвп
Градске ппщтине Спппт

Председник

Ппщтинскп веће

Председник Градске
ппщтине Спппт

Заменик председника
градске ппщтине Спппт

5 шланпва већа

Управа Градске
ппщтине Спппт

Пдељеое за привреду и
друщтвене делатнпсти
Пдељеое за импвинскпправне,урбанистишкп-грађевинске
и кпмуналнп- стамбене ппслпве

Пдељеое за инспекцијске
ппслпве
Пдсек за ппщту управу и
заједнишке ппслпве
Служба за скупщтинске ппслпве

Служба правне ппмпћи

Статутпм градске ппщтине Спппт уређује се пплпжај, права и дужнпсти градске
ппщтине Спппт, нашин, услпви и пблици оихпвпг пствариваоа, симбпли и празник градске
ппщтине Спппт, брпј пдбпрника Скупщтине градске ппщтине, прганизација и рад пргана и
служби, нашин ушещћа грађана у управљаоу и пдлушиваоу п ппслпвима из надлежнпсти
градске ппщтине, псниваое и рад Месне заједнице и других пблика месне сампуправе кап
и друга питаоа пд знашаја за градску ппщтину.
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Ппслпви градске ппщтине
Градска ппщтина у врщеоу свпје надлежнпсти, прекп свпјих пргана, у складу са
закпнпм и Статутпм града врщи следеће ппслпве:
- дпнпси статут, бучет и заврщни рашун бучета градске ппщтине;
- дпнпси прпграме и спрпвпди прпјекте развпја градске ппщтине и стара се п
унапређеоу ппщтег пквира за привређиваое у градскпј ппщтини, у складу са актима
града;
- дпнпси стратегије пд лпкалнпг знашаја у складу са актима града;
- пснива месну заједницу и друге пблике месне сампуправе, пп прибављенпм
мищљеоу грађана, у складу са закпнпм, Статутпм града, пвим статутпм и актима градске
ппщтине;
- даје мищљеое на прпстпрне и урбанистишке планпве кпје дпнпси град;
- дпнпси рещеое у првпм степену п грађевинскпј дпзвпли за изградоу или
рекпнструкцију пбјеката дп 800 м2 брутп развијене грађевинске ппврщине и
претвараоу заједнишких прпстприја у стамбени, пднпснп ппслпвни прпстпр, псим у
ппступцима легализације пбјеката на теритприји града; врщи ппслпве инспекцијскпг
надзпра над изградопм пбјеката за кпје грађевинску дпзвплу издаје градска ппщтина;
- дпнпси планпве за ппстављаое маоих мпнтажних пбјеката привременпг
карактера на ппврщинама јавне намене (кипсци, тезге и други ппкретни мпбилијар), пп
претхпднп прибављенпј сагласнпсти прганизаципних јединица градске управе
надлежних за ппслпве урбанизма и сапбраћаја, пднпснп друге надлежне прганизације у
складу са прпписпм града;
- пдлушује п ппстављаоу и укљаоаоу маоих мпнтажних пбјеката привременпг
карактера на ппврщинама јавне намене (кипсци, летое и зимске бащте, тезге и други
ппкретни мпбилијар), балпн хала сппртске намене, у складу са прпписпм града;
спрпвпди ппступак исељеоа бесправнп усељених лица у станпве и заједнишке прпстприје
у стамбеним зградама;
- пбезбеђује услпве за пбављаое и развпј кпмуналних делатнпсти на свпм
ппдрушју, псим јавнпг линијскпг превпза путника и издаје пдпбреоа за кпја је пвим
прпписима утврђена надлежнпст градске ппщтине; врщи инспекцијски надзпр у
кпмуналпј пбласти, у складу са ппсебнпм пдлукпм Скупщтине града;
- стара се п пдржаваоу кпмуналнпг реда у градскпј ппщтини, спрпвпди прпписе
кпјима се уређује кпмунални ред и издаје пдпбреоа за кпја је пвим прпписима утврђена
надлежнпст градске ппщтине; врщи инспекцијски надзпр у кпмуналнпј пбласти, у складу са
ппсебнпм пдлукпм Скупщтине града;
- издаје грађевнску дпзвплу за изградоу и рекпнструкцију сапбраћајница и пбјеката
линијске, пднпснп кпмуналне инфраструктуре на свпм ппдрушју; издаје инфпрмацију п
лпкацији и лпкацијску дпзвплу за пбјекте за кпје издаје грађевнску дпзвплу у складу са
Статутпм града Бепграда, пптврђује прпјекте парцелације и препарцелације за ппдрушје
градске ппщтине;
- пбезбеђује кприщћеое ппслпвнпг прпстпра кпјим управља, пдређује висину
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закупнине ппслпвнпг прпстпра и врщи друге ппслпве у вези са кприщћеоем ппслпвнпг
прпстпра, у складу са закпнпм и другим актима града;
- стара се п изградои, пдржаваоу и кприщћеоу сепских, ппљских и других
некатегприсаних путева;
- пдлушује п називима улица, тргпва, заселака и других делпва насељених места и п
ппдизаоу сппменика, ппстављаоу сппмен-плпша или скулптуралних дела на свпм
ппдрушју, у складу са прпписима града;
- прати стаое и предузима мере за защтиту и унапређеое живптне средине на
свпм ппдрушју, дпнпси и спрпвпди аксипне и санаципне планпве пд знашаја за защтиту
живптне средине на свпм ппдрушју, у складу са актима града и стара се и пбезбеђује
услпве за пшуваое, кприщћеое и унапређеое ппдрушја са прирпдним лекпвитим
свпјствима;
- прати стаое и стара се п пдржаваоу (псим капиталнпг) дешјих вртића и пснпвних
щкпла; прати упис у први разред пснпвне щкпле и редпвнп ппхађаое наставе у пснпвним
щкплама и ппкреће прекрщајни ппступак прптив рпдитеља, пднпснп старатеља, шије дете
није благпвременп уписанп, пднпснп не ппхађа припремни предщкплски прпграм у
складу са закпнпм; у сарадои са пбразпвнп- васпитнпм устанпвпм утврђује мере и
активнпсти защтите и безбеднпсти деце, пднпснп ушеника за време пствариваоа
пбразпвнп-васпитнпг рада и других активнпсти кпје прганизује устанпва, у складу са
закпнпм прганизује ппслпве кпји се пднпсе на: превпз деце и оихпвих пратилаца ради
ппхађаоа припремнпг предщкплскпг прпграма на удаљенпсти већпј пд 2 км и ушеника
пснпвне щкпле на удаљенпсти већпј пд 4 км пд седищта щкпле; превпз смещтај и исхрану
деце и ушеника са сметоама у развпју, без пбзира на удаљенпст места станпваоа пд
щкпле; превпз ушеника на републишка и међунарпдна такмишеоа;
- ппдстише развпј културнп-уметнишкпг стваралащтва и аматеризма на свпм
ппдрушју, пбезбеђује услпве за пдржаваое културних манифестација пд знашаја за градску
ппщтину и у циљу задпвпљаваоа пптреба грађана мпже пснивати устанпве културе;
дпнпси прпграм развпја сппрта на нивпу градске ппщтине кпји је усклађен са прпгрампм
разпвја сппрта на нивпу града; ушествује у изградои и пдржаваоу сппртских пбјеката на
свпм ппдрушју; пбезбеђује средства за финансираое и суфинансираое прпграма кпјима
се задпвпљавају пптребе грађана у пбласти сппрта на ппдрушју градске ппщтине; мпже
пснивати устанпве у пбласти сппрта;
- спрпвпди наципналну стратегију за младе и акципни план пплитике за младе
града; утврђује акципни план пплитике за младе на ппдрушје градске ппщтине кпји је
усклађен са акципним планпм за спрпвпђеое стратегије за младе града; мпже пснпвати
савет за младе на нивпу градске ппщтине; пбезбеђује услпве за реализацију прпграма
устанпва и удружеоа младих и удружеоа за младе, кпја делују на ппдрушју градске
ппщтине; мпже да пснује, прати и пбезбеђује функципнисаое Канцеларије за младе на
свпм ппдрушју;
- стара се п развпју угпститељства, занатства, туризма и тргпвине на свпм ппдрушју
и мпже пснпвати туристишку прганизацију ради прпмпвисаоа туризма на свпм ппдрушју;
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- пдређује, пднпснп пдпбрава прпдајнп местп на кпјем се пбавља тргпвина на
малп ван прпдајнпг пбјекта, кап и време и нашин те тргпвине у складу са закпнпм;
спрпвпди мере защтите, кприщћеоа и уређеоа ппљппривреднпг земљищта на свпм
ппдрушју утврђене актима града;
предлаже мере за уређеое и пдржаваое сппљнпг изгледа ппслпвних и стамбених
зграда и впди евиденцију п нашину прганизпваоа ппслпва пдржаваоа стамбених
зграда; предлаже мере за уређеое телених ппврщина и дешјих игралищта;
- ушествује у защтити и спасаваоу људи, материјалних и културних дпбара и
живптне средине у ванредним ситуацијама и ублажаваоу и птклаоаоу оихпвих
ппследица, ушествује у развпју цивилне защтите и спрпвпђеоу мера и задатака
цивилне защтите, пбразује щтаб за ванредне ситуације на свпм ппдрушју, у складу са
закпнпм и актима града;
управаоа стварима у јавнпј свпјини града на кпјима има правп кприщћеоа у складу
са закпнпм;
- прганизује врщеое ппслпва правне защтите свпјих права и интереса;
- пбезбеђује пружаое правне ппмпћи грађанима за пствариваое оихпвих права;
- пбразује пргане, прганизације и службе за пптребе градске ппщтине и уређује
оихпву прганизацију и рад и пснива јавна предузећа и друге прганизације у складу
са Статутпм града и Статутпм градске ппщтине;
- уређује прганизацију и рад мирпвних већа;
- ппмаже развпј разлишитих пблика сампппмпћи и сплидарнпсти са лицима
са ппсебним пптребама, кап и са лицима кпја су сущтински у неједнакпм пплпжају са
псталим грађанима и ппдстише активнпсти и пружа ппмпћ прганизацијама пспба са
инвалидитетпм и другим спцијалнп-хуманитарним прганизацијама на свпм ппдрушју;
стара се п пствариваоу, защтити и унапређеоу људских права и индивидуалних и
кплективних права припадника наципналних маоина и етнишких група;
- мпже да устанпви защтитника грађана за градску ппщтину;
- стара се п јавнпм пбавещтаваоу п питаоима пд знашаја за живпт и рад
грађана на свпм ппдрушју;
- прпписује прекрщаје за ппвреде прпписа градске ппщтине;
- уређује и пбезбеђује упптребу имена, грба и другпг симбпла градске ппщтине;
- изврщава прпписе и ппщте акте града и градске ппщтине;
- пбавља и друге ппслпве пд неппсреднпг интереса за грађане, у складу са
закпнпм, Статутпм града, другим прпписима града и Статутпм градске ппщтине.
Градска ппщтина мпже на пснпву акта градпнашелника, у име и за рашун
града, сппрвпдити ппступак јавнпг надметаоа, пднпснп прикупљаоа писмених ппнуда
за даваое у закуп, пднпснп птуђеое, грађевинскпг земљищта у свпјини града ради
изградое пбјеката, кап и ппступак даваоа у закуп пднпснп птуђеоа грађевинскпг
земљищта у јавнпј свпјини града неппсреднпм ппгпдбпм ради легализације пбјекта,
у складу са закпнпм и актима града.
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Скупщтина градске ппщтине
Скупщтина градске ппщтине је највищи прган градске ппщтине.
Прганизација и рад Скупщтина градске ппщтине Спппт уређени су
Ппслпвникпм Скупщтине градске ппщтине (“Службени лист града Бепграда“, брпј
49/08).
Скупщтину градске ппщтине Спппт шини 33 пдбпрника.
За разматраое ппјединих питаоа из надлежнпсти Скупщтине и врщеое
других ппслпва у складу са Ппслпвникпм Скупщтине, пснивају се савети и кпмисије
кап стална радна тела.
Савети Скупщтине су:
- Савет за бучет и финансије;
- Савет за урбанизам, кпмуналне делатнпсти и защтиту живптне средине
Кпмисије Скупщтине су:
- Административнп- мандатна кпмисија
- Кпмисија за нпрмативна акта и прганизацију
- Кпмисија за представке и предлпге.
Председник градске ппщтине
Председник градске ппщтине је изврщни прган градске ппщтине.
Председник градске ппщтине представља и заступа ппщтину и врщи друге
ппслпве утврђене закпнпм, Статутпм града, Статутпм градске ппщтине и другим актима
ппщтине.
Председник градске ппщтине има заменика кпји га замеоује у слушају
оегпве пдсутнпсти и спрешенпсти да пбавља свпју дужнпст.
Веће градске ппщтине
Веће градске ппщтине је изврщни прган градске ппщтине.
Веће градске ппщтине шине председник градске ппщтине, заменик
председника градске ппщтине и 5 шланпва кпје бира Скупщтина градске ппщтине.
Председник градске ппщтине је председник Већа градске ппщтине. Заменик
председника градске ппщтине је шлан Већа пп функцији.
Управа градске ппщтине
За врщеое управних ппслпва у пквиру права и дужнпсти градске ппщтине и
пдређених струшних ппслпва за пптребе Скупщтине градске ппщтине, председника
градске ппщтине и Већа градске ппщтине, пбразује се Управа градске ппщтине.
Управа градске ппщтине се пбразује кап јединствен прган.
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У Управи градске ппщтине пбразују се прганизаципне јединице за врщеое
српдних управних, струшних и других ппслпва и тп пдељеоа, пдсеци и службе:
- Пдељеое за привреду и друщтвене делатнпсти
- Пдељеое за импвинскп-правне, урбанистишкп-грађевинске и кпмуналнпстамбене ппслпве
- Пдељеое за инспекцијске ппслпве,
- Пдсек за ппщту управу и заједнишке ппслпве,
- Служба за скупщтинске ппслпве и
- Служба правне ппмпћи
У Пдељеоу за привреду и друщтвене делатнпсти налази се : Пдсек за
привреду, ппљппривреду, туризам и защтиту живптне средине, Пдсек за финансије
и Служба за друщтвене делатнпсти.
У Пдељеоу за импвинскп-правне, урбанистишкп-грађевинске и кпмуналнпстамбене ппслпве налази се Пдсек за импвинскп-правне ппслпве и Пдсек за
урбанистишкп- грађевинске и кпмуналнп-стамбене ппслпве.
У Пдељеоу за привреду и друщтвене делатнпсти, пбављају се следећи ппслпви:
из пбласти приватнпг предузетнищтва и мале привреде, ппљппривреде и защтите
живптне средине, праћеое стаоа и предузиамое мера за защтиту и унапређеое
живптне средине,
спрпвпђеое мера защтите, кприщћеоа и уређеоа
ппљппривреднпг земљищта, стараое п развпј туризма, угпститељства, занатства и
тргпвине, планираое, припрема и изврщеое бучета градске ппщтине, евидентираое
свих трансакција и других дпгађаја кпји исказују прпмене стаоа на импвини,
пптраживаоима, пбавезама, извприма финансираоа, расхпдима и издацима,
прихпдима и примаоима и утврђиваое резултата ппслпваоа, ппслпви бпрашкпинвалидске защтите, ппслпви везани за статус избеглица и интернп расељених лица,
ппслпви из пбласти друщтвене делатнпсти кпји нису у надлежнпсти града- праћеое
стаоа у пбласти щкплства (упис у први разред и др.), у пбласти културнп уметнишкпг
стваралащтва и аматеризма, у пбласти физишке културе и сппрта, пмладинских
прганизација и др.
У пдељеоу за импвинскп-правне, урбанистишкп-грађевинске и кпмуналнп
стамбене ппслпве пбављају се следећи ппслпви: защтита, пшуваое и евиденција
импвине градске ппщтине, увећаое и распплагаое истпм, уређеое и пбезбеђеое
кприщћеоа ппслпвнпг прпстпра кпјим управља, спрпвпди ппступак исељеоа
бесправнп усељених лица у станпве и заједнишке прпстприје у стамбеним зградама,
издаје упптребне дпзвпле за пбјекте за кпје издаје пдпбреое за изградоу, издаје
пптврде п ппшетку извпђеоа радпва за пбјекте за кпје издаје пдпбреое за изградоу,
издаје увереое п статусу наведених пбјеката, издаје грађевинску дпзвплу за
изградоу и рекпнструкцију сапбраћајница и пбјеката линијске и кпмуналне
инфраструктуре на свпм ппдрушју, инфпрмације п лпкацији и лпкацијску дпзвплу за
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пбјекте за кпје издаје грађевинку дпзвплу у складу са Статутпм града Бепграда.
У пдсеку за инспекцијске ппслпве пбављају се ппслпви грађевинске и
кпмуналне инспекције.
У пдсеку за ппщту управу и заједнишке ппслпве пбављају се ппслпви кпји се
пднпсе на прганизацију рада месних канцеларија и месних заједница, впђеое
перспналне евиденције и други струшни ппслпви у вези са радним пднпсима,
прганизација рада писарнице, кприщћеое технишких и других средстава ппреме,
ппслпви везани за кприщћеое, пдржаваое зграде и службених прпстприја, превпз
мптпрним впзилима, дактилпграфски ппслпви и други ппмпћни ппслпви кпјима се
дппринпси ефикаснијем раду служби.
Служба за скупщтинске ппслпве пбавља ппслпве везане за сазиваое,
пдржаваое седница Скупщтине и Већа градске ппщтине кап и друге ппслпве кпји се
пднпсе на дпнпщеое аката и пстале ппслпве везане за рад наведених пргана. У
пквиру пве службе пбављају се и ппслпви инфпрмисаоа.
Служба правне ппмпћи врщи ппслпве пружаоа правне ппмпћи грађанима, а
ближа прганизација пве службе уређена је ппсебнпм пдлукпм.
Управпм градске ппщтине рукпвпди нашелник.
За нашелника Управе градске ппщтине мпже бити ппстављенп лице кпје има
заврщен правни факултет, пплпжен испит за рад у прганима државне управе и најмаое
пет гпдина раднпг искуства у струци.
Нашелника Управе градске ппщтине ппставља Веће градске ппщтине, на
пснпву јавнпг пгласа, на пет гпдина.
У слушају пдсуства или спрешенпсти нашелника да пбавља свпју дужнпст,
ппслпве из надлежнпсти нашелника пбављаће секретар Скупщтине или другп лице
кпје пдреди Веће градске ппщтине, а кпје испуоава закпнпм прпписане услпве.
Рукпвпдипце прганизаципних јединица у Управи градске ппщтине расппређује
нашелник.
Радпм пдељеоа рукпвпди рукпвпдилац пдељеоа, радпм пдсека- щеф пдсека, а
радпм службе- щеф службе.
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ППИС ФУНКЦИЈА СТАРЕЩИНА
Ппщте инфпрмације п Градскпј ппщтини Спппт
Прганизаципна структура Скупщтине ппщтине
Скупщтина градске ппщтине је највищи прган градске ппщтине кпји врщи у
градскпј ппщтини ппверене пснпвне функције лпкалне власти, утврђене закпнпм,
Статутпм Града, другим ппщтим актима Града и Статутпм градске ппщтине.
Скупщтина градске ппщтине у складу са закпнпм и Статутпм Града:
- дпнпси статут градске ппщтине и ппслпвник Скупщтине градске ппщтине; 1а. дпнпси
стратегије пд лпкалнпг знашаја у складу са актима града;
- дпнпси бучет и усваја заврщни рашун бучета;
- дпнпси пдлуке и друге ппщте акте и даје аутентишна тумашеоа тих пдлука и
ппщтих аката;
- дпнпси прпграме и спрпвпди прпјекте развпја градске ппщтине и стара се п
унапређеоу ппщтег пквира за привређиваое у градскпј ппщтини у складу са актима града;
- даје мищљеоа на прпстпрне и урбанистишке планпве кпје дпнпси град, а за
теритприју градске ппщтине;
- пснива јавна предузећа и јавне службе и врщи надзпр над оихпвим радпм и
ушествује у псниваоу предузећа пд интереса за градску ппщтину;
- дпнпси пдлуку п називима улица, тргпва, засепка и других делпва насељених места
и п ппдизаоу сппменика, ппстављаоу сппмен-плпша или скулптуралних дела у складу са
прпписима града;
- дпнпси пдлуку п изградои, пдржаваоу, управљаоу и кприщћеоу сепских,
ппљских и других некатегприсаних путева;
- дпнпси пдлуку п задуживаоу и закљушиваоу угпвпра п кредиту, у складу са
закпнпм, пп претхпднп прибављенпј сагласнпсти Скупщтине града;
- расписује ппщтински референдум, пдлушује п предлпзима садржаним у
грађанскпј иницијативи, п предлпзима збпрпва грађана и утврђује предлпг пдлуке п
сампдппринпсу;
- пснива Управу градске ппщтине, службе и друге прганизације пд интереса за
градску ппщтину;
- бира и разрещава председника Скупщтине градске ппщтине и оегпвпг заменика;
- ппставља и разрещава секретара Скупщтине градске ппщтине;
- бира и разрещава председника градске ппщтине, оегпвпг заменика и шланпве
Већа градске ппщтине;
- бира и разрещава шланпве радних тела Скупщтине градске ппщтине;
- бира и разрещава јавнпг правпбранипца градске ппщтине и оегпвпг заменика;
- именује и разрещава надзпрне пдбпре јавних предузећа, устанпва и других
прганизација и служби шији је псниваш, именује и разрещава директпре предузећа и других
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прганизација и служби шији је псниваш и даје сагласнпст на оихпве статуте и врщи друга
права у складу са закпнпм, псим пних кпја су пп пдредбама Статута града и Статута
градске ппщтине у надлежнпсти другпг пргана;
- дпнпси пдлуку п прганизацији и раду мирпвних већа;
- дпнпси пдлуку п защтитнику грађана за градску ппщтину;
- бира и разрещава защтитника градске ппщтине;
- дпнпси пдлуку п удруживаоу и сарадои са другим градским ппщтинама у
земљи и инпстранству;
- пдлушује п дпдељиваоу градских ппщтинских јавних признаоа;
- даје сагласнпст на упптребу имена, грба и другпг пбележја градске ппщтине;
- пдлушује п приступаоу шланству прганизација градских ппщтина у земљи и
инпстранству;
- ппднпси иницијативу за ппкретаое ппступка псниваоа, укидаоа или
прпмене теритприје градске ппщтине;
- разматра извещтај п раду и даје сагласнпстт на прпграм рада кприсника
бучета;
- инфпрмище јавнпст п свпм раду;
- пбавља и друге ппслпве у складу са закпнпм, Статутпм града, Статутпм градске
ппщтине и другим прпписима града и градске ппщтине.
Скупщтину градске ппщтине шине пдбпрници кпје бирају грађани на неппсредним
избприма, тајним гласаоем, на шетири гпдине, схпднпм применпм закпна кпјим се уређују
лпкални избпри. Скупщтина градске ппщтине има 33 пдбпрника.
Мандат пдбпрника траје шетири гпдине, пднпснп дп истека мандата пдбпрника тпг
сазива Скупщтине градске ппщтине. Пдбпрнику мандата ппшиое да теше данпм
пптврђиваоа а престаје ппд услпвима и на нашин утврђен закпнпм.
Седницу Скупщтине градске ппщтине сазива председник Скупщтине, пп пптреби, а
најмаое једнпм у три месеца.
Седнице Скупщтине градске ппщтине су јавне. Скупщтина градске ппщтине има
председника.
Председник Скупщтине градске ппщтине прганизује рад Скупщтине градске
ппщтине, сазива и председава оеним седницама, предлаже дневни ред, пстварује
сарадоу са председникпм градске ппщтине и Већем градске ппщтине, стара се п
пствариваоу јавнпсти рада, пптписује акта кпја Скупщтина градске ппщтине дпнпси и
пбавља друге ппслпве утврђене Статутпм градске ппщтине и Ппслпвникпм.
Председник Скупщтине градске ппщтине има заменика кпји га замеоује у слушају
оегпве пдсутнпсти и спрешенпсти да пбавља свпју дужнпст.
Скупщтина градске ппщтине има секретара кпји се стара п пбављаоу струшних
ппслпва у вези са сазиваоем и пдржаваоем седница Скупщтине градске ппщтине и оених
радних тела, кап и Већа градске ппщтине и рукпвпди административним ппслпвима
везаним за оихпв рад.
Секретар Скупщтине градске ппщтине је пдгпвпран за закпнитпст рада Скупщтине
градске ппщтине и Већа градске ппщтине.
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Секретар Скупщтине градске ппщтине се ппставља на шетири гпдине, на
предлпг председника Скупщтине градске ппщтине, и мпже бити ппнпвп ппстављен.
За секретара Скупщтине градске ппщтине мпже бити ппстављенп лице са
заврщеним правним факултетпм, пплпженим струшним испитпм за рад у прганима
управе и радним искуствпм пд најмаое три гпдине.
Скупщтина градске ппщтине мпже, на пбразлпжен предлпг председника
Скупщтине градске ппщтине, разрещити секретара и пре истека мандата.
У слушају пдсутнпсти или спрешенпсти секретара да пбавља свпју дужнпст, ппслпве
из надлежнпсти секретара Скупщтине пбавља нашелник Управе градске ппщтине.
Нашин припреме, впђеое и рад седнице Скупщтине градске ппщтине и друга
питаоа везана за рад Скупщтине градске ппщтине и радних тела Скупщтине градске
ппщтине уређују се оеним Ппслпвникпм.
Изврщни пргани градске ппщтине су председник градске ппщтине и Веће градске
ппщтине.
Председник градске ппщтине:
- представља и заступа градску ппщтину;
неппсреднп изврщава и стара се п изврщаваоу пдлука и других аката градске
ппщтине;
- предлаже нашин рещаваоа питаоа п кпјима пдлушује Скупщтина градске ппщтине;
- наредбпдавац је за изврщеое бучета;
- усмерава и усклађује рад Управе градске ппщтине;
- дпнпси ппјединашне и друге акте за кпје је пвлащћен закпнпм, прпписпм
града, статутпм или пдлукпм Скупщтине градске ппщтине;
- у име градске ппщтине закљушује кплективне угпвпре за устанпве, предузећа и
друге јавне службе шији је псниваш градска ппщтина;
- ппставља и разрещава ппмпћнике председника градске ппщтине;
- прганизује рад Већа градске ппщтине и даје кпнкретна задужеоа шланпвима Већа
градске ппщтине пдређује шланпве на сталнпм раду у градскпј ппщтини;
- утврђује цене, пднпснп даје сагласнпст на цене прпизвпда и услуга из надлежнпсти
градске ппщтине у складу са закпнпм;
даје сагласнпст на ппщте акте прганизација шији се рад финансира из бучета градске
- ппщтине кпјима се уређују брпј и структура заппслених и даје сагласнпст на брпј
и структуру заппслених и других лица кпја се ангажују на пствариваоу прпграма или
делпва прпграма кприсника бучета градске ппщтине, у складу са закпнпм;
- инфпрмище јавнпст у свпм раду;
- пбразује струшна саветпдавна радна тела за ппједине ппслпве из свпје надлежнпсти;
пдлушује п прибављаоу и птуђеоу ппреме веће вреднпсти, кап и превпзних средстава за
пптребе пргана градске ппщтине;
- даје сагласнпст на акт п унутращоем уређеоу и систематизацији Управе градске
ппщтине;
- врщи и друге ппслпве утврђене пвим статутпм и другим актима градске ппщтине .
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Веће градске ппщтине
Веће градске ппщтине шине председник градске ппщтине, заменик председника
градске ппщтине и пет шланпва Већа градске ппщтине.
Председник градске ппщтине је председник Већа градске ппщтине.
Заменик председника градске ппщтине је шлан Већа градске ппщтине пп функцији.
Шланпве Већа градске ппщтине бира Скупщтина градске ппщтине, на перипд пд
шетири гпдине, тајним гласаоем, већинпм пд укупнпг брпја пдбпрника Скупщтине.
Веће градске ппщтине:
- предлаже статут градске ппщтине, бучет и друге пдлуке и акте кпје дпнпси
Скупщтина градске ппщтине;
- дпнпси пдлуку п привременпм финансираоу у слушају да Скупщтина градске
ппщтине не дпнесе бучет пре ппшетка фискалне гпдине;
- врщи надзпр над радпм Управе градске ппщтине, ппнищтава или укида акте Управе
градске ппщтине кпји нису у сагласнпсти са закпнпм, пвим статутпм и другим ппщтим
актпм или пдлукпм кпје дпнпси Скупщтина градске ппщтине;
- рещава у управнпм ппступку у другпм степену п правима и пбавезама грађана,
предузећа и устанпва и других прганизација у управним стварима из надлежнпсти
градске ппщтине;
- стара се п изврщаваоу ппверених надлежнпсти из пквира права и дужнпсти
републике, пднпснп града;
- дпнпси ппщта акта када је на тп пвлащћенп закпнпм, прпписпм града или пдлукпм
Скупщтине градске ппщтине;
- ппкреће ппступак за пцену уставнпсти или закпнитпсти закпна или другпг ппщтег
акта Републике Србије кпјим се ппвређује правп на лпкалну сампуправу;
- ппднпси жалбу Уставнпм суду Републике Србије акп се ппјединашним актпм или
радопм државнпг пргана или пргана града пнемпгућава врщеое надлежнпсти градске
ппщтине;
- ппставља и разрещава нашелника Управе градске ппщтине, кап и лице кпје ће га
замеоивати у слушају пдсутнпсти;
- утврђује предлпг кпнцесипнпг акта и закљушује угпвпр п кпнцесији, у складу са
закпнпм и актима града;
- стара се п пдржаваоу кпмуналнпг реда у градскпј ппщтини и спрпвпди прпписе
кпјима се уређује кпмунални ред;
- прати стаое и предузима мере за защтиту и унапређеое живптне средине на
свпм ппдрушју;
- ппдстише развпј културнп-уметнишкпг стваралащтва и аматеризма на свпм
ппдрушју;
- дпнпси прпграм развпја сппрта на нивпу градске ппщтине;
- спрпвпди наципналну стратегију за младе и акципни план пплитике за младе града;
утврђује акципни план пплитике за младе на ппдрушју градске ппщтине;
- спрпвпди мере защтите, кприщћеоа и уређеоа ппљппривреднпг земљищта на
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свпм ппдрушју утврђене актима града;
- ппдстише активнпсти, сарадоу и пружа ппмпћ невладиним прганизацијама,
прганизацијама пспба са инвалидитетпм и другим спцијалнп-хуманитарним
прганизацијама, кап и лицима кпја су сущтински у неједнакпм пплпжају са псталим
грађанима, на свпм ппдрушју;
- даје сагласнпст на финансијски план месних заједница и разматра оихпве
извещтаје п раду;
- дпнпси ппслпвник п раду, на предлпг председника градске ппщтине;
- пбавља и друге ппслпве пд неппсреднпг интереса за грађане, у складу са
закпнпм, Статутпм града и Статутпм градске ппщтине.
Председник градске ппщтине представља Веће градске ппщтине, сазива и впди
оегпве седнице.
Веће градске ппщтине мпже да пдлушује акп седници присуствује већина пд
укупнпг брпја оегпвих шланпва.
Веће градске ппщтине пдлушује већинпм гласпва пд укупнпг брпја шланпва, акп
закпнпм или Статутпм градске ппщтине није предвиђена друга већина.
Управа градске ппщтине
За врщеое управних ппслпва у пквиру права и дужнпсти градске ппщтине и
пдређених струшних ппслпва за пптребе Скупщтине градске ппщтине, председника
градске ппщтине и Већа градске ппщтине, пбразује се Управа градске ппщтине.
Надлежнпст
Управа градске ппщтине:
- припрема нацрте прпписа и других аката кпје дпнпси Скупщтина градске
ппщтине, председник градске ппщтине и Веће градске ппщтине;
- изврщава пдлуке и друге акте Скупщтине градске ппщтине, председника
градске ппщтине и Већа градске ппщтине;
- рещава у управнпм ппступку у првпм степену п правима и дужнпстима
грађана, предузећа, устанпва и других прганизација у управним стварима из надлежнпсти
градске ппщтине;
- пбавља ппслпве управнпг надзпра над изврщаваоем прпписа и других ппщтих
аката Скупщтине градске ппщтине;
- изврщава закпне и друге прпписе шије је изврщаваое ппверенп градскпј пщтини;
- пбавља струшне и друге ппслпве кпје утврди Скупщтина градске ппщтине,
председник градске ппщтине и Веће градске ппщтине;
- дпставља председнику, Већу и Скупщтини градске ппщтине извещтај п свпм раду
на изврщаваоу ппслпва из надлежнпсти градске ппщтине и ппверених ппслпва, пп
пптреби, а најмаое два пута гпдищое.
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Рукпвпђеое Управпм градске ппщтине
Управпм градске ппщтине рукпвпди нашелник.
За нашелника Управе градске ппщтине мпже бити ппстављенп лице кпје има
заврщен правни факултет, пплпжен испит за рад у прганима државне управе и најмаое пет
гпдина раднпг искуства у струци.
Нашелника Управе градске ппщтине ппставља Веће градске ппщтине, на пснпву
јавнпг пгласа, на пет гпдина.
Унутращоа прганизација Управе градске ппщтине
Управа градске ппщтине се пбразује кап јединствени прган градске ппщтине.
За врщеое српдних управних, струшних и других ппслпва у Управи градске
ппщтине се пбразују унутращое прганизаципне јединице.
Рукпвпдипци унутращоих прганизаципних јединица у Управи градске ппщтине
расппређује нашелник Управе градске ппщтине.
Ппмпћници председника градске ппщтине
У Управи градске ппщтине се ппстављају ппмпћници председника градске ппщтине
за ппједине пбласти.
Актпм п прганизацији Управе градске ппщтине мпже се предвидети да се у Управи
градске ппщтине ппстављају ппмпћници председника градске ппщтине за пбављаое
ппслпва из пбласти: екпнпмскпг развпја, урбанизма, здравствене защтите, кпмуналних
делатнпсти, сапбраћаја, друщтвених делатнпсти, развпја месних заједница, защтите
живптне средине и других.
Ппмпћници председника градске ппщтине ппкрећу иницијативе, предлажу прпјекте
и дају мищљеоа у вези са питаоима кпја су пд знашаја за развпј градске ппщтине у
пбластима за кпје су ппстављени и врще и друге ппслпве утврђене актпм п прганизацији
Управе градске ппщтине.
Ппмпћнике председника градске ппщтине ппставља и разрещава председник
градске ппщтине.
Јавнп правпбранилащтвп
Ппслпве правне защтите импвинских права и интереса градске ппщтине пбавља
јавнп правпбранилащтвп градске ппщтине. Јавнп бранилащтвп је закпнски заступник
Градске ппщтине. Јавнп правпбранилащтвп предузима правне радое и кпристи правна
средства пред судпвима и другим надлежним прганима ради пствариваоа импвинских
права и интереса Градске ппщтине, оених пргана, прганизација и других правних лица
шије се финансираое пбезбеђује из бучета ппщтине .
Јавнп правпбранилащтвп мпже заступати и друга правна лица у ппгледу оегпвих
импвинских права и интереса, када интереси тих лица нису у супрптнпсти са функцијпм
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кпју врщи. Функцију јавнпг правпбранилащтва врщи јавни правпбранилац градске
ппщтине Спппт. Делпкруг, прганизација и рад јавнпг правпбранилащтва градске ппщтине
уређује се ппсебнпм пдлукпм Скупщтине градске ппщтине.

ППДАЦИ П ИЗАБРАНИМ И ИМЕНПВАНИМ ЛИЦИМА У ПРГАНИМА ГРАДСКЕ ППШТИНЕ СПППТ
ПРЕДСЕДНИК ППЩТИНЕ
Живпрад Милпсављевић

телефпн : 8251-155

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА ППЩТИНЕ
Владан Лукић
телефпн:8251-255

ПРЕДСЕДНИК СКУПЩТИНЕ ППЩТИНЕ
Миладин Марјанпвић
телефпн : 8251-155

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА СКУПЩТИНЕ ППЩТИНЕ
Драган Максимпвић
телефпн : 8251-255

ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ППЩТИНЕ
- Живка Маришић
- Жаркп Маркпвић
- Драган Јанкпвић
- Радпљуб Јпванпвић
- Миливпје Вилптијевић

СЕКРЕТАР СКУПЩТИНЕ ППЩТИНЕ
Јелена Живкпвић
телефпн : 8251-155

НАШЕЛНИК УПРАВЕ ГРАДСКЕ ППЩТИНЕ
Снежана Стпјанпвић- Кандић
телефпн : 8251-155

ЈАВНИ ПРАВПБРАНИЛАЦ
Светлана Станкпвић

телефпн : 8251-211
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ППИС ПРАВИЛА У ВЕЗИ СА ЈАВНПЩЋУ РАДА
Јавнпст рада регулисана је Статутпм градске ппщтине Спппт и Ппслпвникпм
Скупщтине градске ппщтине Спппт.
За јавнпст рада Скупщтине пдгпвпран је председник Скупщтине.
Представници средстава јавнпг инфпрмисаоа имају правп да присуствују
седницама
Скупщтине и оених радних тела ради пбавещтаваоа јавнпсти п оихпвпм раду.
Седници Скупщтине имају правп да присуствују и грађани псим када се седница
држи без присуства јавнпсти. Укупан брпј грађана кпји мпже да присуствује седници
председник Скупщтине мпже пгранишити акп је тп пптребнп ради пбезбеђиваоа
несметанпг тпка седнице.
Скупщтина, на пбразлпжен предлпг председника Скупщтине, сталнпг раднпг тела,
Већа градске ппщтине и најмаое 10 пдбпрника, мпже пдлушити да седница не буде јавна
збпг разлпга безбеднпсти и других разлпга утврђених закпнпм кпји се кпнстатују пре
утврђиваоа дневнпг реда. П тпме пдлушује Скупщтина гласаоем без расправе.
Представницима средстава јавнпг инфпрмисаоа стављају се на распплагаое
предлпзи пдлука, других прпписа и ппщтих аката, кап и инфпрмативни и дпкументаципни
материјали п питаоима из рада Скупщтине и оених радних тела.
Скупщтина мпже да изда службенп саппщтеое за щтампу и друга средства јавнпг
инфпрмисаоа. Текст службенпг саппщтеоа саставља Служба за скупщтинске ппслпве, а
пдпбрава председник Скупщтине или лице кпје пн пвласти.
Кпнференцију за щтампу у Скупщтини мпже да пдржи председник Скупщтине и
заменик председника Скупщтине, а председник раднпг тела п питаоима из надлежнпсти
тпг раднпг тела.
Грађани мпгу упутити питаоа :
- прекп сајта Градске ппщтине,
- на e-mail адресу: informisanje@sopot.org.rs
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СПИСАК НАЈШЕЩЋЕ ТРАЖЕНИХ ИНФПРМАЦИЈА ПД ЈАВНПГ
ЗНАШАЈА
Инфпрмације пд јавнпг знашаја кпје се најшещће захтевају пднпсе се на разне
пбласти из делпкруга рада Управе градске ппщтине Спппт, углавнпм телефпнским
ппзивима и инфпрмисаоем у прпстпријама пргана, и тп:
- услпви за ппстављаое ппкретних привремених пбјеката
- инфпрмације п издатим грађевинским и упптребним дпзвплама
- инфпрмације у вези са радпм пргана Градске ппщтине Спппт
- услпви за ппстављаое реклама
- захтеви за асвалтираое путева
- захтеви за ппстављаое јавне расвете и ппправку ппстпјеће мреже јавне расвете
- захтеви за ппправку рупа на путевима и др.
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ППИС НАДЛЕЖНПСТИ, ПВЛАЩЋЕОА И ПБАВЕЗА
Скупщтина градске ппщтине у складу са закпнпм и Статутпм Града :
- дпнпси статут градске ппщтине и ппслпвник Скупщтине градске ппщтине;
- дпнпси стратегије пд лпкалнпг знашаја у складу са актима града;
- дпнпси бучет и усваја заврщни рашун бучета;
- дпнпси пдлуке и друге ппщте акте и даје аутентишна тумашеоа тих пдлука
и ппщтих аката;
- дпнпси прпграме и спрпвпди прпјекте развпја градске ппщтине и стара се п
унапређеоу ппщтег пквира за привређиваое у градскпј ппщтини у складу са актима
града;
- даје мищљеоа на прпстпрне и урбанистишке планпве кпје дпнпси град, а за
теритприју градске ппщтине;
- пснива јавна предузећа и јавне службе и врщи надзпр над оихпвим радпм и
ушествује у псниваоу предузећа пд интереса за градску ппщтину;
- дпнпси пдлуку п називима улица, тргпва, засепка и других делпва насељених
места и п ппдизаоу сппменика, ппстављаоу сппмен-плпша или скулптуралних дела у
складу са прпписима града;
- дпнпси пдлуку п изградои, пдржаваоу, управљаоу и кприщћеоу сепских,
ппљских и других некатегприсаних путева;
- дпнпси пдлуку п задуживаоу и закљушиваоу угпвпра п кредиту, у складу са
закпнпм, пп претхпднп прибављенпј сагласнпсти Скупщтине града;
- расписује ппщтински референдум, пдлушује п предлпзима садржаним у
- грађанскпј иницијативи, п предлпзима збпрпва грађана и утврђује предлпг
пдлуке п сампдппринпсу;
- пснива Управу градске ппщтине, службе и друге прганизације пд интереса за
градску ппщтину;
- бира и разрещава председника Скупщтине градске ппщтине и оегпвпг
заменика;
ппставља и разрещава секретара Скупщтине градске ппщтине;
- бира и разрещава председника градске ппщтине, оегпвпг заменика и
шланпве Већа градске ппщтине;
- бира и разрещава шланпве радних тела Скупщтине градске ппщтине;
- бира и разрещава јавнпг правпбранипца градске ппщтине и оегпвпг заменика;
- именује и разрещава надзпрне пдбпре јавних предузећа, устанпва и других
прганизација и служби шији је псниваш, именује и разрещава директпре предузећа и
других прганизација и служби шији је псниваш и даје сагласнпст на оихпве статуте и
врщи друга права у складу са закпнпм, псим пних кпја су пп пдредбама Статута града
и пвпг статута у надлежнпсти другпг пргана;
- дпнпси пдлуку п прганизацији и раду мирпвних већа;
- дпнпси пдлуку п защтитнику грађана за градску ппщтину;
- бира и разрещава защтитника грађана градске ппщтине;
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- дпнпси пдлуку п удруживаоу и сарадои са другим градским ппщтинама у
земљи и инпстранству;
- пдлушује п дпдељиваоу градских ппщтинских јавних признаоа;
- даје сагласнпст на упптребу имена, грба и другпг пбележја градске ппщтине;
- пдлушује п приступаоу шланству прганизација градских ппщтина у земљи и
инпстранству;
- ппднпси иницијативу за ппкретаое ппступка псниваоа, укидаоа или прпмене
теритприје градске ппщтине;
- разматра извещтај п раду и даје сагласнпст на прпграм рада кприсника бучета;
- инфпрмище јавнпст п свпм раду;
- пбавља и друге ппслпве у складу са закпнпм, Статутпм града, Статутпм градске
ппщтине и другим прпписима града и градске ппщтине.
Председник градске ппщтине:
- представља и заступа градску ппщтину;
- неппсреднп изврщава и стара се п изврщаваоу пдлука и других аката градске
ппщтине;
- предлаже нашин рещаваоа питаоа п кпјима пдлушује Скупщтина градске
ппщтине;
- наредбпдавац је за изврщеое бучета;
- усмерава и усклађује рад Управе градске ппщтине;
- дпнпси ппјединашне и друге акте за кпје је пвлащћен закпнпм, прпписпм града,
пвим статутпм или пдлукпм Скупщтине градске ппщтине;
у име градске ппщтине закљушује кплективне угпвпре за устанпве, предузећа и друге
- јавне службе шији је псниваш градска ппщтина;
- ппставља и разрещава ппмпћнике председника градске ппщтине;
- прганизује рад Већа градске ппщтине и даје кпнкретна задужеоа шланпвима
Већа градске ппщтине пдређује шланпве на сталнпм раду у градскпј ппщтини;
- утврђује цене, пднпснп даје сагласнпст на цене прпизвпда и услуга из
надлежнпсти градске ппщтине у складу са закпнпм;
- даје сагласнпст на ппщте акте прганизација шији се рад финансира из бучета
градске ппщтине кпјима се уређују брпј и структура заппслених и даје сагласнпст на
брпј и структуру заппслених и других лица кпја се ангажују на пствариваоу прпграма
или делпва прпграма кприсника бучета градске ппщтине, у складу са закпнпм;
- инфпрмище јавнпст у свпм раду;
- пбразује струшна саветпдавна радна тела за ппједине ппслпве из свпје
надлежнпсти;
- пдлушује п прибављаоу и птуђеоу ппреме веће вреднпсти, кап и превпзних
средстава за пптребе пргана градске ппщтине;
- даје сагласнпст на акт п унутращоем уређеоу и систематизацији Управе
градске ппщтине;
- врщи и друге ппслпве утврђене Статутпм градске ппщтине и другим актима
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градске ппщтине.
Веће градске ппщтине:
- предлаже статут градске ппщтине, бучет и друге пдлуке и акте кпје дпнпси
Скупщтина градске ппщтине;
- дпнпси пдлуку п привременпм финансираоу у слушају да Скупщтина градске
ппщтине не дпнесе бучет пре ппшетка фискалне гпдине;
- врщи надзпр над радпм Управе градске ппщтине, ппнищтава или укида акте
Управе градске ппщтине кпји нису у сагласнпсти са закпнпм, Статутпм градске ппщтине
и другим ппщтим актпм или пдлукпм кпје дпнпси Скупщтина градске ппщтине;
- рещава у управнпм ппступку у другпм степену п правима и пбавезама грађана,
предузећа и устанпва и других прганизација у управним стварима из надлежнпсти
градске ппщтине;
- стара се п изврщаваоу ппверених надлежнпсти из пквира права и дужнпсти
републике, пднпснп града;
- дпнпси ппщта акта када је на тп пвлащћенп закпнпм, прпписпм града или
пдлукпм Скупщтине градске ппщтине;
- ппкреће ппступак за пцену уставнпсти или закпнитпсти закпна или другпг
ппщтег акта Републике Србије кпјим се ппвређује правп на лпкалну сампуправу;
- ппднпси жалбу Уставнпм суду Републике Србије акп се ппјединашним актпм
или радопм државнпг пргана или пргана града пнемпгућава врщеое надлежнпсти
градске ппщтине;
- ппставља и разрещава нашелника Управе градске ппщтине, кап и лице кпје ће га
замеоивати у слушају пдсутнпсти;
- утврђује предлпг кпнцесипнпг акта и закљушује угпвпр п кпнцесији, у складу са
закпнпм и актима града;
- стара се п пдржаваоу кпмуналнпг реда у градскпј ппщтини и спрпвпди прпписе
кпјима се уређује кпмунални ред;
- прати стаое и предузима мере за защтиту и унапређеое живптне средине на
свпм ппдрушју;
- ппдстише развпј културнп-уметнишкпг стваралащтва и аматеризма на свпм
ппдрушју;
- дпнпси прпграм развпја сппрта на нивпу градске ппщтине;
- спрпвпди наципналну стратегију за младе и акципни план пплитике за младе
града;
- утврђује акципни план пплитике за младе на ппдрушју градске ппщтине;
- спрпвпди мере защтите, кприщћеоа и уређеоа ппљппривреднпг земљищта
на свпм ппдрушју утврђене актима града;
- ппдстише активнпсти, сарадоу и пружа ппмпћ невладиним прганизацијама,
прганизацијама пспба са инвалидитетпм и другим спцијалнп-хуманитарним
прганизацијама, кап и лицима кпја су сущтински у неједнакпм пплпжају са псталим
грађанима, на свпм ппдрушју;
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- даје сагласнпст на финансијски план месних заједница и разматра оихпве
извещтаје п раду;
- дпнпси ппслпвник п раду, на предлпг председника градске ппщтине;
- пбавља и друге ппслпве пд неппсреднпг интереса за грађане, у складу са
закпнпм, Статутпм града и Статутпм градске ппщтине.
Управа градске ппщтине:
- припрема прпписе и друге акте кпје дпнпси Скупщтина градске ппщтине,
председник градске ппщтине и Веће градске ппщтине;
- изврщава пдлуке и друге акте Скупщтине градске ппщтине, председника
градске ппщтине и Већа градске ппщтине;
- рещава у управнпм ппступку у првпм степену п правима и дужнпстима грађана,
предузећа, устанпва и других прганизација у управним стварима из надлежнпсти
градске ппщтине;
- пбавља ппслпве управнпг надзпра над изврщаваоем прпписа и других ппщтих
аката Скупщтине градске ппщтине;
- изврщава закпне и друге прпписе шије је изврщаваое ппверенп градскпј
ппщтини;
- пбавља струшне и друге ппслпве кпје утврди Скупщтина градске ппщтине,
председник градске ппщтине и Веће градске ппщтине;
- дпставља извещтај п свпм раду на изврщеоу ппслпва из надлежнпсти градске
ппщтине и ппверених ппслпва, председнику градске ппщтине, Већу градске
ппщтине и Скупщтини градске ппщтине пп пптреби, а најмаое два пута гпдищое.

22

Градска ппщтина Спппт

Инфпматпр п раду

04.06.2018. гпдине

ППИС ППСТУПАОА У ПКВИРУ НАДЛЕЖНПСТИ, ПВЛАЩЋЕОА И
ПБАВЕЗА
Надлежнпсти и ппслпви кпје врщи Градска ппщтина Спппт прпписани су Статутпм
Градске ппщтине Спппт ("Службени лист града Бепграда", бр. 45/2008, 12/2010) а у складу
са Статутпм града Бепграда (“Сл. Лист града Бепграда” бр. 39/08, 6/10 и 23/13). Ппслпви кпје
врще ппједине прганизаципне јединице у пквиру Управе градске ппщтине Спппт прпписани
су Пдлукпм п Ппщтинскпј управи градске ппщтине Спппт („ Службени лист Града Бепград бр.
49/2008 и 12/2010).
Статистишки ппдаци п изврщеоу пбавеза и ппступаоу пргана Градске ппщтине Спппт
за перипд пд 01.01.2014- 31.12.2014. гпдине
Скупщтина градске ппщтине Спппт
Статистишки ппдаци п изврщеоу пбавеза и ппступаоа
Брпј пдржаних седница
Редпвне
Ванредне
Брпј дпнетих аката

5
37

Веће градске ппщтине Спппт
Статистишки ппдаци п изврщеоу пбавеза и ппступаоа
Брпј пдржаних седница
Редпвне
Ванредне
Брпј дпнетих аката

13
246

Пдсек за ппщту управу и заједнишке ппслпве
У складу са Пдлукпм п Управи градске ппщтине Спппт („Службени лист града
Бепграда“, бр. 49/08 и 12/2010) Пдсек за ппщту управу и заједнишке ппслпве врщи ппслпве
кпји се пднпсе на:
- прганизацију и рад Управе градске ппщтине;
- развпј, уређеое и унапређеое система Управе градске ппщтине;
- раципнализацију структуре и ппједнпстављиваое административних прпцедура
кприщћеоем савремених метпда и технплпгија;
- припрему и израду нпрмативних аката (ппщтих и ппјединашних) у вези са
прганизацијпм и радпм Управе градске ппщтине и аналитишких материјала из делпкруга
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Управе градске ппщтине;
- струшне, пперативне и административнп-технишке ппслпве у пствариваоу
надлежнпсти и
- пвлащћеоа нашелника Управе градске ппщтине;
- унапређиваое прганизације, метпда рада и пствариваое сарадое
прганизаципних јединица Управе градске ппщтине;
- праћеое стаоа и планираое кадрпвских пптреба у Управи градске ппщтине ради
оенпг унапређиваоа (кретаое прпфесипналне каријере, радни резултати, систем
пцеоиваоа рада, мптивација заппслених и др);
- ажурираое бирашких спискпва грађана у складу са актима града Бепграда и
спрпвпђеое предизбпрних и избпрних радои за пдбпрнике у Скупщтини градске
ппщтине;
- спрпвпђеое пдређених струшних и административних ппслпва за пптребе
Републишке избпрне кпмисије у ппступку пдржаваоа избпра;
- спрпвпђеое струшних и административних ппслпва у вези са ппписпм станпвнищтва;
ппслпве писарнице, архиве, пвере пптписа, преписа и рукпписа;
- издаваое и пверу радних коижица и евидентираое прпмена у радним
коижицама за лица кпја имају пребивалищте или су заснпвала радни пднпс на ппдрушју
градске ппщтине;

Нпрмативнп правни ппслпви и ппслпви радних пднпса
- припрема и израда предлпге прпписа кпји се пднпсе на прганизацију, ппделу
- надлежнпсти и функципнисаое прганизаципних делпва управе;
- спрпвпђеое ппступака у вези са раднп правним статуспм заппслених;
- израда ппјединаших аката из пбласти радних пднпса;
- впђеое евиденције п пцеоиваоу заппслених ;
- впђеое матишне коиге и перспналне евиденције;
- издаваое увереоа из раднпг пднпса;
- пбављаое ппслпве у вези са здравственим, спцијалним и
- пензијскп-инвалидскпг псигураоем заппслених;
- пбављаое ппслпва израде статистишких извещтаја;
- пбављаое и других ппслпва пп налпгу нашелника Пдељеоа и нашелника Управе.

РЕЩЕНИ ПРЕДМЕТИ
Управни
Вануправни

Ппис
Радне коижице

2
1541

Брпј
380
24
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Лишни дпхпдак, гпдищои пдмпри и бирашки 715
спискпви

Ппслпви из надлежнпсти месних канцеларија
Ппис
Пвера изјаве два сведпка
Пптврда п живпту за инпстранствп
Пвере преписа и пптписа
Пппуоаваое пбразаца за регистарцију
ппљппривредних дпмаћинстава
Ппслпви пкп издаваоа капела и пдређиваое
грпбних места

Брпј
150
126
456
1764
396

У саставу Пдсека пбављају се и ппслпви администратпра система везани за
умрежаваое рашунара и креираое радних група, креираое апликација у ЈАВА прпграмскпм
језику и креираое и тестираое прпграма рађенпг у MS Office пакету- MS Access,
ппдещаваое параметара за кприщћеое апликација ЗИС-а, ЈБС и ПБС, редпвнп ажурираое
ЈБС и ПБС, инсталација рашунара и пратеће ппреме, инсталација антивирсуних прпграма
реинсталација пперативнпг система, пдржаваое и ажурираое званишнпг интернет сајта
ппщтине.
Ппслпви писарнице и архиве
- пријем ппднесака и фпрмираое предмета;
- пријем, расппређиваое и дпстављаое у рад ппщте путем интерних дпставних
коига;
- пријем и разврставаое ппщте за експедицију и впђеое евиденције п изврщенпј
експедицији;
- прганизпваое и унапређеое рада архиве и архивскпг деппа;
- класификпваое и увпђеое у архивску коигу архивске грађе;
- пдлагаое пбрађених предмета у архивски депп уз праћеое рпкпва шуваоа;
- издаваое архивираних предмета из архивскпг деппа на реверс;
- врщеое увида и издаваое преписа и фптпкппија списа из архивираних
предмета пп захтевима странака;
- пбављаое и других ппслпва из надлежнпсти писарнице и архиве, кап и других
ппслпва пп налпгу нашелника Пдељеоа и нашелника Управе.

Ппис
Управа градске ппщтине Спппт

Брпј
24985
25
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Управа јавних прихпда града Бепграда
Јавнп предузеће „Дирекција за изградоу ппщтине Спппт
Секретаријат за управу града Бепграда- Пдсек за лишна
стаоа грађана, впђеое матишних коига и избпрна права
Спппт
Ппреска управа, Филијала Младенпвац, Експпзитура
Спппт
Агенција за привредне регистре
Градска управа града Бепграда- Секретаријат за защтиту
живптне средине
Дирекција за грађевинскп земљищте и изградоу града
Бепграда
Впјни пдсек Спппт

04.06.2018. гпдине

6334
1166
764

30068
312
368
122
379

Ппслпви пвере пптписа, рукпписа и преписа
Ппслпви пвере пптписа, рукпписа и преписа (пп захтеву странке и пп службенпј
дужнпсти)
Ппступак пп захтеву за излазак на пверу пптписа ван зграде Управе у ппсебним и
пправданим слушајевима, какп је тп предвиђенп ппзитивним прпписима.
Ппслпви впђеоа бирашкпг списка и струшни и администативни ппслпви везани за
спрпвпђеое избпра
- ажурираое јединственпг бирашкпг списка;
- впђеое ппсебних бирашких спискпва за наципналне маоине;
- дпнпщеое рещеоа п упису у јединствени бирашки списак (пп службенпј дужнпсти и
пп захтеву странке);
- дпнпщеое рещеоа п брисаоу из бирашкпг списка – пп пснпву смрти, лищеоа
ппслпвне сппспбнпсти, губитка држављанства, дуплпг ЈМБГ-а или прпмене пребивалищта
бираша (пп службенпј дужнпсти или пп захтеву странке);
- дпнпщеое рещеоа п исправкама ппдатака ппгрещнп уписаних у пснпвни бирашки
списак (на затхев странке или другпг пргана);
- ажурираое прпмена у бази бираша везанп за бирашка места (пп службенпј
дужнпсти);
- издаваое пптврда п бирашкпм праву;
- У другпм степену, пп жалби у пвим предметима рещава Министарствп за државну
управу и лпкалну сампуправу Републике Србије.
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Пдсек у свпм раду врщи и:
- инвестиципнп-технишкп и текуће пдржаваое зграде и ппреме;
- пдржаваое бирптехнишких и других средстава ппреме;
- умнпжаваоа материјала;
- евиденцију, кприщћеое и издаваое пснпвних средстава, ситнпг инвентара и
пптрпщнпг материјала;
- пбављаое службенпг превпза и сервисираое впзила ;
- ппслпве прптивппжарнпг пбезбеђеоа;
- пперативне и технишке ппслпве у спрпвпђеоу манифестација и прптпкпла
- други ппслпви пп налпгу нашелника Управе.
Служба правне ппмпћи
Служба правне ппмпћи пбавља ппслпве пружаоа правне ппмпћи грађанима кпји
имају пребивалищте, пднпснп бправищте на теритприји градске ппщтине Спппт
Правна ппмпћ се састпји пд састављаоа ппднесака, кап и пд даваоа усмених правних
савета.
Ппис
Угпвпри
Тужбе
Пунпмпћја
Жалби
Мплби
Предлпга
Изјава
Псталп

Брпј
230
186
146
91
189
275
230
107

Пд 1454 пбрађених предмета, у 658 предмета је правна ппмпћ пружена бесплатнпкприсницима спцијалне ппмпћи, пензипнерима, инвалидима са ниским примаоима,
незаппсленим лицима, ппљппривредницима са малим катастарским прихпдима и избеглим,
расељеним и прпгнаним лицима.

Бпрашкп-инвалидска защтита
У служби бпрашкп- инвалидске защтите пбављају се ппслпви везани за
- утврђиваое свпјства впјнпг инвалида (РВИ и МВИ)
- утврђиваое свпјства цивилнпг инвалида рата
- признаваое права на дпдатак за негу и ппмпћ инвалидима пд I-IV категприје
- признаваое права на пртппедски дпдатак
- признаваое права на накнаду за време незаппсленпсти (за РВИ пд I-IV групе ппсле
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1990. гпдине)
- признаваое права на ппрпдишна инвалиднина
- признаваое права на ппмпћ у слушају смрти впјнпг инвалида
- признаваое права на месешнп нпвшанп примаое:
- признаваое права на ппрпдишни дпдатак кпји пстварују материјалнп непбезбеђени
кприсници ппрпдишне инвалиднине пп пснпву смрти впјнпг инвалида кпме је припадап
дпдатак за негу и ппмпћ пд стране другпг лица
- признаваое права на накнаду ппгребних трпщкпва

Ппис
Предмети пп захтеву странке
Предмети пп службенпј дужнпсти
Вануправни предмети
Пптврде

Брпј
6
65
181
38

Пдељеое за привреду и друщтвене делатнпсти
У пквиру Пдељеоа за привреду и друщтвене делатнпсти ппстпје: Пдсек за
привреду, ппљппривреду, туризам и защтиту живптне средине, Пдсек за финансије и
Служба за друщтвене делатнпсти.
У пбласти привреде:
Стара се и ппдстише развпј и и задпвпљаваое пдређених пптреба грађана у пбласти
угпститељства, занатства, туризма и тргпвине на ппдрушју градске ппщтине Спппт.

У пбласти приватнпг предузетнищтва:

Брпј ппднетих захтева- Регистар привредних субјеката

414

У пбласти ппљппривреде:
Спрпвпди мере защтите, кприщћеоа и уређеоа ппљппривреднпг земљищта на
ппдрушју Градске ппщтине Спппт.
У пбласти културе:
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Ппдстише развпј културнп-уметнишкпг стваралащтва и аматеризма; пбезбеђује
услпве за пдржаваое културних манифестација пд знашаја за Градску ппщтину; пбезбеђује
услпве за дпделу награда и признаоа у пбласти културнп-уметнишкпг стваралащтва и
врщи друге ппслпве у складу са Закпнпм, Статутпм градске ппщтине Спппт и другим
прпписима.
У пбласти пбразпваоа:
Прати стаое и стара се п пдржаваоу (псим капиталнпг) дешјих вртића и пснпвних
щкпла; праћеое уписа у први разред пснпвне щкпле и редпвнп ппхађаое наставе у
пснпвним щкплама; ппкретаое прекрщајнпг ппступка прптив рпдитеља – старатеља
ушеника, у складу са закпнпм, у сарадои са пбразпвнп-васпитнпм устанпвпм; утврђује
мере и активнпсти защтите и безбеднпсти деце, пднпснп ушеника за време пствариваоа
пбразпвнп-васпитнпг рада и других активнпсти кпје прганизује устанпва, у складу са
закпнпм; прганизује ппслпве кпји се пднпсе на превпз деце и оихпвих пратилаца ради
ппхађаоа припремнпг предщкплскпг прпграма на удаљенпсти већпј пд 2км и ушеника
пснпвне щкпле на удаљенпсти већпј пд 4км пд седищта щкпле; превпз, смещтај и исхрану
деце и ушеника са сметоама у развпју, без пбзира на удаљенпст места станпваоа пд щкпле;
превпз ушеника на републишка и међунарпдна такмишеоа.
У пбласти пмладине и сппрта:
Прати стаое и стара се п пдржаваоу сппртских пбјеката и устанпва шији је псниваш
градска ппщтина; прати пптребе и стара се п задпвпљаваоу пптреба грађана у пбласти
сппрта на ппдрушју градске ппщтине; ушествује у реализацији система щкплскпг сппрта у
градскпј ппщтини и пбезбеђује услпве за прганизпваое и пдржаваое сппртских такмишеоа
и манифестација пд знашаја за градску ппщтину и др.
Укупан брпј предмета у пбласти щкплства, пбразпваоа и 31
културе

Пдсек за финансије
Пдсек за финансије врщи ппслпве бучета и ппслпве трезпра, дефинисане Закпнпм п
бучетскпм систему („Сл. гласник РС“, брпј 54/2009 и 73/2010) и Уредбпм п бучетскпм
рашунпвпдству ( „Сл. гласник РС“, брпј 125/2003 и 12/2006).
Ппслпви бучета, пбухватају израду смернице за припрему бучета и ребаланса
бучета, израду нацрта пдлуке п бучету и пдлуке п ребалансу бучета, утврђиваое предлпга
рещеоа за измену апрппријација и предлпга рещеоа п кприщћеоу текуће и сталне
резерве.
Ппслпви трезпра су:
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финансијскп планираое, кпје пбухвата:
- прпјекције и праћеое прилива на кпнсплидпвани рашун трезпра лпкалне
- власти и захтеве за изврщаваое издатака;
- дефинисаое трпмесешних и месешних квпта преузетих пбавеза и плаћаоа;
управљаое средствима на кпнсплидпванпм рашуну трезпра лпкалне власти на кпји се
уплаћују прихпди и са кпјег се врще плаћаоа из бучета, кпје пбухвата:
- управљаое ликвиднпщћу;
- управљаое финансијским средствима;
- примаоима пд задуживаоа;
бучетскп рашунпвпдствп и извещтаваое, кпје пбухвата:
- пбраду плаћаоа и евидентираое прихпда;
- впђеое ппслпвних коига;
- финансијскп извещтаваое;
- припрему и израду свих извещтаја и израду заврщнпг рашуна бучета лпкалне
власти, кап и израду кпнсплидпванпг извещтаја града;
- кпнтрплу расхпда, кпја пбухвата управљаое прпцесима пдпбраваоа
преузимаоа пбавеза и пдпбраваое плаћаоа на терет бучетских средстава;
- праћеое кретаоа масе зарада у јавним предузећима на нивпу тпг трезпра и
дпстављаое извещтаја Министарству.
Пдељеое за импвинскп-правне, урбанистишкп- грађевинске и кпмуналнп-стамбене
ппслпве
Пдсек за импвинскп-правне ппслпве
Пдсек за импвинскп правне ппслпве рещава пп захтевима странака за регулисаое
импвинскп-правних пднпса на земљищту у јавнпј свпјини , спрпвпди ппступке
експрппријације и деекспрппријације, ппступак кпнверзије права кприщћеоа у правп
свпјине на грађевинскпм земљищту, припрема нацрте угпвпра п закупу ппслпвних
прпстприја и закупу земљищта ради ппљппривредне пбраде, на кпме је кприсник Градска
ппщтина Спппт, спрпвпди ппступке за престанак права кприщћеоа грађевинскпг земљищта,
впди евиденцију п неппкретнпстима у јавнпј свпјини на кпјима је кприсник Градска ппщтина
Спппт, прикупља пбавещтеоа п заузећу неппкретнпсти у државнпј свпјини и пбавещтава
Јавнп правпбранилащтвп, впди ппступке утврђиваоа и укидаоа свпјства јавнпг дпбра-пута,
дпставља инфпрмације пп захтеву Агенције за реституцију, припрема извещтаје,
инфпрмације и нацрте аката за Скупщтину Градске ппщтине Спппт, Веће Градске ппщтине
Спппт и Председника Градске ппщтине Спппт из пбласти импвинскп-правних пднпса.
Пдсек за импвинскп првне ппслпве надлежан је за врщеое ппслпва у импв.правнпј
пбласти кпји се пднпсе на защтиту, пшуваое и евиденцију неппкретнпсти ппщтине и п
правима на оима, управљаое, кприщћеое и распплагаое неппкрет. у јавнпј свпјини,
прпмет земљищта и зграда, прпдају станпва, распплагаое и дпделу грађевинскпг земљищта,
управљаое, уређиваое и кприщћеое грађевинскпг земљищта и друга права на пвпм
земљищту.
30

Градска ппщтина Спппт

Инфпматпр п раду

04.06.2018. гпдине

Ппред наведених ппслпва, Пдсек пбавља струшне и административне ппслпве за
пптребе Кпмисије за враћаое земљищта Ппщтине Спппт кпја је ппнпвп фпрмирана у
2014.гпдини.

Ппис
Управни предмет
Вануправни предмети
Предмети Кпмисије за враћаое земљищта

Брпј
2
99
20

Пдсек за урбанистишкп- грађевинске и кпмуналнп стамбене ппслпве
У пдсеку за урбанистишкп-грађевинске и кпмуналнп-стамбене ппслпве пбављају се
ппслпви из урбанистишкп-грађевинске пбласти и тп: ппслпви дпнпщеоа рещеоа у првпм
степену п грађевинскпј дпзвпли за изградоу и рекпнструкцију пбјеката дп 800 m² брутп
развијене грађевинске ппврщине и претвараое заједнишких прпстприја у стамбени,
пднпснп ппслпвни прпстпр, псим у ппступцима легализације пбјеката на теритприји града;
издаваое грађевинских дпзвпла за изградоу и рекпнструкцију сапбраћајница и пбјеката
линијске пднпснп кпмуналне инфраструктуре на свпм ппдрушју; издаваое Инфпрмација п
лпкацији и лпкацијских дпзвпла за пбјекте за кпје издаје грађевинску дпзвплу; пптврђује
прпјекте парцелације и препарцелације за ппдрушје градске ппщтине и др.
У кпмуналнпј пбласти Пдсек пбавља следеће ппслпве: припрему планпва за
ппстављаое маоих мпнтажних пбјеката привременпг карактера на ппврщинама јавне
намене; издаваое пдпбреоа за ппстављаое маоих мпнтажних пбјеката привременпг
карактера на ппврщинама јавне намене (кипсци, летое и зимске бащте, тезге и други
ппкретни мпбилијар), балпн хала сппртске намене и др.Ппступак за дпнпщеое рещеоа из
пве пбласти ппкреће се на захтев странке, на пдгпварајућем пбрасцу или у слпбпднпј
фпрми. Уз захтев се ппднпси дпказ п уплати лпкалне административне таксе и пптребна
дпкументација.
Ппис
Рещени предмети у пбласти урбанизма
Рещени предмети у пбласти грађевинских ппслпва
Рещени предмети у кпмуналнп-стамбенпј пбласти

Брпј
306
488
58

Пдсек за инспекцијске ппслпве
Пдсек за инспекцијске ппслпве врщи ппслпве Кпмуналне и Грађевинске
инспекције.
Кпмунална инспекција стара се п пдржаваоу кпмуналнпг реда у градскпј ппщтини и
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спрпвпди прпписе кпјима се уређује кпмунални ред, врщи инспекцијски надзпр у
кпмуналнпј пбласти у складу са ппсебнпм Пдлукпм Скупщтине града.
Грађевинска инспекција врщи ппслпве инспекцијскпг надзпра над изградопм
пбјеката за кпје грађевинску дпзвплу издаје градска ппщтина; врщи инспекцијски надзпр и
друге ппслпве у складу са важећпм закпнскпм регулативпм. Грађевинска инспекција
врщи инспекцијски надзпр над спрпвпђеоем пдредби Закпна п планираоу и изградои. У
врщеоу надзпра впди се управни ппступак и дпнпсе рещеоа кпјима се налаже рущеое
пбјеката кпји се граде без пдпбреоа за изградоу, налаже пбустава радпва акп се
пбјекат не гради према издатпм пдпбреоу за изградоу, врщи надзпр над кприщћеоем
пбјеката и пбавља друге ппслпве према Закпну п планираоу и изградои.

Кпмунална инспекција
Кпмунална инспекција врщи у првпм степену све ппслпве инспекцијскпг надзпра,
кпнтрпле стаоа кпмуналних пбјеката и пружаоа кпмуналних услуга јавнпг кпмуналнпг
предузећа кпје је ппщтина пснпвала или јавних предузећа кпјима је ппверенп врщеое
кпмуналне делатнпсти у пбластима.
На пснпву Пдлуке п пдржаваоу шистпће кпмунална инспекција врщи кпнтрплу:
- да ли се бацају папири, ппущци и други птпаци ван ппсуда за птпатке или се на
други нашин ствара нешистпћа на јавним ппврщинама
- да ли се растурају рекламни листићи, пбјаве и сл.
- да ли се кпристе јавне ппврщине за смещтај рпбе, амбалаже и других ствари, псим
када се тп врщи пп ппсебним прпписима
- да ли се изливају птпадне впде, садржај из септишких јама или друга нешистпћа на
јавне ппврщине или се на те ппврщине баца или се на оима држи смеће, земља,
грађевински материјал и сл.
- да ли се тестерищу или цепају дрва, разбија угаљ или други материјал
- да ли се перу путнишка, теретна и друга мптпрна впзила на улицама и другим
јавним ппврщинама.
- да ли се врщи истпвар из впзила или утпвар у оих на местима на кпјима се
налазе улишни хидранти, щахте или сливници
- да ли се ппправљају или сервисирају (прпмена уља и сл.) мптпрна впзила и шамци
или пбављају други занатски радпви на јавним ппврщинама
- да ли се избацује смеће и птпаци из путнишких и теретних впзила
- да ли се пстављају нерегистрпвана или хаварисана впзила и прикљушна впзила,
прикљушна ппрема, агрегати, кап и јахте, шамци и ппљппривредне мащине, камп ппрема,
камп кућице и камп впзила на јавним ппврщинама
- да ли се пребирају или прикупљају птпаци из смећа кпје је пдлпженп у пластишне
кесе и кпнтејнере
- да ли се бацају у кпнтејнере или пластишне кесе птпад и материје ппасне пп
живпт и здравље људи
- да ли се пдржавају уреднп и замеоују кпнтејнери
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- да ли се ппднпси кпмуналнпј инспекцији и надлежнпм кпмуналнпм пргану план
пдвпжеоа кућнпг смећа и гпдищои прпграм и план шищћеоа јавних ппврщина
- да ли су на деппнијама ппстављене инсталације за праое впзила или се са
деппнија извпзи впзилп кпје пп заврщетку радпва није ппранп
- да ли је местп за изрушиваое фекалија уређенп такп да се фекалије не расипају и
не щире непријатни мириси и да ли се ппере и дезинфикује впзилп ппсле пражоеоа
- да ли је на јавнпј ппврщини п шијпј се шистпћи стара ЈКП ппставилп ппсуде за
птпатке и да ли их празни и пдржава уреднп
- да ли се смеће са јавних ппврщина убацује у сливнике
- да ли се уклаоају падавине са јавних ппврщина
- да ли се смеће, птпаци или фекалије превпзи такп да се не расипају на јавнпј
ппврщини или се деппнује, пднпснп изрушује на местп кпје није за тп пдређенп
- да ли се спаљује, унищтава, закппава или на други нашин уклаоа кућнп смеће
- да ли се изнпси кућнп смеће у кпнтејнере или у пластишним кесама, или се
пластишне кесе са кућним смећем изнпсе незавезане и да ли се пстављају на места и у
време кпје је за тп пдређенп
- да ли се шисти трптпар испред и пкп ппслпвних прпстприја
- да ли се истпвара или утпвара пгревни, грађевински или други материјал или
рпбу прптивнп пдредбама пве пдлуке, и да ли се ппсле истпвара или утпвара уклпни са
јавне ппврщине амбалажа, птпаци и друга нешистпћа
На пснпву Пдлуке п кпмуналнпм реду кпмунална инспекција врщи кпнтрплу:
- ппщте уређенпсти насеља и
- уређенпст ппстављаоа пбјеката и уређаја на ппврщинама јавне намене и
ппврщинама у јавнпм кприщћеоу.
На пснпву Пдлуке п прешищћаваоу и дистрибуцији впде кпмунална инспекција
врщи кпнтрплу:
- да ли се врщи исппрука впде у смислу пдредаба из пве пдлуке
- да ли су предузете пдмах и без пдлагаоа мере на птклаоаоу ппремећаја,
пднпснп прекида у прешищћаваоу и дистрибуцији впде
- да ли су издата пдмах пбавещтеоа кприсницима впде прекп средстава јавнпг
инфпрмисаоа п разлпзима прекида, пднпснп ппремећаја у прешищћаваоу и
дистрибуцији впде
- да ли су издата пбавещтеое кприсницима впде п планиранпм прекиду у исппруци
впде и да ли је тп пбавещтеое издатп у прпписанпм рпку
- да ли је пбезбеђенп снабдеваое впдпм из цистерни у слушајевима када је
дпщлп дп привременпг прекида снабдеваоа впдпм из градскпг впдпвпда
- да ли се врщи снабдеваое впдпм пп реду првенства у слушају из претхпдне ташке
- да ли се правна и физишка лица придржавају прпписаних мера щтедое впде
- да ли се пдржва склпнищте за впдпмер у складу са пвпм пдлукпм и
- да ли је пвлащћенпм раднику пмпгућен приступ впдпмеру
На пснпву Пдлуке п јавнпј расвети кпмунална инспекција кпнтрплище:
- да ли уклаоаоају, руще, прљају и пщтећују на други нашин пбјекати и
инсталације јавне расвете
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- да ли се врщи непвлащћенп прикљушиваое на пбјекте и инсталације јавне расвете
- да ли се ппстављају рекламни панпи, пришврщћују пбјекати и ствари и лепе плакати
на пбјекте и инсталације јавне расвете
На пснпву Пдлуке п уређиваоу и пдржаваоу грпбља и сахраоиваоу кпмунална
инспекција кпнтрплище:
- да ли се врщи гажеое зелених ппврщина, лпмљеое дрвећа, кидаое цвећа и
других засада
- да ли се врщи гажеое, прљаое и скрнављеое грпбних места
- да ли се нанпси щтета надгрпбним пбележјима (сппменицима и другим
предметима на грпбним местима)
- да ли се у грпбље увпде живптиое
- да ли се на стазама, путевима и зеленим ппврщинама баца увелп цвеће и
други предмети
- да ли се врщи прпдаваое билп какве рпбе без пдпбреоа предузећа,
пднпснп предузетника
- да ли се врщи сађеое пкп грпбпва и грпбница свих дрвенастих врста
лищћара, шетинара, щибља и другпг растиоа без дпзвпле предузећа, пднпснп предузетника
- да ли се у насељу креће прганизпвана ппвпрка
На пснпву Пдлуке п јавним паркиралищтима кпмунална инспекција кпнтрплище:
- да ли се врщи паркираое впзила супрптнп сапбраћајнпм знаку, хпризпнталнпј и
вертикалнпј сигнализацији (паркираое на претплатнпм паркинг месту, пметаое
кприщћеоа паркиралищта и др.)
- да ли се врщи паркираое впзила без важећих регистарских таблица
- да ли се врщи пстављаое неисправнпг или хаварисанпг впзила, пднпснп
прикљушнпг впзила без сппственпг ппгпна
- да ли се врщи заузимаое паркинг места путем пграђиваоа или на други нашин
пметаое паркираоа других впзила
На пснпву Пдлуке п кућнпм реду у стамбеним зградама кпмунална инспекција
кпнтрплище:
- да ли се стамбене прпстприје и уређаји у стану кпристе прптивнп оихпвпј намени,
или се кпристе на нашин кпјим се пни пщтећују и да ли се впдпвпдне инсталације за време
зиме защтићију пд смрзаваоа и прскаоа
- да ли се заједнишке прпстприје у згради ппсле упптребе шисте
- да ли се пдржава уреднп брпј кпјим је пбележен стан и да ли је председник
скупщтине зграде истакап ажуран списак станара
- да ли се заједнишке прпстприје и уређаји у згради кпристе прптивнп оихпвпј
намени или на нашин кпјим се пне пщтећују, и да ли се у заједнишким прпстпријама и
двприщтима држе ствари шије је држаое у тим прпстпријама, пднпснп двприщтима,
забраоенп
- да ли се пдржава шистпћа на улазима, степенищту, заједнишким хпдницима и
двприщту и пбезбеђује несметан и слпбпдан прплаз крпз пве прпстприје и двприщте
- да ли се на прпзпру, балкпну, лпђи или тераси, држе непбезбеђене саксије са
цвећем или други предмети кпји падпм мпгу ппвредити, пщтетити или упрљати
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прплазнике и впзила
- да ли се пгревни материјал држи на месту кпје за тп није пдређенп, или да ли се у
стану или на другпм месту кпје за тп није предвиђенп цепа пгревни материјал
- да ли се закљушавају улазна врата зграде у време када пна мпрају бити закљушана
- да ли се тресу теписи, ппстељине или друге ствари на месту или у време кпје за тп
није пдређенп или се пве ствари тресу са балкпна, прпзпра, лпђа или тераса
да ли се бацају или пстављају птпаци, другп смеће и нешистпћа пп степенищту или
другим заједнишким прпстпријама, уређајима у згради, кап и у двприщту, или да ли се
прљају или на билп кпји други нашин пщтећују зидпви, врата, прпзпри, уређаји и други
делпви зграде
На пснпву Пдлуке п пијацама кпмунална инспекција кпнтрплище:
- да ли је истакнут пијашни ред на пијаци
- да ли је пијаца ппремљена у складу са пдредбама пве пдлуке
- да ли се пбјекти и уређаји на пијаци пдржавају уреднп и у исправнпм стаоу
- да ли је пијашни прпстпр пграђен
- да ли се ппступа на пијаци пп налпгу надлежнпг пргана
- да ли се кпристи пбјекат или пијашни прпстпр без закљушенпг угпвпра
На пснпву Пдлуке п ппстављаоу привремених пбјеката за пбављаое меоашких
ппслпва на јавним ппврщинама кпмунална инспекција кпнтрплище:
- да ли је мпнтажни пбјекат ппстављен или се кпристи без пдпбреоа
- да ли мпнтажни пбјекат кпристи непвлащћенп лице
- да ли је мпнтажни пбјекат ппстављен или се кпристи супрптнп пдпбреоу
На пснпву Пдлуке п ппстављаоу тезги и других ппкретних привремених пбјеката
кпмунална инспеквија врщи кпнтрплу:
- да ли је ппкретни пбјекат ппстављен на местп кпје је пдређенп планпм
- да ли је кприсник ппкретни пбјекат ппстављен или се кпристи без пдпбреоа
- да ли ппстављени ппкретни пбјекат кпристи непвлащћенп лице
- да ли је кприсник ппкретни пбјекат ппставип или га кпристи супрптнп пдпбреоу
- да ли се ппкретни пбјекат и прпстпр пкп оега пдржава у уреднпм и исправнпм
стаоу
На пснпву Пдлуке п раднпм времену угпститељских, занатских и тргпвинских
пбјеката на теритприји града Бепграда кпмунална инспеквија врщи кпнтрплу:
- да ли субјект свпју делатнпст пднпснп пдређени ппсап пбавља у време пдређенп
пдредбама пве пдлуке, и да ли се придржавају истакнутпг раднпг времена
- да ли делатнпст пднпснп пдређене ппслпве пбавља дуже пд прпписанпг раднпг
времена, прптивнп забрани из пве пдлуке
- да ли се придржава расппреда, ппшетка и заврщетка раднпг времена пдређенпг
на пснпву пдредаба пве пдлуке
На пснпву Пдлуке п уређиваоу и пдржаваоу паркпва,зелених и рекреаципних
ппврщина кпмунална инспекција врщи кпнтрплу:
- да ли је дпстављен кпмуналнпј инспекцији план пдржаваоа јавних зелених
ппврщина схпднп пдредбама пве пдлуке
- да ли се јавна зелена ппврщина уређује и пдржава схпднп пдредбама пве пдлуке
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- да ли се јавна зелена ппврщина кпристи супрптнп пдредбама пве пдлуке
- да ли се врщи уклаоаое стабала без пдпбреоа надлежнпг пргана
- да ли се врщи кретаое ван стаза, седеое и лежаое на травоацима псим у паркщумама
- да ли се врщи клизаое, скијаое, санкаое, играое лпптпм и сл. на местима кпја
за тп нису пдређена
- да ли се врщи стајаое и лежаое на клупама, стплпвима, премещтаое клупа,
стплпва, кпрпи за птпатке и дешијих реквизита са места на кпјима су ппстављени
- да ли се врщи кретаое и паркираое впзила ван пдређених места и праое
впзила на травоацима или јавним шесмама
- да ли се врщи пщтећиваое и унищтаваое зеленила кап и браое цвећа, лищћа,
плпдпва и семеоа, кресаое, лпмљеое и сеша щибља, граоа и дрвећа, везиваое ланаца,
жица и канапа за сущеое веща и арматура ради истезаоа, вађеое паоева, кпщеое траве и
др.
да ли се врщи истпвар грађевинскпг и другпг материјала, истпвар земље и щута, рпбе,
амбалаже, птпадака и сл. на травоацима, травним теренима и стазама, кап и оихпв
смещтај ппред стабала без пдпбреоа предузећа, пднпснп предузетника кпји пдржава
јавну зелену ппврщину
Грађевинска инспекција
Грађевинска инспекција впди ппступак инспекцијскпг надзпра над спрпвпђеоем
пдредби Закпна п планираоу и изградои; дпнпщеое рещеоа п уклаоаоу пбјеката кпји су
изграђени без пдпбреоа за изградоу и налпга за пбуставу радпва акп се пбјекат не гради
према пдпбреоу за изградоу; дпнпщеое рещеоа п затвараоу градилищта; врщеое
надзпра над кприщћеоем пбјеката и друге ппслпве утврђене закпнпм или прпписима
дпнетим на пснпву закпна.

Ппис
Предмети пп службенпј дужнпсти
Предмети пп захтеву странке
Вануправни предмети

Брпј
47
59
19

Служба за скупщтинске ппслпве
Служба за скупщтинске ппслпве пбавља ппслпве кпји се пднпсе на: струшне и
прганизаципне ппслпве за Скупщтину и Веће градске ппщтине везанп за припрему
седница и пбраду аката усвпјених на седницама тих пргана; шуваое извпрних дпкумената п
раду тих пргана и впђеое евиденције п оихпвимпдржаним седницама; пствариваое права
из раднпг пднпса изабраних, именпваних и ппстављених лица у прганима градске
ппщтине; припрему прпписа и материјала везанп за пплпжај градске ппщтине и друга
питаоа из пбласти прганизације и рада Скупщтине и изврщних пргана градске ппщтине,
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кап и других прпписа кпји не спадају у делпкруг других прганизаципних јединица Управе
градске ппщтине; припрему прешищћених текстпва прпписа градске ппщтине; пбјављиваое у
„Сл. листу града Бепграда“; ппслпве другпстепенпг управнпг ппступка из надлежнпсти Већа
градске ппщтине; струшне и прганизаципне ппслпве за пптребе радних тела пргана градске
ппщтине и ппслпве административних секретара; струшне,
прганизаципне
и
административнп технишке ппслпве за пствариваое надлежнпсти и пвлащћеоа
председника Скупщтине и оегпвпг заменика; пружаое струшне ппмпћи Управи
градске ппщтине у припреми нацрта аката и оихпвп усклађиваое са правним
системпм; даваое правних мищљеоа Скупщтини, Председнику и Већу п закпнитпсти
аката градске ппщтине; праћеое усклађенпсти Статута и других ппщтих аката градске
ппщтине са Статутпм града и другим ппщтим актима града; прати прпписе кпји се пднпсе
на пплпжај и делпкруг месних сампуправа и израђује нпрмативна акта у тпј пбласти;
припрема и израђује нацрте пдлука п увпђеоу сампдппринпса, припрему и израду статута,
расписиваое референдума и других аката; пружа струшну ппмпћ и даје струшнп мищљеое
у вези са пбављаоем ппслпва пргана месних сампуправа; пбавља струшне и административне
ппслпве за пвлащћенп лице за ппступаое пп захтеву за даваое инфпрмација пд
јавнпг знашаја.

Брпј пбрађених предмета

690
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СПИСАК ПРППИСА
Закпн п лпкалнпј сампуправи („Сл. гласник РС“, бр.129/2007)
Закпн п главнпм граду („Сл. гласник РС“, бр.129/2007)
Закпн п лпкалним избприма („Сл. гласник РС“, бр.129/2007, 34/2010-пдлука УС и 54/2011)
Закпн државнпј управи („Сл. гласник РС“, бр.20/92, 6/93-пдлука УСРС, 48/93, 53/93,
67/93, 48/94, 49/99-др.закпн, 79/2005-др.закпн, 101/05-др.закпн и 87/2011-др. закпн)
Закпн државнпј управи („Сл. гласник РС“, бр.79/05, 101/07 и 95/2010)
Закпн п раду („Сл.гласник РС“; бр.24/2005,61/2005 и 54/2009)
Закпн п радним пднпсима
у државним прганима („Сл. гласник
РС“,
бр.48/91,66/91,44/98-др.закпн, 49/99-др.закпн, 34/2001-др.закпн, 39/2002, 49/2005пдлука УСРС, 79/2005-др.закпн, 81/2005-испр.др.закпна, 83/2005-испр.др.закпна)
Закпн п платама у државним прганима и јавним службама („Сл.гласник РС“,
бр.34/2001,62/2006 - др.закпн,63/2006 - испр.др.закпна,116/2008 - др.закпн, 92/2011 и
99/2011-др. закпн)
Закпн п заппщљаваоу и псигураоу за слушај незаппсленпсти („Сл. гласник РС“, бр.36/09 и
88/2010)
Закпн п здравственпм псигураоу („Сл. гласник РС“, бр.107/05, 109/05-испр, 57/2011,
110/2012-пдлука УС и 119/2012)
Закпн п пензијскпм и инвалидскпм псигураоу („Сл. гласник РС“, бр. 34/03, 64/04 пдлука УСРС, 84/04-др.закпн, 85/05, 101/05-др.закпн, 63/06-пдлука УСРС, 5/2009,
107/2009, 101/2010 и 93/2012)
Закпн п прпфесипналнпј рехабилитацији и заппщљаваоу пспба са инвалидитетпм („Сл.
гласник РС“, бр.36/09)
Закпн п спрешаваоу злпстављаоа на раду („Сл. гласник РС“, бр.36/10)
Закпн п вплпнтираоу („Сл. гласник РС“, бр.36/10)
Закпн п защтити станпвнищтва пд излпженпсти дуванскпм диму („Сл. гласник РС“,
бр.36/10)
Закпн п пвераваоу пптписа, рукпписа и преписа („Сл. гласник РС“, бр. 39/93)
Закпн п републишким административним таксама („Сл. гласник РС“, бр.43/2003, 51/2003испр.,61/2005, 101/2005-др.закпн, 5/2009, 54/2009, 50/2011, 70/2011, 55/2012 и
93/2012)
Закпн п пешату државних и других пргана („Сл. гласник РС“, бр. 101/2007)
Закпн п финансираоу лпкалне сампуправе(„Сл. гласник РС“, бр. 62/2006, 47/2011 и
93/2012)
Закпн п јавним предузећима (Сл. гласник РС“, бр.119/2012)
Закпн п култури(„Сл. гласник РС“, бр.72/2009)
Закпн п културним дпбрима („Сл. гласник РС“, бр.71/94, 52/2011-др. закпн и 99/2011- др.
закпн)
Закпн п Агенцији за бпрбу прптив кпрупције („Сл. гласник РС“, бр.97/2008, 53/2010 и
66/2011 - пдлука УС)
Закпн п защтити ппдатака п лишнпсти („Сл. гласник РС“, бр.97/2008, 104/2009 - др.
закпн и 68/2012 - пдлука УС)
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Закпн п равнпправнпсти пплпва („Сл. гласник РС“, бр. 104/2009)
Закпн п слпбпднпм приступу инфпрмацијама пд јавнпг знашајa („Сл. гласник РС“,
бр.120/2004,54/2007,104/2009 и 36/2010).
Закпн п ппщтем управнпм ппступку („Сл. лист СРЈ“, бр.33/97 и 31/2001) и („Сл.гласник
РС“, бр.30/2010)
Закпн п пдређиваоу максималнпг брпја заппслених у лпкалнпј администрацији („Сл.
гласник РС“, бр.104/09)
Закпн државним и другим празницима у РС („Сл. гласник РС“, бр.43/2001, 101/07,
92/2011)
Закпн п референдуму и нарпднпј иницијативи(„Сл. гласник РС“, бр.48/94 и 11/98)
Закпн п јавним путевима („Сл. гласник РС“,бр.101/2005, 123/2007, 101/2011 и 93/2012)
Закпн п експрппријацији („Сл. гласник РС“, бр.53/95 и 20/09)
Закпн п планираоу и изградои („Сл. гласник РС“, бр.72/2009, 81/2009, 64/2010,
24/2011 и 121/2012)
Закпн п нашину и услпвима признаваоа права и врађаоу земљищта кпје је прещлп у
друщтвену свпјину пп пснпву ппљппривреднпг земљищнпг фпнда и кпнфискацијпм, збпг
неизврщених пбавеза из пбавезнпг пткупа ппљппривредних прпизвпда („Сл. гласник РС“,
брпј 18/91, 20/92 и 42/98)
Закпн п станпваоу („Сл. гласник РС“, бр.50/92, 76/92, 84/92-испр., 33/93, 53/93, 67/93,
46/94, 47/94-испр., 48/94, 44/95-др.закпн, 49/95, 16/97, 46/98, 26/2001, 101/2005др.закпн и 99/2011)
Закпн п пдржаваоу стамбених зграда („Сл. гласник РС“, бр.44/95, 46/98, 1/2001-пдлука
УСРС, 101/2005-др.закпн, 27/2011 - пдлука УС и 88/2011)
Закпн п безбеднпсти и здрављу на раду („Сл. гласник РС“, бр.101/2005)
Закпн п јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр.116/2008)
Закпн п защтити пд ппжара („Сл. гласник РС“, бр.111/2009)
Закпн п безбеднпсти сапбраћаја на путевима („Сл. гласник РС“, бр.41/2009, 53/2010 и
101/2011)
Закпн п превпзу у друмскпм сапбраћају („Сл. гласник РС“, бр.46/95, 66/01, 61/05, 91/05,
62/06 и 31/11)
Закпн п туризму („Сл. гласник РС“, бр.36/2009, 88/2010, 99/2011-др. закпн и 93/2012)
Закпн п тргпвини („Сл. гласник РС“, бр.53/2010)
Закпн п привредним друщтвима („Сл. гласник РС“, бр. 36/2011 и 99/2011)
Закпн п прекрщајима („Сл. гласник РС“, бр.101/2005, 116/2008 и 111/2009)
Кривишни закпник („Сл. гласник РС“, бр.85/2005...111/2009 и 121/2012)
Закпн п Агенцији за привредне регистре („Сл. гласник РС“, бр.55/2004, 111/2009 и
99/2011)
Закпн п ппступку регистрације у Агенцији за привредне регистре („Сл. гласник РС“,
бр.99/2011)
Закпн п ппљппривренпм земљищту („Сл. гласник РС“, бр.62/2006, 65/2008 –др. Закпн, и
41/2009)
Закпн п пснпвама система пбразпваоа и васпитаоа („Сл. гласник РС“, бр.72/2009 и
52/2011)
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Закпн п предщкплскпм васпитаоу и пбразпваоу („Сл. гласник РС“, бр.18/2010)
Закпн п пснпвнпј щкпли („Сл. гласник РС“, бр.50/92, 53/93, 67/93, 48/94, 66/94 – пдлука
УСРС, 22/2002, 62/2003 – др. Закпн, 64/2003 – испр. Др. Закпна, 101/2005 – др. Закпн, и
72/2009 – др. закпн)
Закпн п средопј щкпли („Сл. гласник РС“, бр.50/92, 53/93, 67/93, 48/94, 24/96, 23/2002,
25/2002 – испр., 62/2003 – др. Закпн, 64/2003 – испр. др. Закпна, 101/2005 – др. Закпн и
72/2009 – др. закпн)
Закпн п виспкпм пбразпваоу („Сл. гласник РС“,бр.76/2005,100/2007– аутентишнп
тумашеое, 97/2008, 44/2010 и 93/2012)
Закпн п сппрту („Сл. гласник РС“, бр.24/2011 и 99/2011-др. закпн)
Закпн п забрани дискриминације („Сл. гласник РС“, бр.22/2009)
Закпн п защтити права и слпбпда наципналних маоина („Сл. лист СРЈ“ бр.11/2002), („Сл.
лист СЦГ“, бр.1/2003 – Уставна ппвеља), и („Сл. гласник РС“, бр.72/2009 – др. закпн)
Закпн п наципналним саветима наципналних маоина („Сл. гласник РС“, бр.72/2009 )
Закпн п спцијалнпј защтити („Сл. гласник РС“, бр.24/2011)
Закпн п удружеоима („Сл. гласник РС“, бр.51/2009 и 99/2011-др. закпн)
Закпн п пдбрани („Сл. гласник РС“, бр.116/2007, 88/2009 и 104/2009-др.закпн)
Закпн п ванредним ситуацијама („Сл. гласник РС“, бр.111/2009, 92/2011 и 93/2012)
Закпн п тајнпсти ппдатака („Сл. гласник РС“, бр.104/2009)
Закпн п впјнпј, раднпј и материјалнпј пбавези („Сл. гласник РС“, бр.88/2009 и 95/2010)
Закпн п бучетскпм систему („Сл. гласник РС“, бр.54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011 и
93/2012)
Закпн п јавнпм дугу („Сл. гласник РС“, бр.61/2005, 107/2009 и 78/2011)
Закпн п защтити живптне средине („Сл. гласник РС“, бр.135/04, 36/09, 72/09 и 43/2011)
Закпн п защтити ваздуха („Сл. гласник РС“, бр.36/2009)
Закпн п прпцени утицаја на живптну средину („Сл. гласник РС“, бр.135/04 и 36/09)
Закпн п стратещкпј прпцени утицаја на живптну средину („Сл. гласник РС“, бр. 135/04 и
88/10)
Закпн п интегрисанпм спрешаваоу и кпнтрпли загађиваоа живптне средине („Сл.
гласник РС“, бр.135/04)
Закпн п хемикалијама („Сл. гласник РС“, бр.36/2009, 88/2010, 92/2011 и 93/2012)
Закпн п управљаоу птпадпм („Сл. гласник РС“, бр.36/2009 и 88/2010)
Закпн п бипцидним прпизвпдима („Сл. гласник РС“, бр.36/09 и 88/10)
Закпн п амбалажи и амбалажнпм птпаду („Сл. гласник РС“, бр.36/2009)
Закпн п защтити пд буке у живптнпј средини („Сл. гласник РС“, бр.36/2009 и 88/2010)
Закпн п защтити пд јпнизујућих зрашеоа и п нуклеарнпј сигурнпсти („Сл. гласник РС“,
бр.36/2009 и 93/2012)
Закпн п защтити пд нејпнизујућих зрашеоа („Сл. гласник РС“, бр.36/2009)
Закпн п защтити прирпде („Сл. гласник РС“, бр.36/2009, 88/2010 и 91/2010 - испр.)
Закпн п впдама („Сл. гласник РС“, бр. 54/96, 101/05, 30/10 и 93/12)
Закпн п енергетици („Сл. гласник РС“, бр. 84/04, 57/11, 80/11и 93/12)
Закпн п геплпщким истраживаоима („Сл. гласник РС“, бр.44/95, 101/05-др.закпн и
88/2011-др. закпн)
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Закпн п рударству („Сл. гласник РС“, бр.44/95, 101/2005, 85/2005, 34/2006 и 104/2009)
Закпн п рударству и геплпщким истраживаоима („Сл. гласник РС“, бр. 88/2011)
Закпн п прпстпрнпм плану Републике Србије („Сл. гласник РС“, бр.13/96)
Закпн п здравственпј защтити („Сл. гласник РС“, бр.107/05, 72/09, 88/10, 99/10, 57/11 и
119/12)
Закпн п кпмуналним делатнпстима („Сл. гласник РС“, бр.88/2011)
Закпн п сахраоиваоу и грпбљима („Сл. гласник СРС“, бр.20/77, 24/85, 6/89 и („Сл.
гласник РС“, бр.53/93, 67/93, 48/94, 101/2005-др.закпн и 120/12 – Пдлука УС)
Закпн п избеглицама („Сл. гласник РС“, бр. 18/92), („Сл. лист СРЈ“, бр. 42/2002-пдлука СУС),
и („Сл. гласник РС“, бр.30/2010)
Закпн п министарствима („Сл. гласник РС“, бр.72/2012)
Закпн п пснпвним правима бпраца, впјних инвалида и ппрпдица палих бпраца („С. лист
СРЈ“, бр.24/98, 29/98-испр. и 25/2000-пдлука СУС) и („Сл. гласник РС“, бр.101/2005др.закпн и 111/2009-др.закпн)
Закпн п правима бпраца, впјних инвалида и шланпва оихпвих ппрпдица („Сл. гласник
СРС“, бр.54/89) и („Сл. гласник РС“, бр.137/2004 и 69/2012-пдлука УС)
Закпн п правима цивилних инвалида рата („Сл. гласник РС“, бр.52/96)
Закпн п избпру нарпдних ппсланика („Сл. гласник РС“, бр.35/2000, ...104/09)
Ппрпдишни закпн („Сл. гласник РС“, бр.18/2005 и 72/2011 – др. Закпн)
Закпн п изврщнпм ппступку („Сл. фласник РС“, бр.125/2004)
Закпн п парнишнпм ппступку („Сл. гласник РС“, бр.125/2004 и 111/2009)
Закпн п ванпарнишнпм ппступку („Сл. гласник СРС“, бр.25/82 и 48/88 и „Сл. гласник РС“,
бр.46/95 – др. закпн, 18/2005 – др. закпн и 85/2012)
Закпн п пблигаципним пднпсима („Сл. лист СФРЈ“, бр.29/78, 39/85-Пдлука УСЈ и 57/89,
„Сл. лист СРЈ бр.31/93 и „Сл. лист СЦГ бр.1/2003 – Уставна ппвеља)
Закпн п пснпвама свпјинскпправних пднпса („Сл. лист СФРЈ“ бр.6/80 и 36/90, „Сл. лист СРЈ“,
бр.29/96 и „Сл. гласник РС“, бр.115/2005 – др. закпн)
Закпн п прпмету неппкретнпсти („Сл. гласник РС“, бр.42/98 и 111/2009)
Закпн п јавнпј свпјини („Сл. гласник РС“, бр. 72/2011)
Уредба п кпефицијентима за пбрашун и исплату плата именпваних и ппстављених лица и
заппслених у државним прганима („Сл. гласник РС“, бр.44/08 –прешищћен текст и 2/2012)
Уредба п накнадама и другим примаоима заппслених у државним прганима и
изабраних пднпснп ппстављених лица – прешищћен текст („Сл. гласник РС, бр.44/08)
Уредба п бучетскпм рашунпвпдству („Сл. гласник РС“, бр.125/2003 и 12/2006)
Уредба п пцеоиваоу заппслених у државним прганима („Сл. гласник РС“, бр. 80/92 и
137/2004)
Уредба п прпграму и нашину пплагаоа државнпг струшнпг испита („Сл.гласник РС“,
бр.16/09)
Уредба п накнади трпщкпва и птпремнини државних службеника и намещтеника
(„Сл.гласник РС“, бр. 98/2007 - прешищћен текст)
Уредба п садржини, пбрасцу и нашину ппднпщеоа јединствене пријаве на пбавезнп
спцијалнп псигураое, јединственим метпдплпщким принципима и јединственпм кпдексу
щифара за унпс ппдатака у јединствену базу централнпг регистра пбавезнпг спцијалнпг
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псигураоа („Сл.гласник РС“, бр.54/10 и124/2012)
Уредба п висини накнаде нужних трпщкпва за издаваое кппије дпкумената на кпјима се
налазе инфпрмације пд јавнпг знашаја („Сл. гласник РС“, бр.8/2006).
Уредба п канцеларијскпм ппслпваоу пргана државне управе („Сл. гласник РС“, бр.80/92)
Уредба п категпризацији државних путева („Сл. гласник РС“, бр.14/2012)
Уредба п критеријумима за утврђиваое накнаде за защтиту и унапређеое живптне
средине и највищег изнпса накнаде („Сл. гласник РС“, бр.111/09)
Уредба пдређиваоу активнпсти шије пбављаое утише на живптну средину („Сл. гласник
РС“, бр.109/09 и 8/10)
Уредба п услпвима за мпнитпринг и захтевима квалитета ваздуха („Сл. гласник РС“,
бр.11/10 и 75/10)
Уредба п гранишним вреднпстима емисија загађујућих материја у ваздуху („Сл. гласник
РС“, бр.71/10)
Уредба п пдређиваоу зпна и аглпмерација „Сл. гласник РС“, бр.58/11)
Уредба п пдлагаоу птпада на деппније („Сл. гласник РС“, бр.92/10)
Уредба п утврђиваоу плана смаоеоа амбалажнпг птпада на перипд пд 2010. дп 2014.
гпдине
Уредба п нашину и ппступку изврщаваоа пбавезе планираоа припрема за пдбрану
(„Сл. гласник РС“, бр.24/2009)
Уредба п критеријумима за утврђиваое ппдатака знашајних за пдбрану земље кпји се
мпрају шувати кап државна или службена тајна и п утврђиваоу задатака и ппслпва пд
ппсебнпг знашаја за пдбрану земље кпје треба щтитити применпм ппсебних мера
безбеднпсти (Сл. лист СРЈ“, бр.54/94 и „Сл. гласник РС“, бр.88/2009 и 111/2009)
Уредба п мерама приправнпсти државних пргана, пргана аутпнпмних ппкрајина, пргана
јединица лпкалне сампуправе и привредних друщтава и других правних лица и
предузетника у ратнпм и ванреднпм стаоу(„Сл. гласник РС“, бр.24/2009)
Уредба п класификацији делатнпсти („Сл. гласник РС“, бр.54/2010)
Уредба п утврђиваоу листе прпјеката за кпје је пбавезна прпцена утицаја и листе прпјеката
за кпје се мпже захтевати прпцена утицаја на живптну средину („Сл. гласник РС“, бр.114/08)
Уредба п категпризацији впдптпка („Сл. гласник СРС“, бр.5/68)
Уредба п класификацији впда („Сл. гласник СРС“, бр.5/68)
Статут града Бепграда(„Сл лист града Бепграда“, бр.39/2008,6/2010 и 23/13)
Пдлука п утврђиваоу назива улица и тргпва на теритприји града Бепграда („Сл. лист
града Бепграда“, бр.7/94,16/98, 3/2000, 3/2001 и 12/2004)
Пдлука п накнадама за ппслпве регистрације и друге услуге кпје пружа Агенција за
привредне регистре („Сл. гласник РС“, бр.5/2012, 98/2012 и 123/2012)
Пдлука п пдређиваоу правних лица пд знашаја за пдбрану Републике Србије („Сл.
гласник РС“, бр.52/2008)
Пдлука п пдређиваоу великих технишких система пд знашаја за пдбрану („Сл. гласник РС“,
бр.15/2009, 54/2010, 4/2011 и 58/2011)
Пдлука п пбјектима пд ппсебнпг знашаја за пдбрану („Сл. гласник РС“, бр.112/2008)
Пдлука п пдређиваоу прпизвпда и услуга пд ппсебнпг знашаја за пдбрану Републике
Србије („Сл. гласник РС“, бр.58/2008)
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Пдлука п услпвима и нашину ппстављаоа привремених пбјеката на јавним ппврщинама у
Бепграду („Сл. лист града Бепграда“, бр.31/02 – прешищћен текст, 11/05, 29/07, 61/09, 24/10
и 10/11)
Пдлука п пдређиваоу зпна на теритприји града Бепграда („Сл. лист града Бепграда“,
бр.60/09, 45/2010 и 54/2011)
Пдлука п пбиму средстава за врщеое ппслпва Града и градских ппщтина и утврђиваоу
прихпда кпји припадају Граду, пднпснп градским ппщтинама у 2013. гпдини
Пдлука п лпкалним кпмуналним таксама за теритприју града Бепграда („Сл. лист града
Бепграда“, бр.65/2012)
Пдлука п лпкалним административним таксама („Сл. лист града Бепграда“, бр. 43/07,
53/08, 48/09, 60/09, 45/2010, 10/2011, 54/2011 и 65/2012)
Пдлука п кпмуналнпј инспекцији („Сл. лист града Бепграда“, бр.18/92, 19/92 - испр.,
9/93, 25/93, 31/93, 4/94, 2/95, 6/99 и 11/05)
Пдлука п кпмуналнпм реду („Сл. лист града Бепграда“, бр.10/11 и 60/12)
Пдлука п прешищћаваоу и дистрибуцији впде („Сл. лист града Бепграда“, бр.23/05 и
2/11)
Пдлука п пдвпђеоу и прешищћаваоу атмпсферских и птпадних впда на теритприји
града Бепграда („Сл. лист града Бепграда“, бр.6/2010)
Пдлука п пијацама („Сл. лист града Бепграда“, бр.9/01, 11/05, 23/05 и 2/11)
Пдлука п нашину плаћаоа кпмуналних услуга на теритприји града Бепграда („Сл. лист града
Бепграда“, бр.24/2003, 11/2005 и 2/2011)
Пдлука п јавнпј расвети („Сл. лист града Бепграда“, бр.4/87, 10/87 - испр., 25/I-88,
13/90, 15/91, 23/92, 9/93, 25/93, 31/93, 4/94, 2/95, 6/99 и 11/05)
Пдлука п снабдеваоу тпплптнпм енергијпм у граду Бепграду („Сл. лист града Бепграда“,
бр. 43/07 и 2/2011)
Пдлука п раднпм времену угпститељских, занатских и тргпвинских пбјеката на теритприји
града Бепграда („Сл. лист града Бепграда“, бр.2/2011 и 51/2011 и „Сл. гласник РС“,
бр.105/2012 – пдлука УС, 31/13)
Пдлука п држаоу дпмаћих живптиоа и кућних љубимаца на теритприји града Бепграда
(„Сл. лист града Бепграда“, бр.37/2011 и 55/2011)
Пдлука п кућнпм реду у стамбеним зградама („Сл. лист града Бепграда“, бр.12/96прешищћен текст, 14/96-испр., 6/99 и 11/05)
Пдлука п јавним паркиралищтима („Сл. лист града Бепграда“, бр.12/2010 - прешищћен
текст, 37/2011 и 42/2011 – испр.)
Пдлука п ппстављаоу привремених пбјеката за пбављаое меоашких ппслпва на јавним
ппврщинама(„Сл. лист града Бепграда“, бр.15/2001, 27/2002, 33/2003, 11/2005, 9/2006,
24/2006 и 2/2011)
Пдлука п димнишарским услугама („Сл. лист града Бепграда“, бр.15/93, 17/93-испр.,
31/93, 4/94, 2/95, 6/99 и 11/05)
Пдлука п ппдизаоу и пдржаваоу сппменика и скулптуралних дела на теритприји града
Бепграда („Сл. лист града Бепграда“, бр.3/2000)
Пдлука п ппстављаоу тезги и других ппкретних привремених пбјеката („Сл. лист града
Бепграда“, бр.31/02, 5/03, 11/05, 18/06, 61/09, 24/10 и 10/2011)
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Пдлука п уређеоу и пдржаваоу паркпва, зелених и рекреаципних ппврщина („Сл. лист
града Бепграда“, бр.12/01, 15/01, 11/05, 23/05, 29/2007 и 2/2011)
Пдлука п пдржаваоу шистпће („Сл. лист града Бепграда“, бр.27/02, 11/05, 6/2010, 2/2011,
10/2011 и 42/2012)
Пдлука п пглащаваоу на теритприји града Бепграда („Сл. лист града Бепграда“, бр.29/07,
34/09 и 16/10)
Пдлука п уређиваоу и пдржаваоу грпбља и сахраоиваоу („Сл. лист града Бепграда“,
бр.27/2002, 30/2003, 11/2005, 18/2011 и 17/2012)
Пдлука п грађевинскпм земљищту („Сл. лист града Бапграда“, бр.23/2010)
Пдлука п накнади за кприщћеое грађевинскпг земљищта („Сл. лист града Бепгрда“,
бр.37/2004, 7/2005, 19/2007, 40/2007, 53/2008, 60/2009, 45/2010, 2/2011 – испр., 54/2011,
8/2012 и 65/2012)
Пдлука п мерилима за утврђиваое накнаде за уређиваое грађевинскпг земљищта,
(«Сл.лист града Бепграда», бр. 60/2009, 6/2010, 16/2010, 41/2010, 45/2010, 18/2011, 54/2011,
17/2012, 42/2012 и 65/2012)
Пдлука п правима и услугама спцијалне защтите («Сл. лист града Бепграда»,
бр.55/2011, 8/2012-испр., 8/2012, 42/2012 и 65/2012)
Правилник п стандарднпм класификаципнпм пквиру и кпнтнпм плану за бучетски
систем («Сл. Гласник РС», бр.103/2011, 10/2012, 18/2012, 95/2012 и 99/2012)
Правилник п ближем нашину, трпщкпвима и критеријумима за прпцену радне
сппспбнпсти и мпгућнпсти заппслеоа или пдржаоа заппслеоа пспба са инвалидитетпм
(„Сл.гласник РС“, бр.36/10)
Правилник п нашину праћеоа изврщаваоа пбавезе заппщљаваоа пспба са
инвалидитетпм и нашину дпказиваоа изврщаваоа те пбавезе („Сл.гласник РС“, бр.33/10
и 48/10-испр.)
Правилник п правилима ппнащаоа ппслпдаваца и заппслених у вези са превенцијпм и
защтитпм пд злпстављаоа на раду („Сл.гласник РС“, бр.62/2010)
Правилник п садржини раднпг листа за заппслене и ппстављена лица у државним
прганима („Сл.гласник РС“, бр.80/92)
Правилник п утврђиваоу прпцента впјнпг инвалидитета („Сл. лист СРЈ“, бр.37/98) и („Сл.
лист СЦГ“, бр.1/2003-Уставна ппвеља)
Правилник п медицинским индикацијама за разврставаое впјних инвалида у степене
дпдатка за негу и ппмпћ („Сл. лист СРЈ“, бр.37/98) и („Сл. лист СЦГ“, бр.1/2003Уставна ппвеља)
Правилник п пщтећеоима прганизма пп пснпву кпјих впјни инвалид има правп на
пртппедски дпдатак и разврставаоу тих пщтећеоа у степене (“Сл. лист СРЈ“, бр. 37/98) и
(„Сл. лист СЦГ“, бр.1/2003-Уставна ппвеља)
Правилник п бпрашкпм дпдатку („Сл. лист СРЈ“, бр.37/98) и („Сл. лист СЦГ“, бр.1/2003Уставна ппвеља)
Правилник п пртппедским ппмагалима впјних инвалида („Сл.гласник РС“, бр.45/2009)
Правилник п пщтећеоима прганизма пп пснпву кпјих впјни инвалид има правп на
путнишкп мптпрнп впзилп и врсти мптпрнпг впзила („Сл. лист СРЈ“, бр.37/98)
Правилник п раднпј коижици („Сл. гласник РС“, бр.17/97)
44

Градска ппщтина Спппт

Инфпматпр п раду

04.06.2018. гпдине

Правилник п нашину и ппступку прпцене ризика на раднпм месту и у раднпј пкплини („Сл.
гласник РС“, бр.72/2006, 84/2006 - испр. и 30/2010)
Правилник п превентивним мерама за безбедан и здрав рад при кприщћеоу ппреме за
рад са екранпм („Сл. гласник РС“, бр.106/2009)
Правилник п евиденцијама у пбласти безбеднпсти и здравља на раду („Сл. гласник РС“,
бр.62/2007)
Правилник п садржају и нашину издаваоа пбрасца извещтаја п ппвреди на раду,
прпфесипналнпм пбпљеоу, и пбпљеоу у вези са радпм („Сл. гласник РС“, бр.72/2006 и
84/2006 - испр.)
Правилник п ппступку прегледа и испитиваоа ппреме за рад и испитиваоа услпва
радне пкплине („Сл. гласник РС“, бр.94/2006 и 108/2006 - испр.)
Правилник п превентивним мерама за безбедан и здрав рад при кприщћеоу ппреме за
рад („Сл. гласник РС“, бр.23/2009 и 123/2012)
Правилник п превентивним мерама за безбедан и здрав рад на раднпм месту („Сл.
гласник РС“, бр.21/2009)
Правилник п садржају плана квалитета ваздуха („Сл. гласник РС“, бр.21/10)
Правилник п садржају краткпрпшних акципних планпва („Сл. гласник РС“, бр.72/10)
Правилник п категпријама, испитиваоу и класификацији птпада („Сл. гласник РС“,
бр.56/10)
Правилник п листи електришних и електрпнских прпизвпда, мерама забране и
пгранишеоа кприщћеоа електришне и електрпнске ппреме кпја садржи ппасне материје
(„Сл. гласник РС“, бр.99/10)
Правилник п услпвима, нашину и ппступку управљаоа птпадним уљима („Сл. гласник РС“,
бр.71/10)
Правилник п нашину и ппступку управљаоа птпадним впзилима („Сл. гласник РС“,
бр.98/10)
Правилник п нашину и ппступку управљаоа истрпщеним батеријама и акумулатприма („Сл.
гласник РС“, бр.86/10)
Правилник п управљаоу медицинским птпадпм („Сл. гласник РС“, бр.78/10)
Правилник п услпвима и нашину сакупљаоа, трансппрта, складищтеоа и третмана
птпада кпји се кпристи кап секундарна сирпвина или за дпбијаое енергије („Сл. гласник
РС“, бр.98/10)
Правилник п пбрасцу дпкумента п кретаоу птпада и упутству за оегпвп пппуоаваое („Сл.
гласник РС“, бр.72/09)
Правилник п пбрасцу дневне евиденције и гпдищоег извещтаја п птпаду са упутствпм за
оегпвп пппуоаваое („Сл. гласник РС“, бр.95/10)
Правилник п нашину складищтеоа, пакпваоа и пбележаваоа ппаснпг птпада („Сл.
гласник РС“, бр.92/10)
Правилник п врстама амбалаже са дугим векпм трајаоа („Сл. гласник РС“, бр.70/09)
Правилник п критеријумима за пдређиваое щта мпже бити амбалажа, са примерима за
примену критеријума и листа српских стандарда кпји се пднпсе на пснпвне захтеве кпје
амбалажа мпра да испуоава за стављаое у прпмет („Сл. гласник РС“, бр.21/10)
Правилник п пбрасцима извещтаја п управљаоу амбалажпм и амбалажним птпадпм
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(„Сл. гласник РС“, бр.21/10)
Правилник п метпдплпгији за пдређиваое акустишних зпна („Сл. гласник РС“, бр.72/10)
Правилник п метпдплпгији за израду акципних планпва („Сл. гласник РС“, бр.72/10)
Правилник п садржини евиденције п извприма нејпнизујућих зрашеоа пд ппсебнпг
интереса („Сл. гласник РС“, бр.104/09)
Правилник п границама излагаоа нејпнизујућим зрашеоима („Сл. гласник РС“,
бр.104/09)
Правилник п садржини и нашину впђеоа регистра защтићених прирпдних дпбара („Сл.
гласник РС“, бр.81/10)
Правилник п гранишним вреднпстима, метпдама мереоа имисије, критеријумима за
усппстављаое мерних места и евиденцији ппдатака („Сл. гласник РС“, бр.54/92, 30/99 и
197/06)
Правилник п гранишним вреднпстима емисије, нашину и рпкпвима мереоа и
евидентираоа ппдатака („Сл. гласник РС“, бр.30/97 и 35/97)
Правилник п ппступку јавнпг увида, презентацији и јавнпј расправи п студији п прпцени
утицаја на живптну средину („Сл. гласник РС“, бр.69/05)
Правилник п раду технишке кпмисије за пцену студије п прпцени утицаја на живптну
средину („Сл. гласник РС“, бр.69/05)
Правилник п садржини студије п прпцени утицаја на живптну средину („Сл. гласник РС“,
бр.69/05)
Правилник 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)
Правилник п критеријумима за пдређиваое лпкације и уређеоа деппнија птпадних
материја („Сл. гласник РС“, бр.54/92)
Правилник п садржини дпкументације кпја се ппднпси уз захтев за издаваое дпзвпле за
увпз, извпз и транзит птпада („Сл. гласник РС“, бр.60/09)
Правилник п ппступку издаваоа сертификата за службеника за јавне набавке („Сл.
гласник РС“, бр.50/2009)
Правилник п нашину впђеоа евиденције п јавним набавкама („Сл. гласник РС“,
бр.50/2009)
Правилник п пбавезним елементима кпнкурсне дпкументације у ппступцима јавних
набавки („Сл. гласник РС“, бр.50/2009)
Правилник п ппступку птвараоа ппнуда и пбрасцу за впђеое записника o птвараоу
ппнуда („Сл. гласник РС“, бр.50/2009)
Правилник п ппступку јавне набавке мале вреднпсти („Сл. гласник РС“, бр.50/2009)
Правилник п критеријумима за пбразпваое кпмисија за јавне набавке („Сл. гласник РС“,
бр.50/2009)
Правилник п пдређиваоу дпказа на пснпву кпјих се утврђује да је ппнуду ппднеп дпмаћи
ппнуђаш и за пдређиваое дпбара дпмаћег ппрекла („Сл. гласник РС“, бр.50/2009)
Правилник п нашину ппступаоа са електрпнским ппнудама и нашину спрпвпђеоа
електрпнске лицитације у ппступцима јавних набавки(„Сл. гласник РС“, бр.50/2009)
Правилник п садржини Регистра привредних субјеката и дпкументацији пптребнпј за
регистрацију („Сл. гласник РС“, бр.6/2012)
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Правилник п ппстављаоу бащте угпститељкпг пбјекта на јавнпј ппврщини („Сл. лист града
Бепграда“, бр.38/2010, 20/2012, 34/2012-испр. и 37/2012)
Правилник п садржини инфпрмације п лпкацији и п садржини лпкацијске дпзвпле,
(«Сл.гласник РС», бр. 3/2010)
Правилник п садржини и нашину издаваоа грађевинске дпзвпле («Сл.гласник РС», бр.
93/2011)
Правилник п садржини и нашину врщеоа технишкпг прегледа пбјекта и издаваоу
упптребне дпзвпле («Сл.гласник РС», бр. 93/2011).
Правилник п енергетскпј ефикаснпсти зграда («Сл. Гласник РС», бр.61/2011)
Ппсебан кплективни угпвпр за државне пргане („Сл. гласник РС“, бр. 23/98, 11/2009 Анекс и 15/2012 - Сппразум)
Фискална стратегија за 2013. гпдину са прпјекцијама за 2014. и 2015. гпдину („Сл.
гласник РС“, бр.116/2012)
Наципнална стратегија за младе („Сл. гласник РС“, бр.55/2008)
Стратегија п управљаоу птпадпм за перипд 2010-2019. гпдине („Сл. гласник РС“ бр.
29/10)
Стратегија пдбране Републике Србије ( пктпбар 2009)
Стратегија наципналне безбеднпсти Републике Србије ( пктпбар 2009)
Упутствп за израду и пбјављиваое инфпрматпра п раду државнпг пргана („Сл. гласник РС“,
бр.68/2010)
Упутствп п канцеларијскпм ппслпваоу пргана државне управе („Сл. гласник РС“, бр.
10/93 и 14/93-испр.)
Упутствп п пблику и нашину впђеоа уписника и п нашину пвераваоа пптписа, рукпписа и
преписа („Сл. гласник РС“, бр. 74/93)
Упутствп п метпдплпгији за израду планпва пдбране (Закљушак Владе 05 брпј 00275/2009 пд 25. Јуна 2009. Гпдине)
Упутствп Кпмесаријата за избеглице
Упутства Агенције за привредне регистре
Пбавезна Инструкција за примену Закпна п правима бпраца, впјних инвалида и
шланпва оихпвих ппрпдица.
Смернице Градпнашелника града бепграда за раципнализацију и смаоеое утрпщка
средстава бучета за плате и материјалне трпщкпве за пптребе пргана Града и градских
ппщтина брпј. 400-1134/2009-Г пд 15.04.2009. гпдине.
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УСЛУГЕ КПЈЕ ПРГАНИ ГРАДСКЕ ППЩТИНЕ СПППТ ПРУЖАЈУ
ЗАИНТЕРЕСПВАНИМ ЛИЦИМА

Пбавезнпст
Ппис услуге
пружаоа
Прппис
услуге
Уредба п канцеларијскпм ппслпваоу пргана
државне управе ("Сл. гласник РС", бр.
Пријем ппднесака и
80/92), Упутствп п канцеларијскпм
Да
евидентираое предмета
ппслпваоу пргана државне управе ("Сл.
гласник РС, бр. 10/93 пд 2.2.1993. гпдине и
14/93)
Закпн п пвераваоу пптписа, рукпписа и
преписа („Сл. гласник РС", бр. 93/2014 и
22/2015), Уредба п канцеларијскпм
ппслпваоу пргана државне управе ("Сл.
Пвера преписа
Да
гласник РС", бр. 80/92), Упутствп п
канцеларијскпм ппслпваоу пргана државне
управе ("Сл. гласник РС, бр. 10/93 пд
2.2.1993. гпдине и 14/93)
Закпн п пвераваоу пптписа, рукпписа и
преписа („Сл. гласник РС", бр. 93/2014 и
22/2015), Уредба п канцеларијскпм
ппслпваоу пргана државне управе ("Сл.
Пвера пптписа и рукпписа
Да
гласник РС", бр. 80/92), Упутствп п
канцеларијскпм ппслпваоу пргана државне
управе ("Сл. гласник РС, бр. 10/93 пд
2.2.1993. гпдине и 14/93)
Уредба п канцеларијскпм ппслпваоу пргана
државне управе ("Сл. гласник РС", бр.
Увид, разгледаое списа и
80/92), Упутствп п канцеларијскпм
Да
издаваое списа из архиве
ппслпваоу пргана државне управе ("Сл.
гласник РС, бр. 10/93 пд 2.2.1993. гпдине и
14/93)
Уредба п канцеларијскпм ппслпваоу пргана
државне управе ("Сл. гласник РС", бр.
Издаваое пптврда/увереоа
Да
80/92), Упутствп п канцеларијскпм
п живпту
ппслпваоу пргана државне управе ("Сл.
гласник РС, бр. 10/93 пд 2.2.1993. гпдине и
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Издаваое увереоа п
прпсешнпм месешнпм
примаоу пп шлану
дпмаћинства
Дпнпщеое рещеоа п упису,
изменама,
дппунама/исправкама и
брисаоу ппдатака из
Јединственпг бирашкпг
списка

Инфпматпр п раду

Да

Да

Увид у јединствени бирашки
списак

Да

Издаваое пптврда из
јединственпг бирашкпг
списка

Да

Дпнпщеое рещеоа п упису,
изменама,
дппунама/исправкама и
брисаоу ппдатака у
Ппсебнпм бирашкпм списку
наципналне маоине

Да

Издаваое пптврде да се
лице налази/ не налази у
бази ппдатака у сврху
пствариваоа права на
здравствену защтиту,
прибављаое лишних
дпкумената и разлишитих
ппвластица у превпзу,
студентским дпмпвима и
другп

Да

Пружаое правне ппмпћи

Да

Експрппријација и

Да

04.06.2018. гпдине

14/93)
Закпн п ппщтем управнпм ппступку ("Сл.
лист СРЈ", бр. 33/97 и 31/2001 и "Сл.
гласник РС", бр. 30/2010), Закпн п
ушенишкпм и студентскпм стандарду ("Сл.
гласник РС", бр. 18/2010 и 55/2013)
Закпн п јединственпм бирашкпм списку („Сл.
гласник РС", бр. 104/2009 и 99/2011),
Упутствп за спрпвпђеое Закпна п
јединственпм бирашкпм списку ("Сл.
гласник РС", бр. 15/2012)
Закпн п јединственпм бирашкпм списку („Сл.
гласник РС", бр. 104/2009 и 99/2011),
Упутствп за спрпвпђеое Закпна п
јединственпм бирашкпм списку ("Сл.
гласник РС", бр. 15/2012)
Закпн п јединственпм бирашкпм списку („Сл.
гласник РС", бр. 104/2009 и 99/2011),
Упутствп за спрпвпђеое Закпна п
јединственпм бирашкпм списку ("Сл.
гласник РС", бр. 15/2012)
Закпн п защтити права и слпбпда
наципналних маоина („Сл. лист СРЈ", бр.
11/2002), Закпн п наципналним саветима
наципналних маоина („Сл. гласник РС", бр.
72/2009 и 55/2014), Правилник п нашину
впђеоа ппсебнпг бирашкпг списка
наципналне маоине („Сл. гласник РС", бр.
72/2014 и 81/2014)

Закпн п ппщтем управнпм ппступку ("Сл.
лист СРЈ", бр. 33/97 и 31/2001 и "Сл.
гласник РС", бр. 30/2010)

Пдлука п служби правне ппмпћи у Градскпј
ппщтини Спппт
Закпн п експрппријацији ("Сл. гласник РС",
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административни пренпс
Ппнищтаваое рещеоа п
експрппријацији

Инфпматпр п раду

Да

Даваое у закуп, пднпснп
птуђеое, грађевинскпг
земљищта

Да

Исељеое бесправнп
усељених лица из станпва и
заједнишких прпстприја

Да

Издаваое увереоа да је
стан исплаћен у целпсти

Да

Пријава п псниваоу савета
и скупщтине станара и
избпру председника
Издаваое увереоа п
псниваоу савета и
скупщтине станара и избпр
председника

Инспекцијски надзпр над
изградопм и упптребпм
пбјекта

04.06.2018. гпдине

бр. 53/95 и 20/2009 и 555/2013)
Закпн п експрппријацији ("Сл. гласник РС",
бр. 53/95 и 20/2009 и 555/2013)
Пдлука п нашину ппступаоа са
неппкретнпстима кпје су у јавнпј свпјини
града Бепграда, пднпднп на кпјима град
Бепград има ппсебна свпјинска пвлащћеоа
("Сл. лист града Бепграда", бр. 36/2014
97/2014 и 20/2015), Закпн п планираоу и
изградои (Сл.гласник РС", бр. 72/2009,
81/2009, 64/2010, 24/2011, 121/2012
,42/2013, 50/2013, 98/2013, 132/2014 и
145/2014), Закпн п јавнпј свпјини („Сл.
гласник РС", бр. 72/2011, 88/2013 и
105/2014), Пдлука п грађевинскпм
земљищту ("Сл. лист града Бепграда", бр.
20/2003 )
Закпн п станпваоу („Сл. гласник РС", бр.
50/92, 76/92, 84/92, 33/93, 53/93 - други
закпн, 67/93 - други закпн, 46/94, 47/94,
48/94 - други закпн, 44/95 - други закпн,
49/95, 16/97, 46/98, 26/2001, 101/2005 други закпн и 99/2011)
Закпн п станпваоу („Сл. гласник РС", бр.
50/92, 76/92, 84/92, 33/93, 53/93 - други
закпн, 67/93 - други закпн, 46/94, 47/94,
48/94 - други закпн, 44/95 - други закпн,
49/95, 16/97, 46/98, 26/2001, 101/2005 други закпн и 99/2011)

Да

Закпн п пдржаваоу стамбених зграда („Сл.
гласник РС", бр. 44/95, 46/98 и 88/2011)

Да

Закпн п пдржаваоу стамбених зграда („Сл.
гласник РС", бр. 44/95, 46/98 и 88/2011)

Да

Закпн п планираоу и изградои ("Сл.
гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009, 64/2010 Пдлука УС РС, 24/2011 (шл. 88. и 89. нису у
прешищћенпм тексту), 121/2012 (шл. 2. није у
прешищћенпм тексту), 42/2013 - Пдлука УС
РС, 50/2013 - Пдлука УС РС, 98/2013 Пдлука УС РС, 132/2014 и 145/2014), Закпн
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лпкацији
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Да

Да
Издаваое пптврде прпјекта
парцелације, пднпснп
препарцелације

Да
Издаваое лпкацијских
услпва

Да
Издаваое грађевинске
дпзвпле

Да
Издаваое пптврде п
ппднетпм захтеву за
пријаву ппшетка грађеоа

Да
Изјава п заврщетку израде
темеља
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п пдржаваоу стамбених зграда („Сл.
гласник РС", бр. 44/95, 46/98 и 88/2011)
Закпн п планираоу и изградои ("Сл.
гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009, 64/2010 Пдлука УС РС, 24/2011 (шл. 88. и 89. нису у
прешищћенпм тексту), 121/2012 (шл. 2. није у
прешищћенпм тексту), 42/2013 - Пдлука УС
РС, 50/2013 - Пдлука УС РС, 98/2013 Пдлука УС РС, 132/2014 и 145/2014)
Закпн п планираоу и изградои ("Сл.
гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009, 64/2010 Пдлука УС РС, 24/2011 (шл. 88. и 89. нису у
прешищћенпм тексту), 121/2012 (шл. 2. није у
прешищћенпм тексту), 42/2013 - Пдлука УС
РС, 50/2013 - Пдлука УС РС, 98/2013 Пдлука УС РС, 132/2014 и 145/2014)
Закпн п планираоу и изградои ("Сл.
гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009, 64/2010 Пдлука УС РС, 24/2011 (шл. 88. и 89. нису у
прешищћенпм тексту), 121/2012 (шл. 2. није у
прешищћенпм тексту), 42/2013 - Пдлука УС
РС, 50/2013 - Пдлука УС РС, 98/2013 Пдлука УС РС, 132/2014 и 145/2014)
Закпн п планираоу и изградои ("Сл.
гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009, 64/2010 Пдлука УС РС, 24/2011 (шл. 88. и 89. нису у
прешищћенпм тексту), 121/2012 (шл. 2. није у
прешищћенпм тексту), 42/2013 - Пдлука УС
РС, 50/2013 - Пдлука УС РС, 98/2013 Пдлука УС РС, 132/2014 и 145/2014)
Закпн п планираоу и изградои ("Сл.
гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009, 64/2010 Пдлука УС РС, 24/2011 (шл. 88. и 89. нису у
прешищћенпм тексту), 121/2012 (шл. 2. није у
прешищћенпм тексту), 42/2013 - Пдлука УС
РС, 50/2013 - Пдлука УС РС, 98/2013 Пдлука УС РС, 132/2014 и 145/2014)
Закпн п планираоу и изградои ("Сл.
гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009, 64/2010 Пдлука УС РС, 24/2011 (шл. 88. и 89. нису у
прешищћенпм тексту), 121/2012 (шл. 2. није у
прешищћенпм тексту), 42/2013 - Пдлука УС
РС, 50/2013 - Пдлука УС РС, 98/2013 51
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Да
Изјава п заврщетку пбјекта
у кпнструктивнпм смислу

Да
Измена рещеоа п
Грађевинскпј дпзвпли услед
прпмена у тпку грађеоа

Да
Издаваое рещеоа за
уклаоаое пбјекта пднпснп
оегпвпг дела

Да
Издаваое пбавещтеоа п
грађевинским радпвима за
кпје се не издаје
грађевинска дпзвпла
Да
Издаваое привремене
грађевинске дпзвпле

Да
Издаваое рещеоа
(пдпбреоа за грађеое
пбјеката и извпђеое радпва
пп шл. 145 ЗПИ)

04.06.2018. гпдине

Пдлука УС РС, 132/2014 и 145/2014)
Закпн п планираоу и изградои ("Сл.
гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009, 64/2010 Пдлука УС РС, 24/2011 (шл. 88. и 89. нису у
прешищћенпм тексту), 121/2012 (шл. 2. није у
прешищћенпм тексту), 42/2013 - Пдлука УС
РС, 50/2013 - Пдлука УС РС, 98/2013 Пдлука УС РС, 132/2014 и 145/2014)
Закпн п планираоу и изградои ("Сл.
гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009, 64/2010 Пдлука УС РС, 24/2011 (шл. 88. и 89. нису у
прешищћенпм тексту), 121/2012 (шл. 2. није у
прешищћенпм тексту), 42/2013 - Пдлука УС
РС, 50/2013 - Пдлука УС РС, 98/2013 Пдлука УС РС, 132/2014 и 145/2014)
Закпн п планираоу и изградои ("Сл.
гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009, 64/2010 Пдлука УС РС, 24/2011 (шл. 88. и 89. нису у
прешищћенпм тексту), 121/2012 (шл. 2. није у
прешищћенпм тексту), 42/2013 - Пдлука УС
РС, 50/2013 - Пдлука УС РС, 98/2013 Пдлука УС РС, 132/2014 и 145/2014)
Закпн п планираоу и изградои ("Сл.
гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009, 64/2010 Пдлука УС РС, 24/2011 (шл. 88. и 89. нису у
прешищћенпм тексту), 121/2012 (шл. 2. није у
прешищћенпм тексту), 42/2013 - Пдлука УС
РС, 50/2013 - Пдлука УС РС, 98/2013 Пдлука УС РС, 132/2014 и 145/2014)
Закпн п планираоу и изградои ("Сл.
гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009, 64/2010 Пдлука УС РС, 24/2011 (шл. 88. и 89. нису у
прешищћенпм тексту), 121/2012 (шл. 2. није у
прешищћенпм тексту), 42/2013 - Пдлука УС
РС, 50/2013 - Пдлука УС РС, 98/2013 Пдлука УС РС, 132/2014 и 145/2014)
Закпн п планираоу и изградои ("Сл.
гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009, 64/2010 Пдлука УС РС, 24/2011 (шл. 88. и 89. нису у
прешищћенпм тексту), 121/2012 (шл. 2. није у
прешищћенпм тексту), 42/2013 - Пдлука УС
РС, 50/2013 - Пдлука УС РС, 98/2013 Пдлука УС РС, 132/2014 и 145/2014)
52

Градска ппщтина Спппт

Издаваое рещеоа п
пзакпоеоу

Инфпматпр п раду

Да
Да

Издаваое спецификације
Издаваое увереоа п
старпсти пбјекта

Да

Да
Издаваое упптребне
дпзвпле

Издаваое увереоа п
издатпј грађевинскпј и
упптребнпј дпзвпли

Да

Да
Пдпбраваое прикљушака на
гаспвпдну мрежу

Издаваое рещеоа п
ппстављаоу бащте
угпститељскпг пбјекта (нпвп
пдпбреое)
Издаваое рещеоа п
ппстављаоу истпветне
бащте угпститељскпг
пбјекта (ппнпвнп
пдпбреое)
Издаваое рещеоа п
пдпбреоу за ппстављаое
пбјеката за пглащаваое дп
2,00м2 (над ппврщинпм
кпја није јавна ), пднпснп за
нпщеое панпа и дељеое
летака (на јавним
ппврщинама)
Издаваое рещеоа за

Да

Да

Да

Да

04.06.2018. гпдине

Закпн п пзакпоеоу ("Сл. гласник РС", бр.
96/2015)
Закпн п ппщтем управнпм ппступку ("Сл.
лист СРЈ", бр. 33/97 и 31/2001 и "Сл.
гласник РС", бр. 30/2010)
Закпн п ппщтем управнпм ппступку ("Сл.
лист СРЈ", бр. 33/97 и 31/2001 и "Сл.
гласник РС", бр. 30/2010)
Закпн п планираоу и изградои ("Сл.
гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009, 64/2010 Пдлука УС РС, 24/2011 (шл. 88. и 89. нису у
прешищћенпм тексту), 121/2012 (шл. 2. није у
прешищћенпм тексту), 42/2013 - Пдлука УС
РС, 50/2013 - Пдлука УС РС, 98/2013 Пдлука УС РС, 132/2014 и 145/2014)
Закпн п ппщтем управнпм ппступку ("Сл.
лист СРЈ", бр. 33/97 и 31/2001 и "Сл.
гласник РС", бр. 30/2010)
Закпн п планираоу и изградои ("Сл.
гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009, 64/2010 Пдлука УС РС, 24/2011 (шл. 88. и 89. нису у
прешищћенпм тексту), 121/2012 (шл. 2. није у
прешищћенпм тексту), 42/2013 - Пдлука УС
РС, 50/2013 - Пдлука УС РС, 98/2013 Пдлука УС РС, 132/2014 и 145/2014)
Пдлука п ппстављаоу бащте угпститељскпг
пбјекта на теритприји града Бепград ("Сл.
лист града Бепграда", бр. 11/2014, 25/2014,
34/2014, 2/2015 и 29/2015)
Пдлука п ппстављаоу бащте угпститељскпг
пбјекта на теритприји града Бепград ("Сл.
лист града Бепграда", бр. 11/2014, 25/2014,
34/2014, 2/2015 и 29/2015)
Пдлука п пглащаваоу на теритприји града
Бепграда ("Сл. лист града Бепграда", бр.
29/2007, 34/2009 , 16/2010 и 44/2014),
Правилник п типу, велишини, услпвима и
ппступку за ппстављаое пбјеката и
средстава за пглащаваое на теритприји
града Бепграда ("Сл. лист града Бепграда",
бр. 27/2009)
Пдлука п ппстављаоу тезги и других
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ппстављаое привремених
пбјеката
Издаваое пдпбреоа за
ппстављаое привремених
пбјеката на ппврщинама
јавне намене и ппврщинама
у јавнпм кприщћеоу
Издаваое пдпбреоа за
ппстављаое тезги и других
ппкретних привремених
пбјеката

ппкретних привремених пбјеката на
теритприји града Бепград ("Сл. лист града
Бепграда", бр. 17/2015, 43/2015 и 71/2015)
Да
Пдлука п кпмуналнпм реду („Сл. лист града
Бепграда", бр. 10/2011, 60/2012, 51/2014,
92/2014, 2/2015, 11/2015 и 61/2015)
Да

Да
Издаваое пдпбреоа за
сешу/презиваое стабала
Да
Пствариваое права на
лишну инвалиднину

Пствариваое права на
ппрпдишну инвалиднину

Да

Да
Пствариваое права на
месешнп нпвшанп примаое
Да
Пствариваое права на
ппрпдишни дпдатак
Пствариваое права на
ппмпћ у слушају смрти
Пствариваое права на
накнаду ппгребних
трпщкпва
Регистрација и прпмене кпд
предузетника кпје врщи
Агенција за привредне

04.06.2018. гпдине

Да

Да

Пдлука п ппстављаоу тезги и других
ппкретних привремених пбјеката на
теритприји града Бепград ("Сл. лист града
Бепграда", бр. 17/2015, 43/2015 и 71/2015)
Пдлука п уређиваоу и пдржаваоу паркпва,
зелених и рекреаципних ппврщина („Сл.
лист града Бепграда", бр. 12/2001, 15/2001,
11/2005, 23/2005, 29/2007 - други прппис,
2/2011, 44/2014, 17/2015 и 35/2015)
Закпн п пснпвним правима бпраца, впјних
инвалида и ппрпдица палих бпраца („Сл.
лист СРЈ", брпј 24/98 и 29/98), Правилник п
утврђиваоу прпцента впјнпг инвалидитета
("Сл. лист СРЈ", бр. 37/98)
Закпн п пснпвним правима бпраца, впјних
инвалида и ппрпдица палих бпраца („Сл.
лист СРЈ", брпј 24/98 и 29/98)
Закпн п правима бпраца, впјних инвалида и
шланпва оихпвих ппрпдица („Сл. гласник
СРС", бр. 54/89 и "Сл. гласнику РС", бр.
137/2004)
Закпн п правима бпраца, впјних инвалида и
шланпва оихпвих ппрпдица („Сл. гласник
СРС", бр. 54/89 и "Сл. гласнику РС", бр.
137/2004))
Закпн п пснпвним правима бпраца, впјних
инвалида и ппрпдица палих бпраца („Сл.
лист СРЈ", брпј 24/98 и 29/98)
Закпн п правима бпраца, впјних инвалида и
шланпва оихпвих ппрпдица („Сл. гласник
СРС", бр. 54/89 и "Сл. гласнику РС", бр.
137/2004)

Да
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регистре
Издаваое дупликата
легитимације
избеглице/расељенпг лица
Укидаое свпјства
избеглпг/прпгнанпг лица

Да

Да
Да

Издаваое рещеоа п
ексхумацији

Закпн п избеглицама ("Сл. гласник РС", бр.
18/92 и 30/2010 ), Уредба п збриоаваоу
избеглица ("Сл. гласник РС", бр. 20/92,
70/93, 105/93, 8/94, 22/94, 34/95 и 36/2004)
Закпн п избеглицама ("Сл. гласник РС", бр.
18/92 и 30/2010 )
Закпн п сахраоиваоу и грпбљима ("Сл.
лист СРС", бр. 20/77, 24/85, 6/89 и „Сл.
гласник РС“, бр. 53/93, 67/93, 48/94-и
101/2005- др. закпн, 120/2012- пдлука УС и
84/2013-пдлука УС)
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ППСТУПАК РАДИ ПРУЖАОА УСЛУГА
Назив услуге: Пријем ппднесака и евидентираое премета
Ппис у шему се састпји услуга
Пријем ппднесака, евидентираое аката/предмета завпђеоем истих путем аутпматске
пбраде ппдатака и дпстављаое надлежнпј прганизаципнпј јединици Управе, пргану градске
ппщтине или лишнпсти на кпју је ппднесак наслпвљен на даље ппступаое, и државним
прганима за кпје писарница пбавља ппслпве
Категприја лица кпја имају правп на услугу
Сва физишка и правна лица
Услпви кпје лице мпра да испуни да би пстварилп правп на услугу
Нема ппсебних услпва
Рпк у кпјем се услуга пружа
Пдмах пп пријему ппднеска
Нашин пствариваоа права на услугу
Ппднпщеоем ппднеска
Нашин ппкретаоа ппступка
Ппднпщеоем ппднеска пд стране странке или пп службенпј дужнпсти
Таксе/трпщкпви за пствариваое права на услугу
Наплаћује се, псим у слушајевима пслпбпђеоа пд плаћаоа таксе у складу са пдредбама
Закпна п републишким административним таксама ("Сл.гласник РС", брпј 43/2003, 51/2003 исправка, 61/2005 и 101/2005 - др.закпн, 5/2009, 54/2009, 50/2011, 70/2011, 55/2012,
93/2012, 47/2013, 65/2013 и 57/14) и Пдлуке п лпкалним административним таксама ("Сл.
лист града Бепграда", брпј 43/07, 53/08, 48/09, 60/09, 45/10, 10/11, 54/11 и 50/2014)
Дпкази кпји се прилажу ради пствариваоа права на услугу
Дпказ п уплаћенпј такси када је пп ппзитивним прпписима прпписанп плаћаое исте
Где се ппднпси захтев за пствариваое права на услугу
Неппсреднп на щалтеру писарнице Управе градске ппщтине Спппт, ул. Кпсмајски трг бр.5
или путем ппщте, факса и др.
Лице пвлащћенп за пружаое инфпрмација п услузи и нашин на кпји се инфпрмације пружају
Заппслени кпји су у складу са Правилникпм п уређеоу и систематизацији радних места у
Управи градске ппщтине Спппт, расппређени на радним местима у писарници
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Ппис ппступаоа пргана накпн пријема захтева за пствариваое права на услугу
Утврђиваое фпрмалне исправнпсти ппднеска, евидентираое у пснпвне евиденције кпје се
впде у писарницама и дпстављаое надлежнпј прганизаципнпј јединици Управе, пргану
градске ппщтине, прганима за кпје писарница пбавља ппслпве или лишнпсти на кпју је
ппднесак наслпвљен на даље ппступаое
Да ли је на пдлуку надлежнпг пргана дпзвпљена жалба/пригпвпр, кпме се иста ппднпси и у
кпм рпку
Не
Назив услуге: Пвера преписа
Ппис у шему се састпји услуга
Пптврђиваое истпветнпсти преписа са оегпвпм извпрнпм исправпм стављаоем пптврде п
пвери на препис
Категприја лица кпја имају правп на услугу
Сва физишка и правна лица
Услпви кпје лице мпра даиспуни да би пстварилп правп на услугу
Да дпстави пригинал исправе на увид
Рпк у кпјем се услуга пружа
Пдмах
Нашин пствариваоа права на услугу
Ппднпщеоем захтева и дпстављаоем преписа (у пдгпварајућем брпју примерака) и извпрне
исправе
Да ли је пмпгућенп пствариваое права на услугу електрпнским путем
Не
Нашин ппкретаоа ппступка
Пп захтеву странке или пп службенпј дужнпсти
Таксе/трпщкпви за пствариваое права на услугу
Републишка административна такса у изнпсу пд 300,00 динара пп Тарифнпм брпју 1. (за
захтев) и 390,00 динара пп Тарифнпм брпју 13. (преписи, пвере) Закпна п републишким
административним таксама, псим кад је закпнпм предвиђенп пслпбађаое пд плаћаоа таксе
Дпкази кпји се прилажу ради пствариваоа права на услугу
Извпрна исправа на увид, препис (у пдгпварајућем брпју примерака) шија се пвера тражи и
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дпказ п уплаћенпј такси
Где се ппднпси захтев за пствариваое права на услугу
Щалтер писарнице Управе градске ппщтине Спппт, ул. Кпсмајски трг бр. 5
Лице пвлащћенп за пружаое инфпрмација п услузи и нашин на кпји се инфпрмације пружају
Заппслени кпји су у складу са Правилникпм п уређеоу и систематизацији радних места у
Управи градске ппщтине Спппт, расппређени на раднп местп - Ппслпви писарнице
Ппис ппступаоа пргана накпн пријема захтева за пствариваое права на услугу
Пптврђиваое истпветнпсти преписа са оегпвпм извпрнпм исправпм стављаоем пптврде п
пвери на препис и евидентираое исте у Уписник за пверу пптписа, рукпписа и преписа
Да ли је на пдлуку надлежнпг пргана дпзвпљена жалба/пригпвпр, кпме се иста ппднпси и у
кпм рпку
Не
Назив услуге: Пвера пптписа и рукпписа
Ппис у шему се састпји услуга
Пптврђиваое аутентишнпсти пптписа и рукпписа
Категприја лица кпја имају правп на услугу
Сва физишка и правна лица
Услпви кпје лице мпра да испуни да би пстварилп правп на услугу
Лишнп присуствп са важећим лишним дпкументпм
Рпк у кпјем се услуга пружа
Пдмах
Нашин пствариваоа права на услугу
Ппднпщеоем захтева усменим путем
Да ли је пмпгућенп пствариваое права на услугу електрпнским путем
Не
Нашин ппкретаоа ппступка
Пп захтеву странке
Таксе/трпщкпви за пствариваое права на услугу
Републишка административна такса у изнпсу пд 300,00 динара пп Тарифнпм брпју 1. (за
захтев) и 390,00 динара пп Тарифнпм брпју 13. (преписи, пвере) Закпна п републишким
58

Градска ппщтина Спппт

Инфпматпр п раду

04.06.2018. гпдине

административним таксама, псим кад је закпнпм предвиђенп пслпбађаое пд плаћаоа таксе
Дпкази кпји се прилажу ради пствариваоа права на услугу
- Важећи лишни дпкумент
- Дпказ п уплаћенпј такси
Где се ппднпси захтев за пствариваое права на услугу
Щалтер писарнице Управе градске ппщтине Спппт, ул. Кпсмајски трг бр. 5
Лице пвлащћенп за пружаое инфпрмација п услузи и нашин на кпји се инфпрмације пружају
Заппслени кпји су у складу са Правилникпм п уређеоу и систематизацији радних места у
Управи градске ппщтине Спппт, расппређени на раднп местп - Ппслпви писарнице
Ппис ппступаоа пргана накпн пријема захтева за пствариваое права на услугу
Пптврђиваое аутентишнпсти пптписа и рукпписа стављаоем пптврде п пвери на препис и
евидентираое исте у Уписник за пверу пптписа, рукпписа и преписа
Да ли је на пдлуку надлежнпг пргана дпзвпљена жалба/пригпвпр, кпме се иста ппднпси и у
кпм рпку
Не
Назив услуге: Увид, разгледаое списа и издаваое преписа списа из архиве
Ппис у шему се састпји услуга
Пмпгућаваое заинтереспванпм лицу да разгледа списе предмета и да п свпм трпщку
препище и фптпкппира пптребне списе
Категприја лица кпја имају правп на услугу
Странке у ппступку и свакп треће лице кпје за тп ушини верпватним свпј правни интерес
Услпви кпје лице мпра да испуни да би пстварилп правп на услугу
- Да се идентификује кап странка у ппступку и да ушини верпватним свпј правни интерес
- Да дпстави дпказ п уплати лпкалне административне таксе
Рпк у кпјем се услуга пружа
Пдмах
Нашин пствариваоа права на услугу
Ппднпщеоем захтева (писменим или усменим путем) и дпказа
Да ли је пмпгућенп пствариваое права на услугу електрпнским путем
Не
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Нашин ппкретаоа ппступка
Ппднпщеоем захтева
Таксе/трпщкпви за пствариваое права на услугу
Лпкална административна такса за захтев 290,00 динара, за препис акта 390,00 динара, за
разгледаое списа за сваки заппшет сат 350,00 динара - Пдлука п лпкалним
административним таксама ("Сл. лист града Бепграда" брпј 43/07, 53/08, 48/09, 60/09, 45/10,
10/11, 54/11 и 50/2014), псим кад је прпписпм предвиђенп пслпбађаое пд плаћаоа таксе
Дпкази кпји се прилажу ради пствариваоа права на услугу
- Важећа лишна исправ
- Дпкумент кпјим ће ушинити верпватним свпј правни интерес
- Дпказ п уплати таксе
Где се ппднпси захтев за пствариваое права на услугу
Щалтер писарнице Градске ппщтине Спппт, ул. Кпсмајски трг бр. 5
Лице пвлащћенп за пружаое инфпрмација п услузи и нашин на кпји се инфпрмације пружају
Заппслени кпји су у складу са Правилникпм п уређеоу и систематизацији радних места у
Управи градске ппщтине Спппт, расппређени на раднп местп - Ппслпви архиве
Ппис ппступаоа пргана накпн пријема захтева за пствариваое права на услугу
Накпн утврђиваоа да су испуоени сви закпнски услпви, странци се пмпгућује да разгледа
списе предмета и да п свпм трпщку препище и фптпкппира пптребне списе
Да ли је на пдлуку надлежнпг пргана дпзвпљена жалба/пригпвпр, кпме се иста ппднпси и у
кпм рпку
Жалба се мпже изјавити пдмах пп саппщтеоу-пдбијаоу, најкасније у рпку пд 24 шаса пд
пдбијаоа нашелнику Управе
Назив услуге: Издаваое пптврда/увереоа п живпту
Ппис у шему се састпји услуга
Пвераваое пптписа на пбразцу Пптврде/Увереоа п живпту
Категприја лица кпја имају правп на услугу
Лица кпја правп на пензију пстварују у другим државама
Услпви кпје лице мпра да испуни да би пстварилп правп на услугу
Лишнп присуствп са важећим лишним дпкументима
Рпк у кпјем се услуга пружа
Пдмах
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Нашин пствариваоа права на услугу
Ппднпщеоем усменпг или писменпг захтева
Да ли је пмпгућенп пствариваое права на услугу електрпнским путем
Не
Нашин ппкретаоа ппступка
Ппднпщеоем захтева
Таксе/трпщкпви за пствариваое права на услугу
Републишка административна такса у изнпсу пд 300,00 динара пп Тарифнпм брпју 1. (за
захтев) и 300,00 динара пп Тарифнпм брпју 11. (за увереое/пптврде) Закпна п републишким
административним таксама, псим кад је закпнпм предвиђенп пслпбађаое пд плаћаоа таксе
Дпкази кпји се прилажу ради пствариваоа права на услугу
Лишна дпкумента и пбразац пптврде
Где се ппднпси захтев за пствариваое права на услугу
Щалтер писарнице Управе градске ппщтине Спппт, ул. Кпсмајски трг бр. 5
Лице пвлащћенп за пружаое инфпрмација п услузи и нашин на кпји се инфпрмације пружају
Заппслени кпји су у складу са Правилникпм п уређеоу и систематизацији радних места у
Управи Градске ппщтине Спппт, расппређени на раднп местп - Ппслпви писарнице
Ппис ппступаоа пргана накпн пријема захтева за пствариваое права на
услугу
Накпн утврђиваоа идентитета странке на пснпву лишних дпкумената издаје се пптврда п
живпту
Да ли је на пдлуку надлежнпг пргана дпзвпљена жалба/пригпвпр, кпме се иста ппднпси и у
кпм рпку
Не
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Пример: Увереое- Пптврда п живпту
Republika Srbija
Grad Beograd-Gradska opština Sopot
Uprava gradske opštine Sopot
Odsek za opštu upravu i zajedničke poslove
Broj: 20 – 16 - _________/2015
Datum:_____________ 2015. godine
Uprava Gradske opštine Sopot – Odsek za opštu upravu i zajedničke poslove na osnovu
člana 162. Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni list SRJ“ broj 33/97 i 31/01 i „Službeni
glasnik RS“ broj 30/2010), na zahtev
____________________________________________________________________________________
iz _______________________________________________________________________, izdaje

U V E R E NJ E
Potvrđuje se da_________________________________________________________________
rođen-a__________________________ godine u ___________________________________________
opština_______________________________ Republika ______________________________________
je u životu sa adresom u ________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________
.
Podaci su utvrđeni
broj___________________

na

osnovu

lične

karte

/

izbegličke

legitimacije

Izdate od MUP-a Republike Srbije _____________________ dana ________________________
koja važi do_________________________.
Uverenje se izdaje na lični zahtev a služi kao dokaz da je lice živo.
Taksa za overu napladena po tarifnom broju 1 i 11 tarife republičkih administrativnih taksi
(Zakon o republičkim administrativnim taksama „ Službeni glasnik RS“ broj 43/03, 51/03, 61/05, 5/09,
54/09, 50/2011 i 70/2011) u iznosu od ____________dinara.
Službenik za overu
___________________________________
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Назив услуге: Издаваое увереоа п прпсечнпм месечнпм примаоу пп члану
дпмаћинства
Ппис у шему се састпји услуга
Издаваое увереоа п прпсешнпм месешнпм примаоу пп шлану дпмаћинства
Категприја лица кпја имају правп на услугу
Ушеници и студенти
Услпви кпје лице мпра да испуни да би пстварилп правп на услугу
Пребивалищте на теритприји градске ппщтине Спппт
Рпк у кпјем се услуга пружа
Пдмах
Нашин пствариваоа права на услугу
Ппднпщеоем захтева
Да ли је пмпгућенп пствариваое права на услугу електрпнским путем
Не
Нашин ппкретаоа ппступка
Ппднпщеоем захтева
Таксе/трпщкпви за пствариваое права на услугу
Не ппдлеже наплаћиваоу таксе
Дпкази кпји се прилажу ради пствариваоа права на услугу
- Пбразац увереоа
- Изјава два сведпка кпја се пверава у Меснпј канцеларији где лице има пребивалищте
или на писарници Управе градске ппщтине (п брпју, српдству и занимаоу шланпва
ппрпдице тј. заједнишкпг дпмаћинства)
- Увереоа п ппрескпм задужеоу- дпхптку- щалтер Управе прихпда- брпј 33
- За шланпве дпмаћинства кпји су у раднпм пднпсу- Пптврда п прпсешнпј нетп заради
(плати) свакпг шлана ппрпдице (акп се захтев за ушенике средоих щкпла ппднпси у мају јуну зарада пд 01.01. дп 31.03. а захтев за ушенике и студенте кпји се ппднпси у
септембру – децембру зарада пд 01.01 дп 30.06)
- За шланпве дпмаћинства кпји су пензипнери- листинг или шекпви (шекпви на увид за
перипд пд 01.01. дп 31.03, пднпснп пд 01.01. дп 30.06), кап и увереое п другим
примаоима пп пснпву пензијскпг, спцијалнпг и инвалидскпг псигураоа шланпва
ппрпдице кпја се у наведенпм перипду пппрезују
- За незаппслене шланпве ппрпдице дпставља се Увереое- Извпд из евиденције
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незаппселних лица- Наципнална служба за заппщљаваое Спппт
- За шланпве ппрпдице кпји су на щкплпваоу ( пснпвна и средоа щкпла) редпвнимванредним студијама- дпстављају се пдгпварајући дпкази надлежнпг пргана
НАППМЕНА: Прихпди (без ппреза и дппринпса) кпји се дпкументују треба да пптишу из
текуће гпдине
Где се ппднпси захтев за пствариваое права на услугу
Службенпм лицу кпје је пвлащћенп за издаваое увереоа
Лице пвлащћенп за пружаое инфпрмација п услузи и нашин на кпји се инфпрмације
пружају
Заппслени кпји су у складу са Правилникпм п уређеоу и систематизацији радних места у
Управи градске ппщтине Спппт, расппређени на раднп местп – Ппслпви ппщте управе
Ппис ппступаоа пргана накпн пријема захтева за пствариваое права на услугу
Издаваое увереоа
Да ли је на пдлуку надлежнпг пргана дпзвпљена жалба/пригпвпр, кпме се иста ппднпси
и у кпм рпку
Не
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Пример: Захтев за увереоа п прпсешнпм месешнпм прихпду пп шлану дпмаћинства
УПРАВА ГРАДСКЕ ППШТИНЕ СПППТ
-Пдељеоу за ппщту управуПРЕДМЕТ: Захтев за издаваое увереоа п прпсешнпм
месешнпм прихпду пп шлану дпмаћинства
Мплим да ми издате увереое п прпсешнпм прихпду пп шлану дпмаћинства, кпје
ми је пптребнп ради пствариваоа права на (запкружити):
1. Ученички кредит - стипендију
2. Студентски кредит - стипендију
3. Смештај у ученички дпм
4. Смештај у студентски дпм
5. Пдпбреое за плаћаое шкпларине на више месечних рата
6. Умаоеоа шкпларине, регулисаоа студентскпг статуса
7.____________________________________________________
Уз захтев прилажем пптребна дпкумента:
1.
Пверену изјаву п брпју шланпва заједнишкпг дпмаћинства
2.
Пптврду п прпсешнпј заради за заппслене шланпве ппрпдице за перипд
(______201_-_____201_.) а за пензипнере прпсек пензије за наведени перипд (шекпви на
увид) или листинг, и пптврду п др. примаоима пп пснпву пензијскпг, спцијалнпг и
инвалидскпг псигураоа кпја се у наведенпм перипду пппрезују
3.
За незаппслене –увереое да се налазе на евиденцији Наципналне службе за
заппщљаваое
4.
Увереое п ппрескпм задужеоу- прихпди пд сампсталних делетнпсти, импвине и
др кпји се пппрезују – Ппреска управа регипнални центар Бепград-експпзитура Спппт
5.
За шланпве ппрпдице кпји су ушеници/студенти и сл.- пптврда пд надлежнпг
пргана
У Спппту,
______________ 201__. гпдине

ППДНПСИЛАЦ ЗАХТЕВА
_______________________________
Име и презиме
_________________________________
адреса
_________________________________
телефпн
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Пример: Увереое јануар- јун 2015
На пснпву шлана 6.,9.,11. и 19. Закпна п ушенишкпм и студентскпм стандарду
(«Службени гласник Републике Србије» брпј 18/2010 и 55/2013) и шлана 162. Закпна п
ппщтем управнпм ппступку («Службени лист СРЈ» брпј 33/97 и 31/2001 и «Службени
гласник Републике Србије» брпј 30/2010), издаје се
УВЕРЕОЕ
П прпсешнпм прихпду пп шлану дпмаћинства за
Перипд јануар – јун 2015. гпдине

ушеник
(Презиме, име рпдитеља и име)
са пребивалищтем у

(Шкпла)
улица

брпј

ппщтина СПППТ Република Србија, припада дпмаћинству кпје пстварује следеће
прихпде:
Редни
брпј

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ
ШЛАНПВА
ДПМАЋИНСТВА

Српдствп

Занимаое

Висина
Катастарски
месешних
прихпд
прихпда
-месешнп-

Укупан месешни прихпд дпмаћинства за перипд јануар – јун 2015.гпд.

Пстали
прихпди
кпји се
пппрезују

динара.

Месешни прпсешни прихпд пп шлану дпмаћинства за перипд јануар – јун 2015. гпд.
динара.
Пслпбпђенп плаћаоа таксе пп шлану 19. став 1. ташка 7. Закпна п републишким
административним таксама (« Службени гласник РС » брпј 43/03, 51/03, 61/05, 5/09,
54/09, 50/2011 и 93/2012)
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Увереое се издаје на захтев ушеника, а у сврху регулисаоа

УПРАВА ГРАДСКЕ ППЩТИНЕ СПППТ
Брпј: 67- /2015-III пд

. гпдине
М.П.
(Пптпис пвлащћенпг лица)

НАППМЕНЕ:
Изнпс месешнпг лишнпг дпхптка, пензије, инвалиднине, катастарскпг прихпда, прихпда
пд занатства и других прихпда кпји се пппрезују кап и ппдаци п брпју шланпва
дпмаћинства, унпсе се на пснпву увида у пдгпварајућа увереоа кпја је ушеник дужан
да прибави. Прихпди кпји се дпкументују треба да пптишу из текуће гпдине, изузев
катастарскпг прихпда кпји се утврђује за претхпдну календарску гпдину.
2. Месешна примаоа пп шлану дпмаћинства израшунавају се такп щтп се укупна месешна
примаоа свих шланпва дпмаћинства деле са брпјем шланпва дпмаћинства.
3. Фпрмулар увереоа пбавезнп пппунити щтампаним слпвима.
1.
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Назив услуге: Дпнпшеое решеоа п упису, изменама, дппунама/исправкама и
брисаоу ппдатака из Јединственпг бирачкпг списка
Ппис у шему се састпји услуга
Пријем захтева пп кпјима се израђује рещеое кпје се урушује лицу кпје има правп на
услугу лишнп или путем ппщте кап преппрушене ппщиљке са ппвратницпм п пбавезнпј
лишнпј дпстави
Категприја лица кпја имају правп на услугу
Сва пунплетна, ппслпвнп сппспбна лица кпја су деп Јединственпг бирашкпг списка за
теритприју Градске ппщтине Спппт и лица кпја пријаве пребивалищте на теритприји
градске ппщтине Спппт
Услпви кпје лице мпра да испуни да би пстварилп правп на услугу
Да дпстави дпказ п стицаоу пунплетства (важећу лишну карту Републике Србије), да има
пребивалищте/бправищте на теритприји Градске ппщтине Спппт, да је деп Јединственпг
бирашкпг списка за теритприју Градске ппщтине Спппт
Рпк у кпјем се услуга пружа
Закпнски рпк је 15 дана
Нашин пствариваоа права на услугу
Лишним ппднпщеоем захтева са фптпкппијпм пптребнпг дпказа и пригиналпм на увид
(лишна карта и пптврда п пријави бправищта за лица кпја немају пријаву пребивалищта)
Да ли је пмпгућенп пствариваое права на услугу електрпнским путем
Самп у перипду спрпвпђеоа избпрних радои
Нашин ппкретаоа ппступка
На лишни захтев и пп службенпј дужнпсти пп Извещтајима МУП-а Србије, Извещтајима
матишних служби
Таксе/трпщкпви за пствариваое права на услугу
Не ппдлеже наплати таксе
Дпкази кпји се прилажу ради пствариваоа права на услугу
- Захтев
- фптпкппија лишне карте (пригинал на увид)
- За расељена лица: пптврда п пријави бправка
Где се ппднпси захтев за пствариваое права на услугу
У прпстприји Управе градске ппщтине Спппт, ул. Кпсмајски трг бр. 5, канцеларија бр. 40
Лице пвлащћенп за пружаое инфпрмација п услузи и нашин на кпји се инфпрмације
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пружају
За Градску ппщтину Спппт квалификпвани електрпнски сертификат за рад у ЈБС-у имају
Славица Стпјанпвић и Никпла Мијатпвић
Инфпрмације се пружају усменп на захтев странке, и пп службенпј дужнпсти државним
прганима.
Ппис ппступаоа пргана накпн пријема захтева за пствариваое права на услугу
Приликпм пријема захтева пдмах на лицу места врщи се прпвера ппднетих дпказа и
врщи се увид у базу ппдатака у ЈБС-у, ради утврђиваоа да ли лице испуоава услпве за
пствариваое траженпг права.
Пп службенпј дужнпсти дпнпсе се рещеоа пп извещтајима МУП-а Републике Србије,
Извещтајима матишних служби, када се псим прпвера дпстављених ппдатака врщи и
дпдатнп прикупљаое и размена дпказа у сарадои са другим државним прганима у циљу
пптпунпсти, ташнпсти и благпвременпсти впђеоа бирашкпг списка.
Да ли је на пдлуку надлежнпг пргана дпзвпљена жалба/пригпвпр, кпме се иста ппднпси
и у кпм рпку
Жалба је дпзвпљена. Жалба се упућује Министарству за државну управу и лпкалну
сампуправу у рпку пд 24 шаса пд дана пријема рещеоа.
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Пример: Захтев за ажурираое бирашкпг списка
УПРАВА ГРАДСКЕ ППЩТИНЕ СПППТ
-Пдељеоу за ппщту управу –
ПРЕДМЕТ: Захтев за АЖУРИРАОЕ БИРАШКПГ СПИСКА
Ппднпсим захтев да се у бирашкпм списку кпји се впди за теритприју ппщтине Спппт изврщи
следећа исправка:
Упис

Брисаое

Измена - Дппуна

Исправка

( запкружити прпмену )
Разлпг ажурираоа бирашкпг списка:______________________________________________
_____________________________________________________________________________
Уз захтев за прпмену ппднпсим следећа дпкумента:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Лишну карту
Извпд из матишне коиге рпђених
Извпд из матишне коиге веншаних
Извпд из матишне коиге умрлих
Увереое п држављанству
За расељена лица: Пптврда п пријави бправка
Рещеое п пријему у држављанствп РС
Рещеое п прпмени лишнпг имена
_________________________________________

У Спппту,
Дана ___________20___.гпд

ППДНПСИЛАЦ ЗАХТЕВА
__________________________________________
( име, име пца и презиме )
__________________________________________
(адреса станпваоа-из лишне карте)
__________________________________________
(кпнтакт телефпн)
___________________________________________
(пптпис)
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Назив услуге: Увид у Јединствени бирачки списак
Ппис у шему се састпји услуга
Пмпгућаваое заинтереспванпм лицу да изврщи увид у свпје ппдатке у Јединственпм
бирашкпм списку
Категприја лица кпја имају правп на услугу
Сва пунплетна, ппслпвнп сппспбна лица кпја су држављани Републике Србије
Услпви кпје лице мпра да испуни да би пстварилп правп на услугу
Да ппседује важећу лишну карту или други дпкумент са ЈМБГ
Рпк у кпјем се услуга пружа
У мпменту ппднпщеоа захтева заинтереспванпг лица
Нашин пствариваоа права на услугу
Изнпщеоем усменпг или ппднпщеоем писменпг захтева лицу пвлащћенпм за ажурираое
бирашкпг списка
Да ли је пмпгућенп пствариваое права на услугу електрпнским путем
Увид
у
бирашки
списак
је
мпгућ
и
прекп
Интернета
https://birackispisak.beograd.gov.rs

на

адреси

Нашин ппкретаоа ппступка
На лишни захтев
Таксе/трпщкпви за пствариваое права на услугу
Не ппдлеже наплати таксе
Дпкази кпји се прилажу ради пствариваоа права на услугу
- Захтев
- фптпкппија лишне карте или други дпкумент са ЈМБГ (пригинал на увид)
- За расељена лица: пптврда п пријави бправка
Где се ппднпси захтев за пствариваое права на услугу
У прпстприји Управе градске ппщтине Спппт, ул. Кпсмајски трг бр. 5, канцеларија бр. 40
Лице пвлащћенп за пружаое инфпрмација п услузи и нашин на кпји се инфпрмације пружају
За градску ппщтину Спппт квалификпвани електрпнски сертификат за рад у ЈБС-у имају
Инфпрмације се пружају усменп на захтев странке.
Ппис ппступаоа пргана накпн пријема захтева за пствариваое права на услугу
Приликпм пријема захтева пдмах на лицу места врщи се прпвера ппднетих дпказа и врщи се
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увид у базу ппдатака у ЈБС-у
Да ли је на пдлуку надлежнпг пргана дпзвпљена жалба/пригпвпр, кпме се иста ппднпси и у
кпм рпку
/
Назив услуге: Издаваое пптврда из јединственпг бирашкпг списка
Ппис у шему се састпји услуга
Издаваое пптврда пп захтеву лица кпја су деп Јединственпг бирашкпг списка за теритприју
Градске ппщтине Спппт щтампаоем исте из базе Јединственпг бирашкпг списка
Категприја лица кпја имају правп на услугу
Сва пунплетна, ппслпвнп сппспбна лица кпја су деп Јединственпг бирашкпг списка за
теритприју Градске ппщтине Спппт
Услпви кпје лице мпра да испуни да би пстварилп правп на услугу
Да је лице деп Јединственпг бирашкпг списка за теритприју Градске ппщтине Спппт
Рпк у кпјем се услуга пружа
24 шаса пд мпмента ппднпщеоа захтева
Нашин пствариваоа права на услугу
Лишним ппднпщеоем захтева са фптпкппијпм пптребнпг дпказа и пригиналпм на увид
(лишна карта или друга јавна исправа са ЈМБГ)
Да ли је пмпгућенп пствариваое права на услугу електрпнским путем
Не
Нашин ппкретаоа ппступка
Ппднпщеоем захтева са пптребним дпказима
Таксе/трпщкпви за пствариваое права на услугу
Републишка административна такса у изнпсу пд 600,00 динара и тп: 300,00 динара пп
Тарифнпм брпју 1. (за захтев) и 300,00 динара пп Тарифнпм брпју 11. (за увереое/пптврде)
Закпна п републишким административним таксама
У перипду пд расписиваоа избпра дп датума оихпвпг пдржаваоа, републишка
административна такса се не плаћа.
Дпкази кпји се прилажу ради пствариваоа права на услугу
Захтев, лишна карта или друга јавна исправа са ЈМБГ и дпказ п уплаћенпј такси
Где се ппднпси захтев за пствариваое права на услугу
У прпстприји Управе градске ппщтине Спппт, ул. Кпсмајски трг бр. 5, канцеларија бр. 40
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Лице пвлащћенп за пружаое инфпрмација п услузи и нашин на кпји се инфпрмације пружају
За градску ппщтину Спппт квалификпвани електрпнски сертификат за рад у ЈБС-у имају
Инфпрмације се пружају усменп на захтев странке, и пп службенпј дужнпсти државним
прганима.
Ппис ппступаоа пргана накпн пријема захтева за пствариваое права на услугу
Приликпм пријема захтева пдмах на лицу места врщи се прпвера ппднетих дпказа и увид у
базу ппдатака у ЈБС-у, ради утврђиваоа да ли лице испуоава услпве за пствариваое
траженпг права
Да ли је на пдлуку надлежнпг пргана дпзвпљена жалба/пригпвпр, кпме се иста ппднпси и у
кпм рпку
Не
Назив услуге: Дпнпшеое решеоа п упису, изменама, дппунама/исправкама и брисаоу
ппдатака у Ппсебнпм бирачкпм списку наципналне маоине
Ппис у шему се састпји услуга
Пп пријему захтева заинтереспванпг лица за кпје се утврди да има правп на услугу, израђује
се рещеое кпје се урушује лицу лишнп или путем ппщте кап преппрушене ппщиљке са
ппвратницпм п пбавезнпј лишнпј дпстави
Категприја лица кпја имају правп на услугу
Пунплетнп, ппслпвнп сппспбнп лице са важећпм лишнпм картпм Републике Србије кпје је
уписанп у ЈБС на теритприји Градске ппщтине Спппт
Услпви кпје лице мпра да испуни да би пстварилп правп на услугу
Да је лице уписанп у Јединственпм бирашкпм списку за теритприју Градске ппщтине Спппт,
да има важећу лишну карту
Рпк у кпјем се услуга пружа
15 дана пд дана ппднпщеоа захтева
Нашин пствариваоа права на услугу
Пп захтеву странке
Да ли је пмпгућенп пствариваое права на услугу електрпнским путем
Не
Нашин ппкретаоа ппступка
На лишни захтев
Таксе/трпщкпви за пствариваое права на услугу
Не ппдлеже наплати таксе
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Дпкази кпји се прилажу ради пствариваоа права на услугу
- Захтев
- фптпкппија лишне карте (пригинал на увид)
Где се ппднпси захтев за пствариваое права на услугу
У прпстпријама Управе градске ппщтине Спппт, ул. Кпсмајски трг бр. 5, канцеларија бр. 40
Лице пвлащћенп за пружаое инфпрмација п услузи и нашин на кпји се инфпрмације пружају
Пвлащћенп лице у Градскпј ппщтини Спппт је Славица Стпјанпвић и Никпла Мијатпвић,
усменп на захтев странке
Ппис ппступаоа пргана накпн пријема захтева за пствариваое права на услугу
Пп пријему захтева пдмах на лицу места врщи се прпвера ппднетих дпказа и да ли лице има
пребивалищте на теритприји ппщтине Спппт щтп је први услпв да услуга мпже да се пствари,
други услпв је да је лице деп ЈБС-а за Градску ппщтину Спппт, такп да се врщи и прпвера
ппдатака у Јединственпм бирашкпм списку и акп су пба услпва испуоена дпнпси се
пдгпварајуће рещеое
Да ли је на пдлуку надлежнпг пргана дпзвпљена жалба/пригпвпр, кпме се иста ппднпси и у
кпм рпку
Да, жалба је дпзвпљена и ппднпси се Министарству државне управе и лпкалне сампуправе у
рпку пд 15 дана пд дана пријема рещеоа.
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Пример: Захтев за упис у ппсебан бирашки списак
ППЩТИНА

04.06.2018. гпдине

Пбразац 2

ГРАД
(назив јединице лпкалне сампуправе кпјпј се ппднпси захтев)

ЗАХТЕВ
за УПИС у ппсебан бирашки списак

наципналне маоине
(назив наципналне маоине)

Ппднпсилац захтева:
ИМЕ
ИМЕ ЈЕДНПГ РПДИТЕЉА
ПРЕЗИМЕ
ППЛ
ГПДИНА РПЂЕОА
ЈМБГ
БРПЈ ЛИШНЕ КАРТЕ

издата у МУП-у/ПУ/ПС

МЕСТП ПРЕБИВАЛИЩТА
ППЩТИНА/ГРАД
УЛИЦА И БРПЈ
ТЕЛЕФПН
(није пбавезнп али је ппжељнп уписати)

Ја,

(

)

(име)

(име пца)

кап припадник

(презиме)

наципналне маоине ппднпсим захтев за
(назив наципналне маоине)

упис у ппсебан бирашки списак мпје наципналне маоине, у складу са шланпм 32.ст.1. и 2. и шланпм
47. став 3. Закпна п наципналним саветима наципналних маоина („Службени гласник РС“, бр. 72/09,
20/14 – УС и 55/14).
Ппднпсилац захтева:
У

дана
(пптпис)

НАППМЕНА: Сви ппдаци пппуоавају се шиткп, щтампаним слпвима и идентишнп кап щтп су уписани у
лишнпј карти.
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Пример: Рещеое у упису у ппсебан бирашки списак
Република Србија
Град Бепград – Градска ппщтина Спппт
Управа градске ппщтине Спппт
Пдсек за ппщту управу и заједнишке ппслпве
Брпј: 208-2/2015
Датум:
На пснпву шлана 48. став 3. Закпна п наципналним саветима наципналних маоина („Службени
гласник РС”, брпј 72/09,20/14 - УС и 55/14), а у вези с шлaнoм 4. став 1. Правилника п нашину впђеоа
ппсебнпг бирашкпг списка („Службени гласник РС”, брпј 72/14) пп захтеву за упис у ппсебан бирашки
списак
наципналне маоине кпји је ппднеп
дана
, Управа
градске ппщтине Спппт дпнпси
РЕЩЕОЕ
УСВАЈА СЕ захтев за упис у ппсебан бирашки списак
..................................................

наципналне маоине....................

УПИСУЈЕ СЕ ..........................................................,у ппсебан бирашки списак........ наципналне
маоине.
Пбразлпжеое
Ппднпсилац захтева за упис у ппсебан бирашки списак
наципналне маоине пбратип се
Управи градске ппщтине Спппт кап надлежнпм за врщеое уписа у ппсебан бирашки списак, на
пснпву шлана 48. став 3. Закпна п наципналним саветима наципналних маоина .
Предметним захтевпм ппднпсилац тражи да га надлежни прган упище у ппсебан бирашки
списак.
Приликпм испитиваоа испуоенпсти закпнских услпва из шлана 32. став 1.Закпна п
наципналним саветима наципналних маоина, а у вези с шланпм 4. став 2. Правилника п нашину
впђеоа ппсебнпг бирашкпг списка надлежни прган је на пснпву увида у јединствени бирашки списак
утврдип да ппднпсилац захтева испуоава услпве кпји су пптребни за стицаое активнпг бирашкпг
права.
Имајући у виду наведенп, Управа градске ппщтине Спппт, кап надлежан прган према месту
пребивалищта ппднпсипца захтева за упис у ппсебан бирашки списак, на пснпву шлана 48. став 3.
Закпна п наципналним саветима наципналних маоина, а у вези с шланпм 4. став 2. Правилника п
нашину впђеоа ппсебнпг бирашкпг списка на пснпву ппднетпг захтева, увида у јединствени бирашки
списак, дпнеп је пдлуку кап у дисппзитиву рещеоа.
Упуствп п правнпм средству: Прптив пвпг рещеоа мпже се ппднети жалба Министарству
државне управе и лпкалне сампуправе у рпку пд 15 дана пд дана пријема рещеоа.
Дпставити:
- ппднпсипцу захтева
-архиви
НАШЕЛНИК
Управе градске ппщтине Спппт
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Назив услуге: Издаваое пптврде да се лице налази/не налази у бази ппдатака у сврху
пствариваоа права на здравствену заштиту, прибављаое личних дпкумената и
различитих ппвластица у превпзу, студентским дпмпвима, ђачким кухиоама и другп
Ппис у шему се састпји услуга
Пп пријему захтева заинтереспванпг лица за кпје се утврди да има правп на услугу, а накпн
увида у евиденцију израђује се пптврда кпје се урушује лицу лишнп или путем ппщте кап
преппрушене ппщиљке са ппвратницпм п пбавезнпј лишнпј дпстави
Категприја лица кпја имају правп на услугу
Избегла, прпгнана и интернп расељена лица
Услпви кпје лице мпра да испуни да би пстварилп правп на услугу
Да лице има статус избеглпг, прпгнанпг лица и интернп расељенпг лица и да има
пријављенп бправищте на теритприји градске ппщтине Спппт
Рпк у кпјем се услуга пружа
У мпменту ппднпщеоа захтева
Нашин пствариваоа права на услугу
Ппднпщеоем захтева
Да ли је пмпгућенп пствариваое права на услугу електрпнским путем
Не
Нашин ппкретаоа ппступка
Ппднпщеоем захтева
Таксе/трпщкпви за пствариваое права на услугу
Не ппдлеже наплати таксе
Дпкази кпји се прилажу ради пствариваоа права на услугу
- Захтев
- избеглишка легитимација/легитимација интернп расељенпг лица
- пријава бправка
Где се ппднпси захтев за пствариваое права на услугу
У прпстпријама Управе градске ппщтине Спппт, ул. Кпсмајски трг бр. 5 канцеларији бр. 30
или прекп щалтера писарнице Управе
Лице пвлащћенп за пружаое инфпрмација п услузи и нашин на кпји се инфпрмације пружају
Лице пвлащћенп за пружаое инфпрмација п услузи је лице расппређенп на раднп местп
ппверенищтва за избеглице, издаваоем траженпг дпкумента
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Ппис ппступаоа пргана накпн пријема захтева за пствариваое права на услугу
Накпн утврђиваоа шиоеница на пснпву увида у ппднету легитимацију израђује се пптврда
кпје се урушује лицу лишнп или путем ппщте кап преппрушене ппщиљке са ппвратницпм п
пбавезнпј лишнпј дпстави
Да ли је на пдлуку надлежнпг пргана дпзвпљена жалба/пригпвпр, кпме се иста ппднпси и у
кпм рпку
Не
Пример: Пптврда

Република Србија
Град Бепград
Градска ппщтина Спппт
Управа градске ппщтине Спппт
Служба за друщтвене делатнпсти
Ппверенищтвп за избеглице
Брпј: 205-1/2015
Датум: 10.12.2015. гпдине
Спппт, Кпсмајски трг брпј 5
Управа градске ппщтине Спппт, Служба за друщтвене делатнпсти, Ппверенищтвп за
избеглице, на пснпву шл. 161. Закпн п ппщтем упавнпм ппступку ("Сл. лист СРЈ", бр. 33/97,
31/01 и "Сл.гласник РС", бр. 30/10), на захтев кпји је ппднеп-ла _______________ издаје
ППТВРДУ
Кпјпм се пптврђује да _______________, рпђена _____________. гпдине у месту
_____________, ппщтина _____________, Република ______________, са претхпдним пребивалищтем
у месту _______________, ппщтина _____________, Република ______________, а сада са
бправищтем у месту ___________, ул. ________________ бр._____, ппщтина Спппт, има статус
избеглпг/прпгнанпг/расељенпг лица, и на пснпву тпга издату ______________ легитимацију брпј:
______________.
____________ пријављен је у ппщтини Спппт- Ппверенищтву за избеглице дана __________.
гпдине, на адресу у __________, ул. ___________ бр. ____.

Пптврда се издаје, ради пствариваоа права на _____________________, и у друге
сврхе се не мпже кпристити.
Службенп лице
___________________
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Назив услуге: Пружаое правне ппмпћи
Ппис у шему се састпји услуга
Услуга се састпји у даваоу усмених правних савета, састављаое ппднесака (тужби, предлпга,
пријава, правних лекпва, представки и сл.) и састављаое исправа (угпвпра, изјава, завещтаоа.)
Услуга мпже бити бесплатна или да се врщи уз плаћаое накнаде.
Категприја лица кпја имају правп на услугу
Сва лица кпја се пбрате, а правп на бесплатну правну ппмпћ имају: кприсници спцијалне ппмпћи,
пензипнери, инвалиди са ниским примаоима, незаппсленим лицима, ппљппривредницима са
малим катастарским прихпдима и избеглим, расељеним и прпгнаним лицима.
Услпви кпје лице мпра да испуни да би пстварилп правп на услугу
Нема ппсебних услпва, псим кпд пствариваоа права на бесплатну услугу и тп ппднпщеоем дпказа
да лице припада некпј пд категприја из претхпднпг ступца
Рпк у кпјем се услуга пружа
Није прпписан рпк у кпме се услуга пружа, пп правилу тп је пдмах или у дпгпвпру са тражипцем
услуге у зависнпсти пд пптребе хитнпсти ппступаоа
Нашин пствариваоа права на услугу
Грађанин пднпснп лице кпје пстварује правп на бесплатну правну ппмпћ дужнп је пдмах накпн
навпђеоа разлпга збпг кпјег се пбраћа Служби правне ппмпћи ради сашиоаваоа писменпг акта да
прилпжи писмени дпказ кпјим се пптврђује оегпвп правп на бесплатну правну ппмпћ (нпр.шек пд
пензије, фптпкппија евиденципнпг картпна Наципналне службе за заппщљаваое, пптврду Центра за
спцијални рад), а акп услугу плаћа пптребнп је да накнаду за пружену правну ппмпћ уплати
уплатницпм, неппсреднп пп изврщенпј услузи
Да ли је пмпгућенп пствариваое права на услугу електрпнским путем
Пствариваое права на услугу пружаоа правне ппмпћи електрпнским путем пмпгућенп је за
дпбијаое ппщтих инфпрмација путем email-a informisanje@sopot.org.rs
Нашин ппкретаоа ппступка
Ппступак пружаоа правне ппмпћи ппкреће се усменим захтевпм грађанина пднпснп странке и у
слушају даваоа усменпг савета и у слушају писмене израде ппднесака и исправа. Усмени и писмени
савети пднпснп оихпва израда евидентирају се у уписнику странака и пружених услуга. Ппступак се
пкпншава пружаоем усменпг савета странци, кпји се евидентира у уписнику странака и пружених
услуга за усмене савете а када је реш п изради писменпг акта исти се накпн израде уписује у уписник
странака и пружених услуга
Таксе/трпщкпви за пствариваое права на услугу
Таксе за пствариваое права на услугу су усклађене са ппстпјећим прпписима
Дпкази кпји се прилажу ради пствариваоа права на услугу
За услугу уз накнаду самп дпкументација пптребна за израду пдгпварајућег акта, а кпд бесплатне
правне ппмпћи странка је дужна да прилпжи пптврду предузећа пднпснп фирме у кпјпј пстварује
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минималну зајемшену зараду, шек пд пензије, фптпкппију евиденципнпг картпна Наципналне службе
за заппщљаваое, Пптврду Центра за спцијални рад, а акп има свпјствп ратнпг или мирнпдппскпг
инвалида рещеое кпјим тп свпјствп дпказује.
Где се ппднпси захтев за пствариваое права на услугу
Захтев за пствариваое права на услугу ппднпси се директнп у прпстпријама Служби правне ппмпћи,
у Управи градске ппщтине Спппт, канцеларија бр. 39, кпја грађанима пружа пптребну правну ппмпћ
и даје пбавещтеоа п ппступку, услпвима и рпкпвима за пствариваое оихпвих права и изврщаваое
пбавеза. Служба правне ппмпћи впди уписник странака и пружених услуга.
Лице пвлащћенп за пружаое инфпрмација п услузи и нашин на кпји се инфпрмације пружају
Лице пвлащћенп за пружаое правне ппмпћи је лице расппређенп на раднп местп пружаое правне
ппмпћи. Инфпрмације се пружају директнп приликпм пбраћаоа странке пвлащћенпм лицу или
телефпнским путем.
Ппис ппступаоа пргана накпн пријема захтева за пствариваое права на услугу
Накпн пријема захтева за пствариваое права на услугу, заппслени кпји пбавља ппслпве пружаоа
правне ппмпћи је дужан пдмах, акп је у питаоу усмени савет да странци пружи исти, а кпд израде
писмених аката исти се израђују пдмах или у дпгпвпру са странкпм у другпм примеренпм рпку у
зависнпсти пд пптребе хитнпсти ппступаоа
Да ли је на пдлуку надлежнпг пргана дпзвпљена жалба/пригпвпр, кпме се иста ппднпси и у
кпм рпку
На пдлуку надлежнпг пргана није дпзвпљена жалба
Назив услуге: Експрппријација и административни пренпс
Ппис у шему се састпји услуга
Спрпвпђеое ппступка, прикупљаое и извпђеое дпказа дпнпщеое рещеоа у првпм степену
Категприја лица кпја имају правп на услугу
Република Србија, град Бепграда, градска ппщтина, јавни фпндпви, јавна предузећа, привредна
друщтва кпја су пснпвана пд стране јавних предузећа, кап и привредна друщтва са већинским
државним капиталпм пснпвана пд стране Републике Србије, града Бепграда, или градске ппщтине,
Услпви кпје лице мпра да испуни да би пстварилп правп на услугу
да је утврђен јавни интрес за експрппријацију, да ппстпји пдгпварајући плански дпкумент и да су
пбезбеђена средства за накнаду,
Рпк у кпјем се услуга пружа
30 дана укпликп су испуоени сви закпнски услпви, укпликп је мпгуће прибавити све дпказе пднпснп
утврдити кпмплетнп шиоенишнп стаое кап и да су власници неппкретнпсти дпступни
Нашин пствариваоа права на услугу
Ппднпщеоем предлпга и испуоенпщћу закпнских услпва
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Да ли је пмпгућенп пствариваое права на услугу електрпнским путем
НЕ
Нашин ппкретаоа ппступка
Ппступак пп предлпгу за експрппријацију спрпвпди и рещеое дпнпси служба ппщтинске управе
надлежне за импвинскп правне ппслпве ппщтине, на шијпј се теритприји налази неппкретнпст
предлпжена за експрппријацију.
Пре дпнпщеоа рещеоа п експрппријацији прган из става 1. пвпг шлана саслущаће сппственика
неппкретнпсти п шиоеницама пд знашаја за експрппријацију неппкретнпсти
Таксе/трпщкпви за пствариваое права на услугу
Републишка административна такса на пдлуку и жалбу,псим укпликп се ради п правним лицима кпја
су пслпбпђена плаћаоа таксе у смислу пдредбе. шл.18 Закпна п републишким административним
таксама
Дпкази кпји се прилажу ради пствариваоа права на услугу
Рещеое Владе РС п утврђиваоу јавнпг интереса зе експрппријацију извпд из Планскпг дпкумента
кппију плана за неппкретнпст не старију пд 6 месеци лист неппкретнпсти за парцелу на кпјпј се
налази неппкретнпст дпказ п пбезбеђеним средствима за накнаду дпказ п плаћенпј
административнпј такси на захтев и пдлуку
Лице пвлащћенп за пружаое инфпрмација п услузи и нашин на кпји се инфпрмације пружају
Службена лица пдељеоа за импвинскп-правне ппслпве
Ппис ппступаоа пргана накпн пријема захтева за пствариваое права на услугу
Накпн пријема предлпга, врщи се прпвера прилпжене дпкументације, прпвера активне и пасивне
легитимације странака у ппступку и акп су у тпм смислу испуоени услпви, пдржава се расправа у
присуству свих странака на кпјпј се утврђују шиоенице пднпснп извпде пптребни дпкази.Укпликп су
се на првпј расправи изјасниле све странке а прибављени су сви пптребни дпкази, ппступајући прган
накпн расправе дпнпси рещеое кпјим се усваја захтев.
Укпликп нису испуои сви услпви захтев се мпже рещеоем пдбити, или закљушкпм пдбацити.
Да ли је на пдлуку надлежнпг пргана дпзвпљена жалба/пригпвпр, кпме се иста ппднпси и у кпм
рпку
Пп жалби прптив првпстепенпг рещеоа дпнетпг пп предлпгу за експрппријацију рещава
министарствп надлежнп за ппслпве финансија.
Назив услуге: Захтев за ппништај решеоа п експрппријацији
Ппис у шему се састпји услуга
спрпвпђеое ппступка, прикупљаое и извпђеое дпказа дпнпщеое рещеоа у првпм степену
Категприја лица кпја имају правп на услугу
физишка и правна лица кап власници , ранији власници, наследници или правни следбеници
власника, кап и кприсници и правни следбеници кприсника
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Услпви кпје лице мпра да испуни да би пстварилп правп на услугу
да неппкретнпст није приведена намени ради кпје је експрпприсана или ради кпје је изврщен
административни пренпс
Рпк у кпјем се услуга пружа
30 дана укпликп су испуоени сви закпнски услпви, укпликп је мпгуће прибавити све дпказе пднпснп
утврдити кпмплетнп шиоенишнп стаое кап и да су власници неппкретнпсти дпступни
Нашин пствариваоа права на услугу
ппднпщеоем захтева и испуоенпщћу закпнских услпва
Да ли је пмпгућенп пствариваое права на услугу електрпнским путем
НЕ
Нашин ппкретаоа ппступка
На захтев странке у слпбпднпј фпрми
Таксе/трпщкпви за пствариваое права на услугу
Републишка административна такса на захтев, пдлуку и жалбу,псим укпликп се ради п правним
лицима кпја су пслпбпђена плаћаоа таксе у смислу пдредбе. шл.18 Закпна п републишким
административним таксама,
Дпкази кпји се прилажу ради пствариваоа права на услугу
рещеое шији се ппнищтај тражи кппију плана за неппкретнпст не старију пд 6 месеци лист
неппкретнпсти за парцелу на кпјпј се налази неппкретнпст дпказ активнпј легитимацији (кппија
лишне карте , пставинскп рещеое увереое п уппреднпм брпју парцела старпг и нпвпг премера дпказ
п плаћенпј административнпј такси на захтев и пдлуку
Где се ппднпси захтев за пствариваое права на услугу
путем ппщте или на писарници Управе градске ппщтине Спппт
Лице пвлащћенп за пружаое инфпрмација п услузи и нашин на кпји се инфпрмације пружају
сва службена лица Пдељеоа
Ппис ппступаоа пргана накпн пријема захтева за пствариваое права на услугу
Накпн пријема захтева, врщи се прпвера прилпжене дпкументације, активна и пасивна легитимација
странака у ппступку и акп су у тпм смислу испуоени услпви, пдржава се расправа у присуству свих
странака на кпјпј се утврђују шиоенице пднпснп извпде пптребни дпкази.Укпликп су се на првпј
расправи изјасниле све странке а прибављени су сви пптребни
дпкази ппступајући прган накпн расправе дпнпси рещеое кпјим се усваја захтев, укпликп нису
испуоени сви закпнски услпви пдељеое мпже захтев рещеоем пдбити, или закљушкпм пдбацити.
Да ли је на пдлуку надлежнпг пргана дпзвпљена жалба/пригпвпр, кпме се иста ппднпси и у кпм
рпку
Дпзвпљена је жалба Министарству финансија Републике Србије у рпку пд 15 дана пд дана пријема
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пдлуке уз дпказ п плаћенпј административнпј такси. Жалба се предаје прекп Пдељеоа ппщтпм или
неппсреднп на писарници
НАЗИВ УСЛУГЕ: Даваое у закуп грађевинскпг земљишта у јавнпј свпјини града ради изградое,
пднпснп ради легализације пбјеката
Ппис у шему се састпји услуга
Грађевинским земљищтем у јавнпј свпјини града распплаже град, у складу са закпнпм кпјим је
уређена пбласт грађевинскпг земљищта.
Распплагаоем грађевинским земљищтем сматра се:
1. птуђеое;
2. даваое у закуп;
3. међуспбнп распплагаоe власника грађевинскпг земљищта у јавнпј свпјини;
4. улагаое у капитал;
5. устанпвљаваое права стварне службенпсти.
Градска ппщтина мпже на пснпву пвлащћеоа градпнашелника, у име и за рашун града, птуђити
грађевинскп земљищте ради изградое, пднпснп ради легализације пбјеката дп 800 m 2 БРГП, а
градске ппщтине мпгу на исти нашин птуђити грађевинскп земљищте ради изградое, пднпснп
легализације пбјеката и прекп 800 m2 БРГП.
Рещеое п птуђеоу грађевинскпг земљищта дпнпси председник Градске ппщтине, на предлпг
прганизаципне јединице градске ппщтине надлежне за импвинскп-правне ппслпве, ппщтп Кпмисија
кпју пбразује председник градске ппщтине пцени да су испуоени услпви за дпнпщеое рещеоа п
птуђеоу.
Угпвпр п птуђеоу грађевинскпг земљищта, у име и за рашун града, закљушује председник градске
ппщтине.
Категприја лица кпја имају правп на услугу
физишка и правна лица, власници нелегалних пбјеката
Услпви кпје лице мпра да испуни да би пстварилп правп на услугу
да је власник нелегалнпг пбјекта за кпји су испуоени плански и технишки услпви за легализацију
Рпк у кпјем се услуга пружа
30 дана укпликп су испуоени сви закпнски услпви, пкап и укпликп је мпгуће прибавити све дпказе
пднпснп утврдити кпмплетнп шиоенишнп стаое
Нашин пствариваоа права на услугу
ппднпщеоем захтева и испуоенпщћу закпнских услпва
Да ли је пмпгућенп пствариваое права на услугу електрпнским путем
НЕ
Нашин ппкретаоа ппступка
Ппступак се ппкреће пп инцијативи градске ппщтине.
Таксе/трпщкпви за пствариваое права на услугу
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лпкална административна такса на рещеое п дпдели у закуп или пткуп у складу с Пдлукпм п
лпканим администаративним таксама
Дпкази кпји се прилажу ради пствариваоа права на услугу
Прибављају се пп службенпј дужнпсти
Где се ппднпси захтев за пствариваое права на услугу
путем ппщте или на писарници Управе градске ппщтине Спппт
Лице пвлащћенп за пружаое инфпрмација п услузи и нашин на кпји се инфпрмације пружају
сва службена лица Пдељеоа
Ппис ппступаоа пргана
Грађевинскп земљищте се птуђује јавним надметаоем акп планирана БРГП пбјекта, не прелази
10.000 m2, пднпснп прикупљаоем ппнуда јавним пгласпм, акп планирана БРГП пбјеката прелази
10.000 m2
Јавни пглас за птуђеое грађевинскпг земљищта припрема и пбјављује градска ппщтина. Ппступак
јавнпг надметаоа, пднпснп птвараоа писмених ппнуда, спрпвпди кпмисија. Заинтереспвана лица
ппднпсе пријаве ппд услпвима у јавнпм пгласу. Рпк за ппднпщеое пријава, пднпснп ппнуда не
мпже бити краћи пд 30 дана пд дана јавнпг пглащаваоа.
Пп спрпведенпм ппступку председник Градске ппщтине дпнпси рещеое п птуђеоу земљищта.
Угпвпр п птуђеоу грађевинскпг земљищта (у даљем тексту: угпвпр п птуђеоу) се закљушује са лицем
кпме се птуђује грађевинскп земљищте, у рпку пд 30 дана пд дана дпстављаоа рещеоа п птуђеоу.
Да ли је на пдлуку надлежнпг пргана дпзвпљена жалба/пригпвпр, кпме се иста ппднпси и у кпм
рпку
Прптив акта надлежнпг пргана мпже се ппкренути управни сппр директнп пред надлежним
Управним судпм у Бепграду у рпку пд 30 дана пд дана пријема пдлуке уз дпказ п плаћенпј
административнпј такси.
Назив услуге: Претвараое (кпнверзија) права кпришћеоа у правп свпјине на грађевинскпм
земљишту уз накнаду
Ппис у шему се састпји услуга
Лица, кпја су уписана у јавну коигу п евиденцији неппкретнпсти и правима на оима, кап нпсипци
права кприщћеоа на грађевинскпм земљищту имају правп на претвараое– кпнверзију права
кприщћеоа у правп свпјине на грађевинскпм земљищту, уз накнаду, ппд услпвима прпписаним
закпнпм.
Категприја лица кпја имају правп на услугу
Лица, кпја су уписана у јавну коигу п евиденцији неппкретнпсти и правима на оима, кап нпсипци
права кприщћеоа на грађевинскпм земљищту
Услпви кпје лице мпра да испуни да би пстварилп правп на услугу
Ппступак за кпнверзију ппкреће се пп захтеву лица кпја су уписана у јавну коигу п евиденцији
неппкретнпсти и правима на оима, кап нпсипци права кприщћеоа на грађевинскпм земљищту.
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Рпк у кпјем се услуга пружа
Надлежни прган, пп спрпведенпм ппступку, у рпку пд псам дана дпнпси рещеое кпјим се утврђује
правп на претвараое права кприщћеоа у правп свпјине на катастарскпј парцели кпја је предмет
захтева.

Нашин пствариваоа права на услугу
ппднпщеоем захтева и испуоенпщћу закпнских услпва
Да ли је пмпгућенп пствариваое права на услугу електрпнским путем
НЕ
Нашин ппкретаоа ппступка
Ппднпщеоем захтева у слпбпднпј фпрми
Таксе/трпщкпви за пствариваое права на услугу
Накнада за кпнверзију мпже се платити у једнпкратнпм изнпсу или у 60 једнаких месешних рата.
Лица-кприсници мпгу, дп стицаоа и уписа права свпјине на грађевинскпм земљищту у складу са
закпнпм, са власникпм грађевинскпг земљищта закљушити угпвпр п закупу грађевинскпг земљищта
Дпкази кпји се прилажу ради пствариваоа права на услугу
Надлежни прган прибавља извпд из листа неппкретнпсти за катастарску парцелу за кпју је ппднет
захтев.
Где се ппднпси захтев за пствариваое права на услугу
Захтев за кпнверзију се ппднпси пргану надлежанпм за импвинскп правне ппслпве.
Лице пвлащћенп за пружаое инфпрмација п услузи и нашин на кпји се инфпрмације пружају
сва службена лица Пдељеоа
Ппис ппступаоа пргана накпн пријема захтева за пствариваое права на услугу
Надлежни прган, пп дпбијаоу захтева за кпнверзију прпверава да ли су уз захтев ппднети сви
прпписани дпкази. Акп надлежни прган утврди да су уз захтев дпстављени прпписани дпкази,
утврђује да ли ппстпје услпви предвиђени пвим закпнпм за умаоеое тржищне вреднпсти.
Да ли је на пдлуку надлежнпг пргана дпзвпљена жалба/пригпвпр, кпме се иста ппднпси и у кпм
рпку
Прптив рещеоа мпже се ппднети жалба у рпку пд 15 дана пд дана дпстављаоа рещеоа.
Пп жалби на рещеое рещава министарствп надлежнп за ппслпве финансија у рпку пд 30 дана.
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Назив услуге: Исељеое бесправнп усељених лица из станпва и заједничких прпстприја
Ппис у шему се састпји услуга
спрпвпђеое ппступка, прикупљаое и извпђеое дпказа дпнпщеое рещеоа у првпм степену
Категприја лица кпја имају правп на услугу
физишка и правна лица кап власници станпва или заједнишких прпстприја или лице кпје има правни
интерес
Услпви кпје лице мпра да испуни да би пстварилп правп на услугу
да је ппднпсилац захтева власник стана или лице кпје има правни интерес , а да је усељенп лице
некп кп се уселип у стан или заједнишке прпстприје стамбене зграде без правнпг пснпва или кпристи
стан без закљушенпг угпвпра или је ппнищтен правни пснпв пп кпме је закљушен угпвпр, власник
стана, пднпснп лице кпје има правни интерес
Рпк у кпјем се услуга пружа
ппступак је хитан и интерни рпк је 30 дана пд ппднпщеоа захтева укпликп су испуоени сви закпнски
услпви, кап и укпликп је мпгуће у тпм рпку прибавити све дпказе пднпснп утврдити кпмплетнп
шиоенишнп стаое
Нашин пствариваоа права на услугу
ппднпщеоем захтева и испуоенпщћу закпнских услпва
Да ли је пмпгућенп пствариваое права на услугу електрпнским путем
НЕ
Нашин ппкретаоа ппступка
На захтев странке у слпбпднпј фпрми
Таксе/трпщкпви за пствариваое права на услугу
лпкална административна такса и евентуални трпщкпви ппступка ( увиђај, вещташеое)
Дпкази кпји се прилажу ради пствариваоа права на услугу
лист неппкретнпсти за стан кап дпказ п праву власнищтва на стану или зајднишкпј прпстприји или
други дпказ кпјим се дпказује правни интерес ппдатке у усељенпм лицу дпказ п плаћенпј такси на
захтев и пдлуку
Где се ппднпси захтев за пствариваое права на услугу
путем ппщте или на писарници Управе градске ппщтине Спппт
Лице пвлащћенп за пружаое инфпрмација п услузи и нашин на кпји се инфпрмације пружају
сва службена лица Пдељеоа
Ппис ппступаоа пргана накпн пријема захтева за пствариваое права на услугу
Накпн пријема захтева, пдељеое врщи прпверу прилпжене дпкументације, пцеоује активну и
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пасивну легитимацију странке у ппступку, и акп су у тпм смислу испуоени услпви, спрпвпди
ппступак, пдржава усмену расправу утврђује и извпди дпказе и накпн утврђнпг шиоенишнпг стаоа
дпнпси пдлуку у фпрми рещеоа кпјим се захтев усваја или кпјим се захтев пдбија или у фпрми
закљушка кпјим се захтев пдбацује.
Да ли је на пдлуку надлежнпг пргана дпзвпљена жалба/пригпвпр, кпме се иста ппднпси и у кпм
рпку
Прптив акта надлежнпг пргана мпже се изјавити Жалба надлежнпм градскпм Секретаријату за
импвинскп правне ппслпве у Бепграду, а прекп пвпг пдељеоа писменп путем ппщте или на
писарници управе Градске ппщтине Спппт у рпку пд 15 дана пд дана пријема рещеоа уз дпказ п
плаћенпј административнпј такси на Жалбу.
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Пример: Рещеое кпјим се налаже исељеое из стана/заједнишких прпстприја
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД БЕПГРАД
ГРАДСКА ППЩТИНА СПППТ
Управа Градске ппщтине Спппт
Пдсек за урбанистишкп-грађевинске
и кпмуналнп-стамбене ппслпве
Брпј: 360-......../2015
Дана: .............................
Пдсек за урбанистишкп-грађевинске и кпмуналнп-стамбене ппслпве Управе Градске ппщтине Спппт,
рещавајући пп захтеву ............................. из ...................., ул. ...................... бр. ........, за исељеое
................................. из ................. из стана брпј ........... у .................., у улици ........................... бр. ....., на пснпву
шлана бр. 5. Закпна п станпваоу („Сл. гласник РС“, бр. 50/92, 76/92, 84/92, 33/93, 46/94, 47/94, 49/95, 16/97,
46/98, 26/2001 и 99/2011) и шл. 192. Закпна п ппщтем управнпм ппступку (Сл. лист СРЈ“, бр. 33/97 и 31/2001 и
„Сл. гласник РС“, бр. 30/10), дпнпси:

Р Е ЩЕ О Е

НАЛАЖЕ СЕ .................................................... из .................., ул. .................................... бр..........., стан
.........., да иселе ствари из стана брпј ........., у ......................., у ....................................... бр. ..........., кпји кпристе
без закпнскпг пснпва и да га, пслпбпђен пд ствари, предају нпсипцу права кприщћеоа ............................... из
.................., у рпку пд 15 дана пд дана пријема рещеоа.
Укпликп именпвани у утврђенпм рпку не ппступе пп налпгу, исељеое ће се изврщити принудним
путем п трпщку изврщеника шији изнпс ће бити утврђен ппсебним закљушкпм.
Жалба не пдлаже изврщеое рещеоа.

Пбразлпжеое

............................... из ...................., кприсник стана брпј ...... у .................., у улици ...............................
бр. ......., пбратила се пвпм пргану са предлпгпм за исељеое, пднпснп, дпнпщеое рещеоа кпјим ће се
..............................................из ............................, налпжити да иселе ствари из ппменутпг стана и исти врате
нпсипцу права кприщћеоа.
Ппступајући пп захтеву .............................................из ........................, пвај прган је упутип ппзив
................................................... из ..................... и ................................ из ......................., ради изјащоеоа и
дппуне захтева.
Дана ....................... гпдине, пп ппзиву пвпг пргана, пдазвап се ............................. из .................., п шему
је сашиоен записник, а дана ...................... гпдине, сашиоен је записник п изјави странке ........................... из
.......................
Уз захтев за исељеое, прилпженп је јпщ: пвлащћеое брпј .............. пд .................. гпдине, рещеое п
закупу стана брпј ............... пд ................. гпдине, угпвпр п закупу стана брпј .............. пд ............... гпдине,
рещеое п закупу стана брпј .................... пд ...................... гпдине, угпвпр п закупу стана брпј .................. пд
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.................... гпдине, записник п примппредаји стана брпј ............... пд .................. гпдине, пппмена пред
утужеое брпј ............ пд .................. гпдине, сппразумни раскид угпвпра п закупу пд ...................... гпдине,
дппис ............................ пд ....................... гпдине и извпд из земљищне коиге ..........................
Увидпм у дпстављене списе, имајући у виду навпде из записника пд .................... гпдине и
....................... гпдине, утврђенп је да је ...................................... из ................, нпсилац права кприщћеоа на
стану брпј ........ у .........................., у улици .................................. бр........., пднпснп-закуппдавац предметнпг
стана, те да исти није дат на кприщћеое ................................................ из ........................
Пп сппразумнпм раскиду угпвпра и изласку претхпднпг кприсника .............................., стан је бип у уреднпм
стаоу и закљушан.
.................................................... из ........................., кпристили су без правнпг пснпва стан брпј ........... у
....................., у улици ......................................... бр. ......., на тај нашин щтп су заменили браву и унели свпје
ствари у једну прпстприју предметнпг стана.Такп је и захтев ........................................ из ..................., пд
........................ гпдине, за надпкнаду трпщкпва замене браве и шищћеоа-непснпван.
Шланпм 5. Закпна п станпваоу („Сл. гласник РС“, бр. 50/92, 76/92, 84/92, 33/93, 46/94, 47/94, 49/95,
16/97, 46/98, 26/2001 и 99/2011), предвиђенп је да се стамбене зграде и станпви кпристе пп пснпву права
свпјине на стану и пп пснпву закупа, а да се, акп се некп лице усели у стан или заједнишке прпстприје
стамбене зграде без правнпг пснпва или кпристи стан без закљушенпг угпвпра или је ппнищтен правни пснпв
пп кпме је закљушен угпвпр, власник стана, пднпснп лице кпје има правни интерес, мпже кпд ппщтинскпг
пргана надлежнпг за стамбене ппслпве да захтева оегпвп исељеое.
Имајући у виду све напред наведенп, пдлушенп је кап у дисппзитиву.
ППУКА П ПРАВНПМ СРЕДСТВУ: Прптив пвпг рещеоа, незадпвпљна страна мпже изјавити жалбу
Секретаријату за кпмуналне и стамбене ппслпве града Бепграда, са седищтем у Бепграду у улици Краљице
Марије бр. 1, у рпку пд 15 дана пд дана пријема рещеоа , прекп пвпг Пдсека, таксирану са 430, 00 динара
административне таксе.
Пслпбпђенп плаћаоа таксе на пснпву Пдлуке п лпкалним административним таксама („Сл. лист
града Бепграда“ , бр. 50/2014).
Рещенп у Пдсеку за урбанистишкп-грађевинске и кпмуналнп-стамбене ппслпве Управе Градске
ппщтине Спппт, ппд брпјем: 360-...................... пд ......................... гпдине.

Пбрадип:

НАШЕЛНИК
Дпставити:
-.....................................
-......................................
-архиви
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Назив услуге: Издаваое увереоа да је стан исплаћен у целпсти
Ппис у шему се састпји услуга
издаваое пптврда да је стан исплаћен у целпсти
Категприја лица кпја имају правп на услугу
физишка и правна лица кап власници станпва или лице кпји има правни интерес
Услпви кпје лице мпра да испуни да би пстварилп правп на услугу
да је ппднпсилац захтева власник стана или лице кпје има правни интерес и да ппседује пригинал
угпвпр п пткупу стана за кпји се издаје пптврда
Рпк у кпјем се услуга пружа
15 дана
Нашин пствариваоа права на услугу
ппднпщеоем захтева и испуоенпщћу закпнских услпва
Да ли је пмпгућенп пствариваое права на услугу електрпнским путем
НЕ
Нашин ппкретаоа ппступка
На захтев странке у слпбпднпј фпрми
Таксе/трпщкпви за пствариваое права на услугу
лпкална административна такса на захтев и пптврду
Дпкази кпји се прилажу ради пствариваоа права на услугу
пригинал угпвпра п пткупу стана
дпказ п плаћенпј такси на захтев и пптврду
евентуалнп уплатницу или неки други дпказ п исплати
Где се ппднпси захтев за пствариваое права на услугу
путем ппщте или на писарници Управе градске ппщтине Спппт
Лице пвлащћенп за пружаое инфпрмација п услузи и нашин на кпји се инфпрмације пружају
сва службена лица Пдељеоа
Ппис ппступаоа пргана накпн пријема захтева за пствариваое права на услугу
Накпн пријема захтева, пдељеое прибавља списе предмета из архиве и прибавља извпд са рашуна
ппщтине кап дпказ да су средства уплаћена, накпн шега издаје писану пптврду , а пригинал угпвпра
пверава щтамбиљем на кпме пище да је стан исплаћен у целпсти и
пешатпм пдељеоа.
у слушају да нема дпказа да је стан исплаћен у целпсти прган дпнпси рещеое кпјим се захтев пдбија
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Да ли је на пдлуку надлежнпг пргана дпзвпљена жалба/пригпвпр, кпме се иста ппднпси и у кпм
рпку
Прптив акта надлежнпг пргана мпже се изјавити Жалба надлежнпм градскпм Секретаријату за
импвинскп правне ппслпве у Бепграду, а прекп пвпг пдељеоа писменп путем ппщте или на
писарници управе Градске ппщтине Спппт у рпку пд 15 дана пд дана пријема рещеоа уз дпказ п
плаћенпј административнпј такси на Жалбу.
Назив услуге: Пријава п псниваоу савета и скупштине станара и избпру председника
Ппис у шему се састпји услуга
увпђеое у евиденцију скупщтина и савета стамбених зграда
Категприја лица кпја имају правп на услугу
стамбене зграде кап правна лица
Услпви кпје лице мпра да испуни да би пстварилп правп на услугу
да се ради п стамбенпј згради у пдређенпј улици са пдређеним кућним брпјем,
да су скупщтина и савет кпнституисани у присуству већине власника станпва , кап и да је за
председника гласала већина шланпва скупщтине
да су ппднели пријаву п кпнституисао у за евиденцију скупщтина и савета
Рпк у кпјем се услуга пружа
15 дана
Нашин пствариваоа права на услугу
ппднпщеоем захтева и испуоенпщћу закпнских услпва
Да ли је пмпгућенп пствариваое права на услугу електрпнским путем
НЕ
Нашин ппкретаоа ппступка
На пснпву пријаве представника зграде на ппсебнпм пбразцу
Таксе/трпщкпви за пствариваое права на услугу
/
Дпкази кпји се прилажу ради пствариваоа права на услугу
пдлуку или записник са седнице скупщтине/савета п фпрмираоу скупщтине/савета и избпру
председника
дпказе п власнищтву на станпвима (лист неппксретнпсти укпликп су сви станпви етажнп укоижени
или кппије угпвпра кппију лишне карте председника скупщтине , савета
Где се ппднпси захтев за пствариваое права на услугу
путем ппщте или на писарници Управе градске ппщтине Спппт
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Лице пвлащћенп за пружаое инфпрмација п услузи и нашин на кпји се инфпрмације пружају
сва службена лица Пдељеоа
Ппис ппступаоа пргана накпн пријема захтева за пствариваое права на услугу
Накпн пријема захтева, службенп лице врщи прпверу у прилпжене дпкументације и акп су испуоени
услпви уписује скупщтину/савет у евиденцију и дпдељује евиденцијски брпј
Да ли је на пдлуку надлежнпг пргана дпзвпљена жалба/пригпвпр, кпме се иста ппднпси и у кпм
рпку
/
Назив услуге: Издаваое увереоа п псниваоу савета и скупштине станара и избпру председника
Ппис у шему се састпји услуга
издаваое увереоа да је фпрмирана скупщтина или савет и изабран председник
Категприја лица кпја имају правп на услугу
стамбене зграде кап правна лица
Услпви кпје лице мпра да испуни да би пстварилп правп на услугу
да се ради п стамбенпј згради у пдређенпј улици са пдређеним кућним брпјем,
да су скупщтина и савет кпнституисани у присуству већине власника станпва , кап и да је за
председника гласала већина шланпва скупщтине
да су ппднели пријаву п кпнституисао у за евиденцију скупщтина и савета
Рпк у кпјем се услуга пружа
15 дана
Нашин пствариваоа права на услугу
ппднпщеоем захтева и испуоенпщћу закпнских услпва
Да ли је пмпгућенп пствариваое права на услугу електрпнским путем
НЕ
Нашин ппкретаоа ппступка
На захтев представника зграде на ппсебнпм пбразцу
Таксе/трпщкпви за пствариваое права на услугу
лпкална административна такса на захтев и пптврду
Дпкази кпји се прилажу ради пствариваоа права на услугу
пдлуку или записник са седнице скупщтине/савета п фпрмираоу скупщтине/савета и избпру
председника
дпказе п власнищтву на станпвима (лист неппксретнпсти укпликп су сви станпви етажнп укоижени
или кппије угпвпра)
дпказ п плаћенпј такси на захтев и пптврду кппију лишне карте председника скупщтине, савета
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Где се ппднпси захтев за пствариваое права на услугу
путем ппщте или на писарници Управе градске ппщтине Спппт
Лице пвлащћенп за пружаое инфпрмација п услузи и нашин на кпји се инфпрмације пружају
сва службена лица Пдељеоа
Ппис ппступаоа пргана накпн пријема захтева за пствариваое права на услугу
Накпн пријема захтева, службенп лице врщи прпверу у евиденцији скупщтина и станара да ли је на
траженпј адреси евидентирана скупщтина или савет и укпликп јесте издаје се увереое
Да ли је на пдлуку надлежнпг пргана дпзвпљена жалба/пригпвпр, кпме се иста ппднпси и у кпм
рпку
/
Назив услуге: Инспекцијски надзпр над изградопм и упптребпм пбјеката
Ппис у шему се састпји услуга
врщеое инспекцијскпг надзпра пп службенпј дужнпсти
Категприја лица кпја имају правп на услугу
Сви
Услпви кпје лице мпра да испуни да би пстварилп правп на услугу
/
Рпк у кпјем се услуга пружа
30-60 дана
Нашин пствариваоа права на услугу
ппднпщеоем пријаве
Да ли је пмпгућенп пствариваое права на услугу електрпнским путем
Не
Нашин ппкретаоа ппступка
пп службенпј дужнпсти, пп службенпј дужнпсти инициран пријавпм грађана
Таксе/трпщкпви за пствариваое права на услугу
/
Дпкази кпји се прилажу ради пствариваоа права на услугу
/
Где се ппднпси захтев за пствариваое права на услугу
На писарници Управе градске ппщтине Спппт
93

Градска ппщтина Спппт

Инфпрматпр п раду

04.06.2018. гпдине

Лице пвлащћенп за пружаое инфпрмација п услузи и нашин на кпји се инфпрмације пружају

Ппис ппступаоа пргана накпн пријема захтева за пствариваое права на услугу
Кпнтрпла на терену, сашиоаваое записника, дпнпщеое рещеоа или закљушка и дпстава странкама у
ппступку
Да ли је на пдлуку надлежнпг пргана дпзвпљена жалба/пригпвпр, кпме се иста ппднпси и у кпм
рпку
да, ппднпси се Секретаријату за импвинске и правне ппслпве Градске управе града Бепграда, Сектпр
за другпстепени управни ппступак, рпку пд 15 дана, прекп Пдељеоа или директнп
Назив услуге: Издаваое Инфпрмације п лпкацији
Ппис у шему се састпји услуга
- Кппрдинате са кппије плана парцеле кпју странка дпставља уз захтев нанпсе се на пдгпвпрајући
плански акт, на пснпву шега се утврђује зпна кпјпј парцела припада.
- Израђује се инфпрмација п лпкацији кпја садржи урбанистишке параметре за утврђену зпну.
Категприја лица кпја имају правп на услугу
Физишка и правна лица
Услпви кпје лице мпра да испуни да би пстварилп правп на услугу
Нема ппсебних услпва, сви имају правп на услугу, укпликп прилпже дпкументацију у складу са
закпнпм.
Рпк у кпјем се услуга пружа
Закпнски рпк је 8 дана
Нашин пствариваоа права на услугу
Ппдразумева ппднпщеое писменпг захтева, тј. пппуоаваое пбрасца, уплату таксе, дпстављаое
дпкументације и издаваое инфпрмације.
Да ли је пмпгућенп пствариваое права на услугу електрпнским путем
Не
Нашин ппкретаоа ппступка
Ппднпщеоем писменпг захтева (пппуоенпг пбрасца) на писарници или путем ппщте.
Таксе/трпщкпви за пствариваое права на услугу
- Лпкална административне таксе :290,00 динара и 3.477,00 динара Пдлука п лпкалним
административним таксама ("Сл. лист града Бепграда" брпј 43/07, 53/08, 48/09, 60/09, 45/10, 10/11,
54/11 и 50/2014)
Дпкази кпји се прилажу ради пствариваоа права на услугу
- кппија плана парцеле не старија пд 6 месеци
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Где се ппднпси захтев за пствариваое права на услугу
На писарници Управе градске ппщтине Спппт, ул. Кпсмајски трг бр. 5 или путем ппщте на
наведену адресу.
Лице пвлащћенп за пружаое инфпрмација п услузи и нашин на кпји се инфпрмације пружају
Сва службена лица Пдељеоа пружају усмене инфпрмације кап и телефпнским путем
Ппис ппступаоа пргана накпн пријема захтева за пствариваое права на услугу
- Накпн пријема захтева фпрмира се вануправни предмет кпји дплази на пбраду у Пдељеое истпг
дана, када се предмети завпде у скраћени делпвпдник Пдељеоа, а пптпм их нашелник Пдељеоа
расппдељује службеним лицима, кпја врще увид у списе предмет и акп је уз захтев предата
пптребна дпкументација службенп лице израђује предлпг инфпрмације п лпкацији, шију прпверу
врщи рукпвпдилац групе и пптпм се предлпг инфпрмације дпставља нашелнику Пдељеоа на пптпис.
- Укпликп уз захтев није предата кпмплетна дпкументација службенп лице кпје пбрађује предмет
телефпнским путем пбавещтава странку да дпстави недпстајућу дпкументацију у рпку пд 8 дана, па
накпн дпставе се спрпвпди гпре пписани ппступак. Укпликп у пстављенпм рпку странка не дпстави
тражену дпкументацију, упућује се ппзив на дппуну захтева.
Накпн дпстављаоа дпкументације издаје се инфпрмација п лпкацији.
Да ли је на пдлуку надлежнпг пргана дпзвпљена жалба/пригпвпр, кпме се иста ппднпси и у кпм
рпку
Закпнпм није предвиђена ни жалба, ни пригпвпр на инфпрмацију п лпкацији.
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Пример: Захтев за издаваое инфпрмације п лпкацији
ПБРАЗАЦ захтева за издаваое ИНФПРМАЦИЈЕ П ЛПКАЦИЈИ
Ппднпсилац захтева
...............................................................................................
име и презиме
.......................................................................................
адреса и телефпн
.....................................................................................................
e-mail:
Пдсек за урбанистишкп-грађевинске и кпмуналнп-стамбене ппслпве
Градска ппщтинa Спппт
Спппт, Кпсмајски трг бр. 5
ПРЕДМЕТ: Захтев за издаваое ИНФПРМАЦИЈЕ П ЛПКАЦИЈИ
Мплим вас да ми, на пснпву шл. 53. Закпна п планираоу и изградои ( „ Службени гласник РС“ бр. 72/09, 81/09,
64/10, 24/11, 121/12, 132/14 и 145/14), издате ИНФПРМАЦИЈУ П ЛПКАЦИЈИ , за катастарску парцелу
___________________ КП__________________________, у улици ______________________________________.
Инфпрмација п лпкацији је пптребна ради :
1. инфпрмисаоа п мпгућнпстима градое на парцели;
2. куппвине или прпдаје земљищта, куће, стана;
3. _______________________________________________________________________________
ПРИЛПЗИ УЗ ЗАХТЕВ
1.
2.
3.

кппија плана катастарске парцеле, не старија пд щест месеци, издата пд стране Републишкпг гепдетскпг завпда,
Служба за катастар неппкретнпсти;
дпказ п уплати административне таксе*;

датум

ппднпсилац захтева

____________________________

_________________________________

*наппмена: на пснпву Пдлуке п лпкалним административним таксама (”Сл. лист града Бепграда” бр. 50/2014, 77/14 и
17/15) плаћа се ппщтинска адм. такса, на рашун 840-742251843-73, ппзив на брпј 47-017; прималац: Градска ппщтина Спппт;
сврха: Ппщтинска административна такса
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Пример: Инфпрмација п лпкацији
Република Србија
Град Бепград
Градска ппщтина Спппт
Управа Градске ппщтине Спппт
Пдељеое за урбанистишкп-грађевинске и
кпмуналнп – стамбене ппслпве
Брпј: 353-______/201___
Спппт, ____.____.201___. гпд.
ППДНПСИЛАЦ ЗАХТЕВА: __________________________ из ___________, ул. ________________ бр.______;
ППВПД ЗАХТЕВА: инфпрмисаое п мпгућнпстима градое на парцели;
ПРИЛПГ: -кппија плана парцеле издата пд стране РГЗ-а, Службе за катастар неппкретнпсти Спппт,
брпј ___________________ пд _______________.гпдине.
ИНФПРМАЦИЈА П ЛПКАЦИЈИ
За катастарску парцелу брпј ________________ к.п. __________________
Мпгућнпсти и пгранишеоа:
Предметна парцела се налази у грађевинскпм ппдрушју насељенпг места _____________________.
На пснпву Прпстпрнпг плана градске ппщтине Спппт ("Сл. лист града Бепграда" бр. 54/2012), предметна парцела
се налази у зпни за изградоу __________________ пбјеката насељенпг места __________________.
Према упису у лист неппкретнпсти, на предметнпј парцели ________________________________________ (има
или нема изграђених пбјеката). Ппстпјећи пбјекти се уклаоају/задржавају.






Параметри за изградоу пбјеката на предметнпј парцели су:
Ппщти услпви:
дпзвпљени индекс изграђенпсти "И": Индекс или степен изграђенпсти је пднпс између брутп развијене изграђене
ппврщине свих надземних етажа кприснпг прпстпра и ппврщине парцеле. За предметну парцелу изнпси _______.
максимални степен заузетпсти парцеле (ппд пбјектима): изнпси _________%.
максимална спратнпст: __________
пплпжај пбјеката и хпризпнтална регулација пбјеката: Минималнп удаљеое пснпвнпг габарита пбјекта (без
испада) пд границе са суседним парцелама изнпси ______м, према улици _____м, пднпснп _____м, према
графишкпм прилпгу.
вертикална регулација пбјекта: Висина пбјекта је растпјаое пд нулте кпте пбјекта дп кпте слемена (за пбјекте са
кпсим крпвпм) пднпснп дп кпте венца (за пбјекте са равним крпвпм). Највећа дпзвпљена висина пбјекта изнпси
12,00м.
Нулта (апсплутна) кпта је ташка пресека линије терена и вертикалне псе пбјекта.
Висина пбјекта на стрмпм терену са нагибпм према улици (навище), кад је растпјаое пд нулте кпте дп кпте
нивелете јавнпг или приступнпг пута маое или једнакп 2,00 м - растпјаое пд нулте кпте дп кпте слемена (за
пбјекте са кпсим крпвпм), пднпснп венца (за пбјекте са равним крпвпм);
Кпта приземља пбјеката пдређује се у пднпсу на кпту нивелете јавнпг или приступнпг пута, пднпснп према
нултпј кпти пбјекта, и тп за пбјекте на релативнп равнпм терену кпта приземља мпже бити највище 1,20 м вища пд
нулте кпте.
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Висина пбјекта на стрмпм терену са нагибпм пд улице (наниже), кад је нулта кпта пбјекта нижа пд кпте јавнпг или
приступнпг пута - растпјаое пд кпте нивелете пута дп кпте слемена (венца);
Кпта приземља пбјеката пдређује се у пднпсу на кпту нивелете јавнпг или приступнпг пута, пднпснп према нултпј
кпти пбјекта, и тп за пбјекте на стрмпм терену са нагибпм пд улице (наниже), када је нулта кпта нижа пд кпте
нивелете јавнпг пута, кпта приземља мпже бити највище 1,20 м нижа пд кпте нивелете јавнпг пута.
ппдземне етаже: Пбјекат мпже имати ппдрумске или сутеренске прпстприје акп не ппстпје сметое гептехнишке и
хидрптехнишке прирпде. Грађевински елементи исппд кпте трптпара - ппдрумске етаже - мпгу прећи грађевинску,
пднпснп регулаципну линију (рашунајући пд пснпвнпг габарита пбјекта дп хпризпнталне прпјекције испада), и
тп:стппе темеља и ппдрумски зидпви - 0,15 м дп дубине пд 2,60 м исппд ппврщине трптпара, а исппд те дубине 0,50 м; щахтпви ппдрумских прпстприја дп нивпа кпте трптпара - 1,00 м
пграда и пграђиваое: Грађевинске парцеле мпгу се пграђивати зиданпм пградпм дп висине пд 0,90 м (рашунајући
пд кпте трптпара) или транспарентнпм пградпм дп висине пд 1,40 м. Зидане и друге врсте пграда ппстављају се на
регулаципну линију такп да пграда, стубпви пграде и капије буду на грађевинскпј парцели кпја се пграђује.
Грађевинске парцеле мпгу се пграђивати живпм зеленпм пградпм кпја се сади у пспвини границе грађевинске
парцеле или транспарентнпм пградпм дп висине пд 1,40м, кпја се ппставља према катастарскпм плану и пперату,
такп да стубпви пграде буду на земљищту власника пграде.
Врата и капије на улишнпј пгради не мпгу се птварати ван регулаципне линије.
ппврщинске впде се пдвпде са парцеле слпбпдним падпм према ригплама, пднпснп према улици (кпд
регулисане канализације, пднпснп јаркпвима) са најмаоим падпм пд 1,5%. Ппврщинске впде са једне
грађевинске парцеле не мпгу се усмеравати према другпј парцели.
услпви за прикљушеое на инфраструктуру :
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
сапбраћајни услпви и стаципнираое впзила: За паркираое впзила за сппствене пптребе, пбезбедити прпстпр на
сппственпј грађевинскпј парцели, изван ппврщине јавнпг пута, и тп -__________________________________.
правни пснпв:
Закпн п планираоу и изградои ("Сл. гласник РС", бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 132/14 и 145/14),
Правилник п ппщтим правилима за парцелацију, регулацију и изградоу ("Сл. гласник РС" бр. 22/2015) ,
плански пснпв:
Регипнални прпстпрни план административнпг ппдрушја града Бепграда ("Сл. лист града Бепграда" бр. 10/04 и
38/11)
Прпстпрни план градске ппщтине Спппт ("Сл. лист града Бепграда" бр. 54/2012)
смернице:
Пва Инфпрмација п лпкацији издаје се за пптребе ___________________ и у друге сврхе се не мпже упптребити.
На пснпву инфпрмације п лпкацији се не мпже градити, не мпгу се извпдити радпви, нити се мпже врщити
прпмена намене, већ се мпра ппднети захтев пвпм Пдсеку и прилпжити дпкументација прпписана Закпнпм п
планираоу и изградои (''Службени гласник РС''бр.72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 132/14 и 145/14), те на
пснпву тпга прибавити лпкацијски услпви или рещеое п пдпбреоу извпђеоа радпва, у зависнпсти пд врсте
планираних радпва, а у складу са Закпнпм п планираоу и изградои.
Пбрадип:
Прилпг:
-ситуација
-фптпкппија кппије плана парцеле

Нашелник
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Назив услуге: Издаваое пптврде прпјекта парцелације, пднпснп препарцелације
Ппис у шему се састпји услуга
Утврђује се да ли је прпјекат парцелације, пднпснп препарцелације израђен у складу са важећим
планским актпм.
Категприја лица кпја имају правп на услугу
Физишка и правна лица
Услпви кпје лице мпра да испуни да би пстварилп правп на услугу
Нема ппсебних услпва, сви имају правп на услугу, укпликп прилпже дпкументацију у складу са
закпнпм.
Рпк у кпјем се услуга пружа
Закпнски рпк је 10 дана
Нашин пствариваоа права на услугу
Ппдразумева ппднпщеое писменпг захтева, тј. пппуоаваое пбрасца, уплату таксе, дпстављаое
дпкументације и издаваое пптврде, када се пверава, тј. пптврђује прилпжени прпјекат парцелације,
пднпснп препарцелације.
Да ли је пмпгућенп пствариваое права на услугу електрпнским путем
Не
Нашин ппкретаоа ппступка
Ппднпщеоем писменпг захтева на писарници Управе градске ппщтине Спппт или путем ппщте.
Таксе/трпщкпви за пствариваое права на услугу
-Лпкална административна такса: дп 2ха- 5.948,00 динара, пд 2-5 ха- 10.795,00 динара, пд 5-10 ха17.877,00 динара, прекп 10 ха- 26.233,00 динара -Пдлука п лпкалним административним таксама
("Сл. лист града Бепграда" брпј 43/07, 53/08, 48/09, 60/09, 45/10, 10/11, 54/11 и 50/2014)
Дпкази кпји се прилажу ради пствариваоа права на услугу
- пригинал кппија плана парцеле не старија пд 6 месеци и
- прпјекат парцелације, пднпснп препарцелације са прпјектпм гепдетскпг пбележаваоа
Где се ппднпси захтев за пствариваое права на услугу
На писарници Управе градске ппщтине Спппт, ул. Кпсмајски трг бр. 5 или путем ппщте на наведену
адресу.
Лице пвлащћенп за пружаое инфпрмација п услузи и нашин на кпји се инфпрмације пружају
Сва службена лица Пдељеоа пружају усмене инфпрмације кап и телефпнским путем
Ппис ппступаоа пргана накпн пријема захтева за пствариваое права на услугу
- Накпн пријема захтева фпрмира се вануправни предмет кпји дплази на пбраду у Пдељеое истпг
дана, када се предмети завпде у скраћени делпвпдник Пдељеоа, а пптпм их нашелник Пдељеоа
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расппдељује службеним лицима, кпја врще увид у списе предмет и акп је уз захтев предата
пптребна дпкументација службенп лице израђује предлпг пптврде парцелације, пднпснп
препарцелације, шију прпверу врщи рукпвпдилац групе и пптпм се предлпг пптврде дпставља
нашелнику Пдељеоа на пптпис.
- Укпликп уз захтев није предата кпмплетна дпкументација службенп лице кпје пбрађује предмет
телефпнским путем пбавещтава странку да дпстави недпстајућу дпкументацију у рпку пд 8 дана, па
накпн дпставе се спрпвпди гпре пписани ппступак. Укпликп у пстављенпм рпку странка не дпстави
тражену дпкументацију, упућује се ппзив на дппуну захтева.
Накпн дпстављаоа дпкументације издаје се пптврда.
- Укпликп прпјекат парцелације, пднпснп препарцелације није израђен у складу са важећим
планским дпкументпм пбавещтава се ппднпсилац захтева, кпји има правп да ппднесе пригпвпр на
пбавещтеое.
Да ли је на пдлуку надлежнпг пргана дпзвпљена жалба/пригпвпр, кпме се иста ппднпси и у кпм
рпку
Закпнпм је предвиђен пригпвпр на пбавещтеое кпјим се ппднпсилац захтева пбавещтава да
прпјекат парцелације, пднпснп препарцелације није израђен у складу са важећим планским
дпкументпм. Пригпвпр се ппднпси Већу градске ппщтине Спппт у рпку пд 3 дана пд дана
дпстављаоа пбавещтеоа.
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Пример: Захтев за издаваое пптврде прпјекта парцелације, пднпснп препарцелације
ППДНПСИЛАЦ ЗАХТЕВА:
_____________________________________________________
(ппслпвнп име / име и презиме)
_____________________________________________________
(пвлащћенп лице за заступаое и свпјствп)
_____________________________________________________
(седищте / пребивалищте)
___________________________
(матишни брпј / ЈМБГ)
___________________________
(ПИБ)
___________________________
(кпнтакт тел. / e-mail)
Пдсек за урбанистишкп-грађевинске
и кпмуналнп- стамбене ппслпве
Градске ппщтине Спппт
Спппт, Кпсмајски трг бр. 5
ПРЕДМЕТ: ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАОЕ ППТВРДЕ НА ПРПЈЕКАТ ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈЕ/ПАРЦЕЛАЦИЈЕ (шл.65. Закпна п
план. и изградои "Сл. гласник РС", бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14)
Мплим наслпв да изда пптврду на дпстављени урбанистишки прпјекат. Дпставља се урбанистишки
прпјекат:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________,
у _______________ примерака.
Инвеститпр:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________.
НАППМЕНА:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________.
Прилпзи уз захтев:
1. Урбанистишки прпјекат.
2. Дпказ п плаћенпј административнпј такси
У Спппту, дана __. __.201__. гпдине

ППДНПСИЛАЦ ЗАХТЕВА
_________________________
(свпјерушан пптпис)
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Назив услуге: Издаваое Лпкацијских услпва
Ппис у шему се састпји услуга
Прпверава се испуоенпст фпрмалних услпва за ппступаое у предмету.
Пп службенпј дужнпсти, без пдлагаоа, прибављамп пд пргана надлежнпг за ппслпве државнпг
премера и катастра пптребне ппдатке и прпслеђујемп захтев за издаваое услпва за прпјектпваое и
прикљушеое имапцима јавних пвлащћеоа. Пп прибављаоу услпва пд имапца јавних пвлащћеоа
издају се лпкацијски услпви.
Категприја лица кпја имају правп на услугу
Физишка и правна лица
Услпви кпје лице мпра да испуни да би пстварилп правп на услугу
Нема ппсебних услпва, сви имају правп на услугу, укпликп прилпже дпкументацију у складу са
закпнпм и важећим планским актпм, кап и сагласнпст и услпве јавних кпмуналних предузећа.
Рпк у кпјем се услуга пружа
Закпнски рпк је 5 радних дана пд прибављаоа услпва пд имапца јавних пвлащћеоа.
Нашин пствариваоа права на услугу
Ппдразумева ппднпщеое писменпг захтева, тј. пппуоаваое пбрасца, уплату таксе, дпстављаое
дпкументације, прибављаое ппдатака пд РГЗ-а и услпва пд имапца јавних пвлащћеоа и издаваое
лпкацијских услпва.
Да ли је пмпгућенп пствариваое права на услугу електрпнским путем
Не
Нашин ппкретаоа ппступка
Ппднпщеоем писменпг захтева (пппуоенпг пбрасца) на писарници Управе градске ппщтине Спппт
Таксе/трпщкпви за пствариваое права на услугу
-Лпкалне административне таксе: у зависнпсти пд квадратуре пбјекта,
- дп 30м2 – 3828,00 динара
- пд 31-200 м2- 5.976,00 динара
- пд 201-400 м2- 10.760,00 динара
- 401-800 м2- 13.704,00 динара
Дпкази кпји се прилажу ради пствариваоа права на услугу
/
Где се ппднпси захтев за пствариваое права на услугу
На писарници Управе градске ппщтине Спппт, ул. Кпсмајски трг бр. 5
Лице пвлащћенп за пружаое инфпрмација п услузи и нашин на кпји се инфпрмације пружају
Сва службена лица Пдељеоа пружају усмене, кап и телефпнским путем и путем електрпнске ппщте
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Ппис ппступаоа пргана накпн пријема захтева за пствариваое права на услугу
- Накпн пријема захтева фпрмира се ванправни предмет кпји дплази на пбраду у Пдељеое истпг
дана, када се предмет завпди у скраћени делпвпдник Пдељеоа, а пптпм их нашелник Пдељеоа
расппдељује службеним лицима, кпја прпверавају испуоенпст фпрмалних услпва за ппступаое у
предмету:
1) надлежнпст за ппступаое пп захтеву;
2) да ли је ппднпсилац захтева лице кпје, у складу са закпнпм мпже бити ппднпсилац захтева
пднпснп пријаве;
3) да ли захтев садржи све прпписане ппдатке;
4) да ли је уз захтев прилпжена сва дпкументација прпписана закпнпм и ппдзакпнским актима
дпнетим на пснпву закпна;
5) да ли је уз захтев прилпжен дпказ п уплати прпписане накнаде, пднпснп таксе;
- Акп нису испуоени фпрмални услпви за даље ппступаое захтев за издаваое лпкацијских услпва се
пдбацује закљушкпм уз навпђеое свих недпстатака.
Захтев за издаваое лпкацијских услпва се пдбацује закљушкпм акп лпкацијски услпви не мпгу да се
издају и збпг недпстатака у садржини идејнпг рещеоа дпстављенпг уз захтев, уз навпђеое свих
недпстатака. Прптив закљушка ппднпсилац захтева мпже изјавити пригпвпр Градскпм већу града
Бепграда, прекп пвпг пргана, у рпку пд три дана пд дана дпстављаоа.
Акп ппднпсилац захтева у рпку пд 10 дана пд пријема закљушка, а најкасније 30 дана пд дана
оегпвпг пбјављиваоа на интернет страници надлежнпг пргана ппднесе усаглащен захтев и птклпни
све утврђене недпстатке, не дпставља дпкументацију ппднету уз захтев кпји је пдбашен, нити ппнпвп
плаћа административну таксу и накнаду.
Акп су испуоени фпрмални услпви за даље ппступаое пп захтеву, пп службенпј дужнпсти, без
пдлагаоа, прибављамп пд пргана надлежнпг за ппслпве државнпг премера и катастра:
1) кппију плана за катастарску парцелу, пднпснп катастарске парцеле
наведене у захтеву, у дигиталнпј и аналпгнпј фпрми;
2) извпд из катастра впдпва, у дигиталнпј и аналпгнпј фпрми, псим за
извпђеое радпва на надзиђиваоу ппстпјећег пбјекта;
3) ппдатке п ппврщини парцеле, пднпснп парцела, кпје прибавља увидпм у званишну електрпнску
базу ппдатака катастра неппкретнпсти, псим за линијске пбјекте и антенске стубпве.
Прган надлежан за ппслпве државнпг премера и катастра дужан је да без пдлагаоа, електрпнским
путем, дпстави дпкументе, пднпснп пмпгући увид.
Пдмах пп прибављаоу пдгпварајућих исправа у дигиталнпј и папирнпј фпрми, а најкасније у рпку пд
5 радних дана пд дана пријема захтева за оихпвп издаваое:
1) пбавещтавамп ппднпсипца захтева п висини стварних трпщкпва за прибављаое услпва пд
ималаца јавних пвлащћеоа, уз налпг да изврщи уплату тих трпщкпва пре преузимаоа лпкацијских
услпв и
2) прпслеђујемп имапцима јавних пвлащћеоа, шије услпве за прпјектпваое и прикљушеое треба да
прибави у зависнпсти пд класе и намене пбјекта, захтев за издаваое тих услпва и електрпнску кппију
дпкументације.
Изузетнп, акп је ппднпсилац захтева, у захтеву за издаваое лпкацијских услпва, изјавип да жели
претхпднп да се изјасни да ли прихвата трпщкпве издаваоа услпва за прпјектпваое и прикљушеое,
п кпјима се пбавещтава, пп слаоу тпг пбавещтеоа застајемп са ппступкпм и исти настављамп пп
изјащоеоу ппднпсипца да прихвата изнпс трпщкпва издаваоа
лпкацијских услпва. Акп се ппднпсилац захтева не изјасни да прихвата трпщкпве у
103

Градска ппщтина Спппт

Инфпрматпр п раду

04.06.2018. гпдине

пстављенпм рпку, пбустављамп ппступак пп захтеву. За време застпја ппступка не теку рпкпви
прпписани за издаваое лпкацијских услпва.
Акп ималац јавних пвлащћеоа дпстави пбавещтеое да не мпже да изда услпве за прпјектпваое и
прикљушеое збпг недпстатака у садржини идејнпг рещеоа дпстављенпг уз захтев за издаваое
лпкацијских услпва, без пдлагаоа пдбацујемп захтев за издаваое лпкацијских услпва.
- Пп прибављаоу услпва пд имапца јавних пвлащћеоа издају се лпкацијски услпви.
Да ли је на пдлуку надлежнпг пргана дпзвпљена жалба/пригпвпр, кпме се иста ппднпси и у кпм
рпку
Закпнпм није предвиђена жалба, али је мпгуће ппднети пригпвпр Градскпм већу града Бепграда у
рпку пд 3 дана пд дана дпстављаоа.
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Пример: Захтев за издаваое лпкацијских услпва
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Кпсмајски трг бр.5

Град Бепград
Градска ппщтина Спппт
Пдсек за урбанистишкп-грађевинске
и кпмуналнп-стамбене ппслпве

Спппт

ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАОЕ ЛПКАЦИЈСКИХ УСЛПВА
А)

ППДАЦИ П ЛПКАЦИЈИ
1.

АДРЕСА (ппдаци се унпсе, акп ппстпје):

___________________________________________________________________________,
(улица и брпј)
_______________________________
(местп)
2.

ПАРЦЕЛА/ПАРЦЕЛЕ:

_____________________________________________________________________
брпј катастарске пацеле и назив катастарске ппщтине
_____________________________________________________________________
ппврщина катастарске пацеле (xx.xx.xx м2)
Б)

ППДАЦИ П ПБЈЕКТУ ЗА ШИЈЕ ГРАЂЕОЕ СЕ ТРАЖЕ УСЛПВИ
3.

ВРСТА РАДПВА:

☐

ИЗГРАДОА

☐

ДПГРАДОА, пднпснп надзиђиваое

4.

Намена пбјекта:

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(намену фпрмулисати у складу са називпм и пбјащоеоем из табеле садржане у Правилнику п класификацији
пбјеката)
5.

Категприја: __________________;
Класификаципни брпј: _________________
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(унети категприју и класификаципни брпј у складу са Правилникпм п класификацији пбјеката, к.б._______,
имајући у виду претежну намену пбјекта)
6.

Брутп развијена грађевинска ппврщина (унпси се акп се лпкацијски услпви траже за зграду):

__________________м2.
7.

Дпдатнп ппјащоеое намене:

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(за ппслпвни, индустријски или пбјекат јавне намене навести ппдатке п планиранпј делатнпсти у пбјекту,
врсти ппреме и сл.)
В)

ППДАЦИ П ППСТПЈЕЋИМ ПБЈЕКТИМА НА ПАРЦЕЛИ (са наппменпм да ли су изграђени у складу са

Закпнпм)
8.

Брпј пбјеката кпји се налазе на парцели/парцелама: ________________

9.

Ппстпјећи пбјект/пбјекти се:

☐

УКЛАОА-ју

☐

ЗАДРЖАВА-ју

☐

деп се задржава, а деп уклаоа

10.

Брутп развијена грађевинска ппврщина кпја се рущи-уклаоа (унпси се акп се акп је реш п

згради): __________м2.
11.

Брутп развијена грађевинска ппврщина кпја се задржава (унпси се акп се акп је реш п згради):

______м2.
Г)

ИЗЈАВЕ У ВЕЗИ СА ТРПЩКПВИМА ПРИБАВЉАОА ЛПКАЦИЈСКИХ УСЛПВА И ДПСТАВПМ
12.

Ппднпщеоем пвпг захтева сам се сагласип да ћу платити таксу, пднпснп накаду кпју прган

надлежан за ппслпве државнпг премера и катастра наплаћује за:
1)

издаваое кппије плана за катастарску парцелу, пднпснп катастарске парцеле наведене

у пвпм захтеву, у дигиталнпј и аналпгнпј фпрми;
2)

издаваое извпд из катастра впдпва, у дигиталнпј и аналпгнпј фпрми (псим акп се

захтев пднпси на извпђеое радпва на надзиђиваоу ппстпјећег пбјекта);
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увид у званишну електрпнску базу ппдатака катастра неппкретнпсти, ради прибављаоа

и прпвере ппдатака п ппврщини парцеле.
13.

Акп се увидпм у плански дпкумент и сепарат не мпгу прибавити сви урбанистишкп технишки и

други услпви и ппдаци пптребни за израду прпјекта за грађевинску дпзвплу и прпјекта за извпђеое, већ је
неппхпднп да надлежни прган услпве за прпјектпваое и прикљушеое прибави пд ималаца јавних
пвлащћеоа, желим да надлежни прган ппступи на следећи нашин:
☐

Мплим да ме надлежни прган пбавести п висини трпщкпва кпје ће ми у вези са издаваоем

лпкацијских услпва наплатити имапци јавних пвлащћеоа, кап и да дп мпг изјащоеоа п

тпме да ли

прихватам те трпщкпве застане са ппступкпм издаваоа лпкацијских услпва.
☐

Сагласан сам да надлежни прган пд имапца јавних пвлащћеоа прибави све урбанистишке,

технишке и друге услпве и ппдатке пптребне за израду прпјекта за грађевинску дпзвплу, према класи и
намени пбјеката и прпјекта за извпђеое и изјављујем да ћу изврщи надпкнаду свих трпщкпва кпје у вези са
издаваоем лпкацијских услпва наплаћују имапци

јавних пвлащћеоа (за издаваое услпва за прпјектпваое

и прикљушеое, сагласнпсти и других аката). Изјављујем да сам се увидпм у акта ималаца јавних пвлащћеоа,
кпја прпписују висину тих накнада, уппзнап са трпщкпвима кпје прихватам пвпм изјавпм сагласнпсти.
Сагласан______________________
(свпјерушни пптпис)

14.

Саставни деп пвпг захтева је Идејнп рещеое, прилпженп уз пвај захтев.

15.
☐
☐
☐
☐

Желим да ми се лпкацијски услпви и писменo дпставе на следећи нашин:
на адресу из захтева;
у прпстпријама надлежнпг пргана, с тим да ме п времену преузимаоа пбавестите:
e-mail-пм на e-mail адресу _________________________________;
ппзивпм на мпб.тел. _____________________________.

Д) ППДАЦИ П ППДНПСИПЦУ ЗАХТЕВА
16.

Име и презиме / Ппслпвнп име:

___________________________________________________________________________
17.

Адреса / Седищте: _______________________________________________

18.

ЈМБГ

(брпј

паспща

за

__________________________________________
19.
Ђ)

ПИБ (за правнп лице): __________________

ПРИЛПЗИ УЗ ЗАХТЕВ
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Идејнп рещеое у аналпгнпј фпрми;
Идејнп рещеое у електрпнскпј фпрми;
на ЦД-у или другпм електрпнскпм _____;
дпставићу електрпнскпм ппщтпм на електрпнску адресу надлежне службе;
Дпказ п уплати административне таксе за ппднпщеое захтева;
Дпказ п уплати накнаде стварних трпщкпва надлежнпм пргану за израду лпкацијских услпва;
Пунпмпћје пверенп у складу са закпнпм, акп захтев ппднпси пунпмпћник.

У ______________________________,

ППДНПСИЛАЦ ЗАХТЕВА:

__.__.201_ гпд.

______________________________
име и презиме и пптпис ппднпсипца /
закпнскпг заступника правнпг лица

УПУТСТВП ЗА ПППУОАВАОЕ ПБРАЗЦА:
1.
Унпспм знака: "x" у ппље испред једне пд ппнуђених ппција, изјащоавате се да прихватете ту ппцију. Не
мпжете истпвременп прихватити вище негп једну ппнуђену ппцију, јер ће у супрптнпм ващ захтев бити пдбашен из
фпрмалних разлпга.
2.
У свакп пд ппља за унпс текста треба унети пдгпвпр, јер ће у прптивнпм ващ захтев бити пдбашен из
фпрмалних разлпга. Кпнтакт телефпн и е-mail адреса нису пбавезни ппдаци, али један пд тих ппдатака мпрате унети акп
сте се ппределили да писмена прузимате у надлежнпј служби.
3.
У списку прилпга, унпспм знака: "x" у ппље исперед прилпга, пзнашавате да тај прилпг дпстављате уз
захтев, а унпспм текста у празнп ппље пзнашавате дпдатни прилпг кпји дпстављате уз захтев.
4.
Пунпмпћје се дпставља самп акп захтев ппднпси пунпмпћник и пнп мпра бити пверенп у складу са
закпнпм кпји уређује пверу, псим акп је пунпмпћник адвпкат, у кпм слушају се пунпмпћје не пверава.
5.
Административна такса на захтев, са пзнашеоем сврхе уплате "Ппщтинска административна такса" и
накнада стварних трпщкпва надлежнпм пргану за израду лпкацијских услпва са пзнашеоем сврхе уплате "уплата накнаде
стварних трпщкпва за издаваое лпкацијских услпва" уплаћују се на рашун градске ппщтине Спппт брпј: 840-74225184373, ппзив на брпј 47 017.
6.
Прецизнија упутства у вези са прпцедурпм издаваоа лпкацијских услпва налазе се на интернет
страници надлежнпг пргана: www.sopot.org.rs
7.
Пптписиваоем захтева ппднпсилац ппд пунпм материјалнпм и кривишнпм пдгпвпрнпщћу гарантује за
ташнпст ппдатака кпји су унети у захтев.
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Пример: Лпкацијски услпви
Република Србија
Град Бепград
Градска ппщтина Спппт
Пдсек за урбанистишкп-грађевинске и
кпмуналнп – стамбене ппслпве
Брпј: 353–______/201___
Спппт, ______._______.201_____. гпд .

Кпсмајски трг бр. 5
Спппт

Пдсек за урбанистишкп-грађевинске и кпмуналнп-стамбене ппслпве Градске ппщтине Спппт,
ппступајући пп захтеву ______________ из __________, Ул. _________________ бр.___, Матишни брпј:
____________, за издаваое лпкацијских услпва, на пснпву шл. 53а Закпна п планираоу и изградои ( "Сл.
гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009, 64/2010, 24/11, 121/12, 132/14 и 145/14), шл. 192. Закпна п ппщтем управнпм
ппступку (”Сл. лист СРЈ ”бр. 33/97, 31/01 и “Сл. гласник РС“ бр.30/10) и шл. 3. Пдлуке п Управи градске ппщтине
Спппт (”Сл. лист града Бепграда ” бр. 45/08 и 12/10), издаје:
ЛПКАЦИЈСКЕ УСЛПВЕ
Издају се инвеститпру ____________ из ____________, Ул. _______________________ бр.___, лпкацијски
услпви за изградоу ____________, на кп.бр. ______________ кп. ________________.
Планирана је изградоа __________________ димензија ______________, брутп ппврщине ________м 2,
спратнпсти ______________. Категприја пбјекта ________, класификаципна пзнака_________.
Правила грађеоа:
Катастарска парцела брпј _____________________ к.п. ________________, испуоава услпв да мпже бити
грађевинска парцела на пснпву уписа у лист неппкретнпсти брпј ______ к.п. _____________ (к.п.бр.___
ппврщина ______ а, земљищте у __________ ппдрушју).
На пснпву прилпжене дпкументације, ради се п (не)изграђенпј парцели. На предметнпј парцели изграђен је
__________пбјекат, предметни пбјекат се уклаоа/задржава.
Зпна изградое: На пснпву Прпстпрнпг плана градске ппщтине Спппт ("Сл. лист града Бепграда" бр. 54/2012),
предметна парцела се налази у грађевинскпм ппдрушју, у репну за изградоу ________ пбјеката насељенпг
места ___________________.
Индекс изграђенпсти "И" : Индекс или степен изграђенпсти је пднпс између брутп развијене изграђене
ппврщине свих надземних етажа кприснпг прпстпра и ппврщине парцеле. Максимални индекс изграђенпсти за
предметну парцелу изнпси _________.
Степен заузетпсти парцеле (ппд пбјектима): Максимални степен заузетпсти за предметну парцелу изнпси
_________%.
Пплпжај пбјеката и хпризпнтална регулација пбјеката: Удаљенпст грађевинске линије пд регулаципне, ка
улици, изнпси _______м. Минималнп удаљеое пд границе са суседним парцелама изнпси _______м минималнп удаљеое је пбавезујуће (према графишкпм прилпгу). Минималнп растпјаое пд бпшнпг суседнпг
пбјекта – ____м.
Графишки прилпг – ситуација шини саставни деп пвпг рещеоа.
Вертикална регулација пбјекта: Висина пбјекта је растпјаое пд нулте кпте пбјекта дп кпте слемена (за пбјекте
са кпсим крпвпм) пднпснп дп кпте венца (за пбјекте са равним крпвпм). Највећа дпзвпљена висина пбјекта
изнпси 12,00м.Нулта (апсплутна) кпта је ташка пресека линије терена и вертикалне псе пбјекта.
Висина пбјеката на стрмпм терену са нагибпм према улици (навище), пдређује се: кад је растпјаое пд нулте
кпте дп кпте нивелете јавнпг или приступнпг пута маое или једнакп 2,00 м - растпјаое пд нулте кпте дп кпте
слемена (за пбјекте са кпсим крпвпм), пднпснп-венца (за пбјекте са равним крпвпм).
Кпта приземља пбјеката пдређује се у пднпсу на кпту нивелете јавнпг или приступнпг пута, пднпснп према
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нултпј кпти пбјекта, и тп за пбјекте на релативнп равнпм терену, кпта приземља мпже бити највище 1,20м вища
пд нулте кпте.
Висина пбјеката на стрмпм терену са нагибпм пд улице (наниже), кад је нулта кпта пбјекта нижа пд кпте јавнпг
или приступнпг пута-растпјаое пд кпте нивелете пута дп кпте слемена(венца).
Кпта приземља пбјеката пдређује се у пднпсу на кпту нивелете јавнпг или приступнпг пута, пднпснп према
нултпј кпти пбјекта, и тп за пбјекте на стрмпм терену са нагибпм пд улице (наниже), када је нулта кпта нижа пд
кпте нивелете јавнпг пута, приземља мпже бити највище 1,20м нижа пд кпте нивелете јавнпг пута.
Релативна висина пбјекта је пна кпја се пдређује према другим пбјектима или щирини регулације.
- висина нпвпг пбјекта не сме бити већа пд 1.5 щирине регулације улице, пднпснп растпјаоа пд грађевинске
линије наспрамнпг пбјекта.
- висина венца нпвпг пбјекта усклађује се са венцем суседних пбјеката.
- висина надзитка стамбене ппткрпвне етаже изнпси највище 1.6м, рашунајући пд кпте ппда ппткрпвне етаже дп
ташке прелпма крпвне кпсине, а пдређује се према кпнкретнпм слушају.
Максимална спратнпст на предметнпј лпкацији је ____________________;
Препущтаое грађевинских елемената: Испади на пбјекту не мпгу прелазити грађевинску линију вище пд 1,60
м, пднпснп регулаципну линију вище пд 1,20 м и тп на делу пбјекта вищем пд 3,00 м. Хпризпнтална прпјекција
испада ппставља се у пднпсу на грађевинску, пднпснп регулаципну линију.
Ппдземне и ппдрумске етаже и делпви пбјекта – дп граница парцеле.
Стппе темеља не мпгу прелазити границу суседне парцеле, псим уз сагласнпст власника или кприсника суседне
парцеле.
Крпв, сппљни изглед, примеоени материјали: сппљни изглед пбјекта, пблик крпва, примеоени материјали,
бпје и други елементи дефинищу се архитектпнским прпјектпм. У складу са традицијпм и климатским услпвима
ппднебља, преппрушује се изградоа кпспг крпва. Максимални дпзвпљени нагиб крпвних равни кпсих крпвпва
је 35 степени.
Приступ: са парцеле бр. _____________к.п. _____________, на јавну ппврщину- пут.
Сапбраћајни услпви и стаципнираое впзила: За паркираое впзила за сппствене пптребе, пбезбедити прпстпр
на сппственпј грађевинскпј парцели, изван ппврщине јавнпг пута, и тп - _________ паркинг или гаражнп местп
на _____________.
Пграда и пграђиваое: Грађевинске парцеле мпгу се пграђивати зиданпм пградпм дп максималне висине 0,90
м (рашунајући пд кпте трптпара) или транспарентнпм пградпм дп висине пд 1,40 м.
Суседне грађевинске парцеле мпгу се пграђивати живпм „зеленпм“ пградпм кпја се сади у пспвини границе
грађевинске парцеле или транспарентнпм пградпм дп висине пд 1,40м (или пунпм зиданпм пградпм дп висине
1,4м уз сагласнпст суседа)
Све врсте пграда ппстављају се према катастарскпм плану и пперату, такп да стубпви пграде буду на земљищту
власника пграде. Врата и капије на улишнпј пгради не мпгу се птварати ван регулаципне линије.
Парцеле шија је кпта нивелете вища пд 0.9м пд суседне, мпгу се пграђивати транспарентнпм пградпм дп висине
пд 1.4м ппстављаоем на ппдзид шија је висина пдређена денивелацијпм терена.
Максимална дпзвпљена висина пграде парцеле на углу изнпси 0.9м пд кпте трптпара, пднпснп јавнпг пута,
збпгпрегледнпсти раскрснице. Дужину дела пграде висине дп 0.9м пдређује ппщтинска служба надлежна за
ппслпве сапбраћаја.
Нивелација парцеле: Насипаоем терена не смеју се угрпзити пбјекти на суседним парцелама, а пдвпђеое
ппврщинских впда мпра бити кпнтрплисанп.
Ппврщинске впде се пдвпде са парцеле слпбпдним падпм према ригплама, пднпснп према улици (кпд
регулисане канализације, пднпснп јаркпвима) са најмаоим падпм пд 1,5%. Ппврщинске впде са једне
грађевинске парцеле не мпгу се усмеравати према другпј парцели.
Услпви за прикљушеое на инфраструктуру :
 __________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________;
 __________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________;
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 ________________________________________________________________________________________;
Ппсебни услпви и смернице :
Пбавезује се прпјектант да технишку дпкументацију изради у складу са важећим технишким прпписима и
нпрмативима, кап и са пвим лпкацијским услпвима.
На пснпву лпкацијских услпва се не мпже градити, већ је неппхпднп прибавити Грађевинску дпзвплу и Пптврду
п пријави радпва, схпднп шл. 135. Закпна п планираоу и изградои, пднпснп Рещеое п пдпбреоу извпђеоа
радпва, схпднп шл. 145. Закпна п планираоу и изградои („Сл.гласник РС“, бр. 72/2009 и 81/2009, 64/2010,
24/11, 121/12, 132/14 и 145/14).
Инвеститпр је дужан да уз захтев за издаваое грађевинске дпзвпле дпстави дпкументацију у складу са Закпнпм
п планираоу и изградои („Сл.гласник РС“, бр. 72/2009 и 81/2009, 64/2010, 24/11, 121/12, 132/14 и 145/14) и
Правилникпм п садржини, нашину и ппступку израде и нашин врщеоа кпнтрпле технишке дпкументације према
класи и намени пбјекта ("Сл. гласник РС" бр. 23/2015).
Лпкацијски услпви важе 12 месеци пд дана издаваоа или дп истека грађевинске дпзвпле издате у
складу са датим услпвима.
Уз захтев за издаваое лпкацијских услпва прилпжена је следећа дпкументација :
Извпд из листа неппкретнпсти РГЗ-а, Службе за катастар неппкретнпсти Спппт, брпј _______ к.п. __________ пд
____.____.201____.гпдине;
Идејнп рещеое израђенп пд стране ____________________________________________________________;
___________________________________________________________________________________________;
___________________________________________________________________________________________;
___________________________________________________________________________________________;
___________________________________________________________________________________________;
___________________________________________________________________________________________;
___________________________________________________________________________________________;
Плански пснпв:
Регипнални прпстпрни план административнпг ппдрушја града Бепграда ("Сл.лист града Бепграда", бр. 10/04) и
Прпстпрни план градске ппщтине Спппт ("Сл. лист града Бепграда" бр. 54/2012),
Правни пснпв:
Закпн п планираоу и изградои („Сл.гласник РС“, бр. 72/2009 и 81/2009, 64/2010, 24/11, 121/12, 132/14 и
145/14)
Правилник п ппщтим правилима за парцелацију, регулацију и изградоу ("Сл. гласник РС" бр. 22/2015) ,
Правилник п ппступку спрпвпђеоа пбједиоене прпцедуре ("Сл. гласник РС" бр. 22/2015, 89/2015),
Правилник п класификацији пбјеката ("Сл. гласник РС" бр. 22/2015).
Административна такса пп тарифнпм брпју 7. Пдлуке п лпкалним административним таксама (”Сл. лист
града Бепграда” бр. 50/2014, 77/14 и 17/15), наплаћена је.
Ппука п правнпм средству: Прптив пвих услпва, незадпвпљна страна мпже изјавити пригпвпр ппщтинскпм већу
прекп пвпг Пдсека, кпји је дпнеп услпве, таксиран са 442,00 динара административне таксе, у рпку пд три дана пд дана
дпстављаоа лпкацијских услпва.
Пбрадип:
прилпг:
-___________________
-___________________
-___________________
дпставити:
-ппднпсипцу захтева
-у предмет
-архиви

Нашелник
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Назив услуге: Издаваое Грађевинске дпзвпле
Ппис у шему се састпји услуга
- Пп пријему захтева за издаваое грађевинске дпзвпле службенп лице, у складу са закпнпм прпверава
испуоенпст фпрмалних услпва за ппступаое пп захтеву и тп:
1) надлежнпст за ппступаое пп захтеву, пднпснп пријави;
2) да ли је ппднпсилац захтева пднпснп пријаве лице кпје, у складу са пвим закпнпм мпже бити
ппднпсилац захтева пднпснп пријаве;
3) да ли захтев, пднпснп пријава садржи све прпписане ппдатке;
4) да ли је уз захтев, пднпснп пријаву прилпжена сва дпкументација прпписана пвим закпнпм и
ппдзакпнским актима дпнетим на пснпву пвпг закпна;
5) да ли је уз захтев прилпжен дпказ п уплати прпписане накнаде, пднпснп таксе;
6) да ли су ппдаци наведени у извпду из прпјекта, кпји је саставни деп захтева за издаваое
грађевинске дпзвпле, у складу са издатим лпкацијским услпвима.
- Акп нису испуоени фпрмални услпви за даље ппступаое захтев се пдбацује закљушкпм, у рпку пд пет
радних дана пд дана ппднпщеоа захтева, уз навпђеое свих недпстатака.
Прптив закљушка ппднпсилац захтева мпже изјавити жалбу Секретаријату за импвинске и правне
ппслпве града Бепграда, Сектпру за другпстепени управни ппступак , у рпку пд пет дана пд дана
дпстављаоа.
Акп ппднпсилац захтева у рпку пд 10 дана пд пријема закљушка, ппднесе нпв, усаглащен, захтев и
птклпни све недпстатке, не дпставља се дпкументација ппднета уз захтев кпји је пдбашен, нити се
ппнпвп плаћа административна такса.
- Акп су испуоени фпрмални услпви за даље ппступаое пп захтеву, пвп Пдељеое пп службенпј
дужнпсти, без пдлагаоа, прибавља пд пргана надлежнпг за ппслпве државнпг премера и катастра
извпд из листа неппкретнпст кпја је предмет захтева.
Надлежни прган не прибавља извпд из листа неппкретнпсти за катастарску парцелу:
1) исппд кпје се граде ппдземни делпви линијских инфраструктурних пбјеката, пднпснп ппдземни
делпви кпмуналне инфраструктуре;
2) изнад кпје се граде виспкпнаппнски далекпвпди, пднпснп изнад кпјих ће се наћи елисе
ветрптурбина кпје се граде;
3) на кпјпј се гради кпмунална инфраструктура, акп се гради у регулацији ппстпјеће сапбраћајнице;
4) у другим слушајевима у кпјима је правп грађеоа усппстављенп закпнпм, без пбавезе претхпднпг
уређеоа импвинскп-правних пднпса са власникпм парцеле.
- Надлежни прган утврђује ппстпјаое пдгпварајућег права на земљищту,
пднпснп пбјекту, у складу са Закпнпм. На пснпву утврђенпг права пвп Пдељеое прибавља пд
Дирекције за изградоу и планираое града Бепграда ЈП пбрашун дппринпса за уређиваое
грађевинскпг земљищта и дпнпси рещеое п грађевинскпј дпзвпли у рпку пд пет радних дана пд дана
ппднпщеоа захтева. Рещеое дпставља ппднпсипцу захтева у рпку пд три дана пд дана дпнпщеоа, а
рещеое у истпм рпку дпставља и:
1) инспекцији кпја врщи надзпр над изградопм пбјекта;
2) имапцима јавних пвлащћеоа надлежним за утврђиваое услпва за прпјектпваое, пднпснп
прикљушеое пбјеката на инфраструктурну мрежу, ради инфпрмисаоа.
- Акп надлежни прган утврди да ппднпсилац захтева нема пдгпварајуће правп на земљищту, пднпснп
пбјекту, захтев за грађевинску дпзвплу пдбија рещеоем.
112

Градска ппщтина Спппт

Инфпрматпр п раду

04.06.2018. гпдине

Категприја лица кпја имају правп на услугу
Физишка и правна лица
Услпви кпје лице мпра да испуни да би пстварилп правп на услугу
Нема ппсебних услпва, сви имају правп на услугу, укпликп прилпже дпкументацију у складу са
закпнпм.
Рпк у кпјем се услуга пружа
Закпнски рпк је 5 радних дана пд ппднпщеоа захтева.
Нашин пствариваоа права на услугу
Ппдразумева ппднпщеое писменпг захтева, тј. пппуоаваое пбрасца, уплату таксе, дпстављаое
дпкументације, прибављаое пбрашуна за дппринпс за уређеое грађевинскпг земљищта и израду
грађевинске дпзвпле.
Да ли је пмпгућенп пствариваое права на услугу електрпнским путем
Не
Нашин ппкретаоа ппступка
Ппднпщеоем писменпг захтева (пппуоенпг пбрасца) на писарници
Таксе/трпщкпви за пствариваое права на услугу
Лпкална административна такса: 290,00 динара (захтев), 490,00 динара (рещеое) -Пдлука п
лпкалним административним таксама ("Сл. лист града Бепграда" брпј 43/07, 53/08, 48/09, 60/09,
45/10, 10/11, 54/11 и 50/2014)
Дпкази кпји се прилажу ради пствариваоа права на услугу
1) извпд из прпјекта за грађевинску дпзвплу, израђен у складу са правилникпм кпјим се уређује
садржина технишке дпкументације;
2) прпјекат за грађевинску дпзвплу, израђен у складу са правилникпм кпјим се уређује садржина
технишке дпкументације, у електрпнскпј фпрми, кап и пнпликп примерака у папирнпј фпрми кпликп
ппднпсилац захтева жели да му надлежни прган пвери и врати приликпм издаваоа грађевинске
дпзвпле;
3) дпказ п уплаћенпј административнпј такси за ппднпщеое захтева и дпнпщеое рещеоа п
грађевинскпј дпзвпли.
4) дпказ п пдгпварајућем праву на земљищту или пбјекту у смислу Закпна, псим акп је тп правп
уписанп у јавнпј коизи или је усппстављенп закпнпм;
5) угпвпр између инвеститпра и финансијера, акп ппстпји;
6) угпвпр између инвеститпра и имапца јавних пвлащћеоа, пднпснп други дпказ п пбезбеђиваоу
недпстајуће инфраструктуре, акп је тп услпв за издаваое грађевинске дпзвпле предвиђен лпкацијским
услпвима;
7) енергетску дпзвплу, издату у складу са ппсебним закпнпм, за изградоу енергетских пбјеката за кпје
ппстпји пбавеза прибављаоа енергетске дпзвпле;
8) сагласнпст препсталих сувласника, пверена у складу са закпнпм, акп се гради или се извпде радпви
на грађевинскпм земљищту или пбјекту кпји је у сувласнищтву вище лица;
9) угпвпр са власникпм пбјекта, пднпснп власницима ппсебних делпва пбјекта, закљушен у складу са
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закпнпм кпјим се уређује надзиђиваое, пднпснп претвараое заједнишких прпстприја у стамбени,
пднпснп ппслпвни прпстпр, акп се врщи таква врста радпва;
10) услпви за прпјектпваое и прикљушеое пбјеката на дистрибутивни, пднпснп пренпсни систем
електришне енергије, кап и на дистрибутивни, пднпснп систем за трансппрт прирпднпг гаса, кпји су
прибављени у складу са закпнпм кпјим се уређује енергетика, а нису
садржани у лпкацијским услпвима.
За пбјекте за кпје је прпписанп плаћаое дппринпса за уређеое грађевинскпг земљищта, саставни деп
захтева из става 1. пвпг шлана је и изјащоеое ппднпсипца п нашину плаћаоа дппринпса за уређеое
грађевинскпг земљищта, кап и средствима пбезбеђеоа у слушају плаћаоа на рате, за пбјекте шија
укупна брутп развијена грађевинска ппврщина прелази 200 м² и кпји садржи вище пд две стамбене
јединице. Власник катастарске парцеле кпјпј је прпмеоена намена из ппљппривреднпг у грађевинскп
земљищте дужан је да плати накнаду за прпмену намене земљищта пре издаваоа грађевинске
дпзвпле, у складу са закпнпм кпјим се уређује ппљппривреднп земљищте. Акп је прпмена намене,
пднпснп врсте земљищта из ппљппривреднпг у грађевинскп изврщена на пснпву закпна, планскпг
дпкумента или пдлуке надлежнпг пргана дп 15. јула 1992. гпдине, пднпснп дп дана ступаоа на снагу
Закпна
п ппљппривреднпм земљищту ("Службени гласник РС", брпј 49/92), не плаћа се накнада за прпмену
намене земљищта, без пбзира щтп је кап култура пдређене класе тпг земљищта уписана оива,
винпград, впћоак, ливада, пащоак, трстик-мпшвара или неплпднп земљищте.
Где се ппднпси захтев за пствариваое права на услугу
На писарници Управе градске ппщтине Спппт, ул. Кпсмајски трг бр. 5 или путем ппщте на наведену
адресу или слаоем пппуоенпг захтева на е-mail адресу
Лице пвлащћенп за пружаое инфпрмација п услузи и нашин на кпји се инфпрмације пружају
Сва службена лица Пдељеоа пружају усмене инфпрмације кап и телефпнским путем и путем
електрпнске ппщте
Ппис ппступаоа пргана накпн пријема захтева за пствариваое права на услугу
- Накпн пријема захтева фпрмира се управни предмет кпји дплази на пбраду у Пдељеое истпг дана,
када се предмети завпде у скраћени делпвпдник Пдељеоа, а пптпм их нашелник Пдељеоа
расппдељује службеним лицима, кпја врще прпверу а испуоенпсти фпрмалних услпва за ппступаое
пп захтеву и тп да ли:
1) надлежнпст за ппступаое пп захтеву, пднпснп пријави;
2) да ли је ппднпсилац захтева пднпснп пријаве лице кпје, у складу са пвим закпнпм мпже бити
ппднпсилац захтева пднпснп пријаве;
3) да ли захтев, пднпснп пријава садржи све прпписане ппдатке;
4) да ли је уз захтев, пднпснп пријаву прилпжена сва дпкументација прпписана пвим закпнпм и
ппдзакпнским актима дпнетим на пснпву пвпг закпна;
5) да ли је уз захтев прилпжен дпказ п уплати прпписане накнаде, пднпснп таксе;
6) да ли су ппдаци наведени у извпду из прпјекта, кпји је саставни деп захтева за издаваое
грађевинске дпзвпле, у складу са издатим лпкацијским услпвима.
- Акп нису испуоени фпрмални услпви за даље ппступаое захтев се пдбацује закљушкпм, у рпку пд пет
радних дана пд дана ппднпщеоа захтева, уз навпђеое свих недпстатака.
Прптив закљушка ппднпсилац захтева мпже изјавити жалбу Секретаријату за импвинске и правне
ппслпве Управе града Бепграда, Сектпру за другпстепени управни ппступак , у рпку пд пет дана пд
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дана дпстављаоа.
Акп ппднпсилац захтева у рпку пд 10 дана пд пријема закљушка, ппднесе нпв, усаглащен, захтев и
птклпни све недпстатке, не дпставља се дпкументација ппднета уз захтев кпји је
пдбашен, нити се ппнпвп плаћа административна такса.
- Акп су испуоени фпрмални услпви за даље ппступаое пп захтеву, пвп Пдељеое пп службенпј
дужнпсти, без пдлагаоа, прибавља пд пргана надлежнпг за ппслпве државнпг премера и катастра
извпд из листа неппкретнпст кпја је предмет захтева.
Надлежни прган не прибавља извпд из листа неппкретнпсти за катастарску парцелу:
1) исппд кпје се граде ппдземни делпви линијских инфраструктурних пбјеката, пднпснп ппдземни
делпви кпмуналне инфраструктуре;
2) изнад кпје се граде виспкпнаппнски далекпвпди, пднпснп изнад кпјих ће се наћи елисе
ветрптурбина кпје се граде;
3) на кпјпј се гради кпмунална инфраструктура, акп се гради у регулацији ппстпјеће сапбраћајнице;
4) у другим слушајевима у кпјима је правп грађеоа усппстављенп закпнпм, без пбавезе претхпднпг
уређеоа импвинскп-правних пднпса са власникпм парцеле.
- Надлежни прган утврђује ппстпјаое пдгпварајућег права на земљищту, пднпснп пбјекту, у складу са
Закпнпм. На пснпву утврђенпг права пвп Пдељеое прибавља пд Дирекције за изградоу и планираое
града Бепграда ЈП пбрашун дппринпса за уређиваое грађевинскпг земљищта и дпнпси рещеое п
грађевинскпј дпзвпли у рпку пд пет радних дана пд дана
ппднпщеоа захтева. Рещеое дпставља ппднпсипцу захтева у рпку пд три дана пд дана дпнпщеоа, а
рещеое у истпм рпку дпставља и:
1) инспекцији кпја врщи надзпр над изградопм пбјекта;
2) имапцима јавних пвлащћеоа надлежним за утврђиваое услпва за прпјектпваое, пднпснп
прикљушеое пбјеката на инфраструктурну мрежу, ради инфпрмисаоа.
- Акп надлежни прган утврди да ппднпсилац захтева нема пдгпварајуће правп на земљищту, пднпснп
пбјекту, захтев за грађевинску дпзвплу пдбија рещеоем.
Да ли је на пдлуку надлежнпг пргана дпзвпљена жалба/пригпвпр, кпме се иста ппднпси и у кпм рпку
Закпнпм је предвиђена жалба на грађевинску дпзвплу Секретаријату за импвинске и правне ппслпве
града Бепграда – Сектпр за другпстепени управни ппступак у рпку пд 8 дана. Предлпге пп жалби пвп
Пдељеое не ради, већ се жалба са кпмплетним списима предмета дпставља другпстепенпм пргану.
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Пример: Рещеое п грађевинскпј дпзвпли
Република Србија
Град Бепград
Градска ппщтина Спппт
Управа градске ппщтине Спппт
Пдсек за урбанистишкп-грађевинске и
кпмуналнп – стамбене ппслпве
Брпј: 351–_____/201___
Спппт, __.__.201_.гпд.

Пдсек за урбанистишкп-грађевинске и кпмуналнп–стамбене ппслпве Управе градске ппщтине Спппт,
рещавајући пп захтеву _________________ из __________, Ул. _____________ ____________ бр. ___, за издаваое
рещеоа п грађевинскпј дпзвпли, на пснпву шл. 134. Закпна п планираоу и изградои (”Сл. гласник РС” бр. 72/09,
81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 132/14 и 145/14), шл. 192. став 1. Закпна п ппщтем управнпм ппступку (”Сл. лист СРЈ
”бр. 33/97, 31/01 и “Сл. гласник РС“ бр.30/10) и шл. 3. Пдлуке п Управи градске ппщтине Спппт (”Сл. лист града
Бепграда ” бр. 45/08 и 12/10), дпнпси:

РЕЩЕОЕ
п грађевинскпј дпзвпли
1. Инвеститпру, __________________из ___________, Ул. ___________________ бр. ___, пдпбрава се
_____________________ пбјекта, на к.п.бр. ___________ кп. __________ (ппврщина парцеле _______), спратнпсти
__________, категприја пбјекта _________, класификаципни брпј ___________.
Пбјекат је димензија ___________, укупне нетп ппврщине ________м², укупне брутп ппврщине
_________м² .
2. Прпјекат за грађевинску дпзвплу и лпкацијски услпви, на пснпву кпјих се издаје пвп рещеое, шине
саставни деп пвпг рещеоа. Прпјекат за грађевинску дпзвплу израдип је _________________________ из
__________, пдгпвпрни прпјектант _______________________, брпј лиценце ____________. Технишку кпнтрплу
прпјекта за грађевинску дпзвплу изврщип је __________________________ из _______, врщилац технишке
кпнтрпле ______________ ____________, брпј лиценце ____________, и на истпм је пптврђенп да је дпзвпљена
изградоа ппд брпјем 351-_______/201_.
3. Инвеститпр мпже птппшети са радпвима тек ппщтп рещеое ппстане правпснажнп.
4. Инвеститпр радпва дужан је да пбавести пвај прган п ппшетку извпђеоа радпва, најкасније 8 дана пре
ппшетка извпђеоа радпва.
5. Инвеститпр радпва дужан је да пбавести надлежнпг грађевинскпг инспектпра п ппшетку извпђеоа
радпва, најкасније 8 дана пре ппшетка извпђеоа радпва.
6. Укпликп инвеститпр не птппшне са грађеоем пбјекта, пднпснп извпђеоем радпва, у рпку пд две гпдине
пд дана правпснажнпсти рещеоа, пвп рещеое престаје да важи.
7. Укпликп се у рпку пд пет гпдина пд дана правпснажнпсти рещеоа не изда упптребна дпзвпла, псим за
пбјекте из шлана 133. Закпна п планираоу и изградои и ппрпдишне стамбене зграде кпје инвеститпр гради ради
рещаваоа свпјих стамбених пптреба, грађевинска дпзвпла престаје да важи.
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8. Пп заврщетку израде темеља, извпђаш радпва ппднпси надлежнпм пргану изјаву п заврщетку израде
темеља.
9. Извпђаш радпва ппднпси надлежнпм пргану изјаву п заврщетку израде пбјекта у кпнструктивнпм
смислу, пдмах пп заврщетку те фазе.
10. Пп заврщетку пбјекта, инвеститпр је дужан да ппднесе захтев за издаваое упптребне дпзвпле.

ПБРАЗЛПЖЕОЕ

Инвеститпр, ____________ из ________, Ул. ____________________ бр. __, ппднеп је захтев заведен
ппд брпјем 351-____/201_, за издаваое рещеоа п грађевинскпј дпзвпли, ближе пписанп у дисппзитиву пвпг
рещеоа.
Уз захтев за издаваое рещеоа п грађевинскпј дпзвпли, прилпженп је следеће :
1. Прпјекат за грађевинску дпзвплу-у _____ примерка, усклађен са лпкацијским услпвима бр. 353-_____/2015
пд __. __.201_. гпдине;
2. Извпд из прпјекта;
3. Лпкацијски услпви бр. 353-______/201_ пд __.__.201_. гпдине;
4. Дпказ п власнищтву;
5. Пбрашун дппринпса за уређиваое грађевинскпг земљищта, из Дирекције за грађевинскп земљищте и
изградоу Бепграда ЈП-Пдељеое Спппт, бр. ______________ пд __.__.201_.гпдине;

Схпднп шл. 136. Закпна п планираоу и изградои (“Сл. гласник РС ” бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12,
132/14 и 145/14), Правилнику п садржини, нашину и ппступку изрдае и нашин врщеоа кпнтрпле технишке
дпкументације према класи и намени пбјекта („Сл. гласник РС“, 23/15, 77/15) и Правилнику п ппступку
спрпвпђеоа пбједиоене прпцедуре („Сл. гласник РС“, 22/15, 89/15, 113/15), рещенп је кап у дисппзитиву.
ППУКА П ПРАВНПМ СРЕДСТВУ: Прптив пвпг рещеоа незадпвпљна страна мпже изјавити жалбу у рпку пд 8
дана пд дана пријема рещеоа. Жалба се предаје прекп пве Службе, кпја је дпнела првпстепенп рещеое,
таксирана са 430,00 динара административне таксе .
Такса пп Тар. бр. 1. и 3. Пдлуке п лпкалним административним таксама (”Сл. лист града Бепграда” бр.
50/2014, 77/14 и 17/15), у изнпсу пд 780,00 динара уплаћена је на жирп рашун бр. 840 – 742251843 – 73 (градска
ппщтина Спппт).
Рещенп у Пдсеку за урбанистишкп-грађевинске и кпмуналнп-стамбене ппслпве ГП Спппт ппд брпјем 351_____/201_ пд __.__.201_. гпдине.

Пбрадип:

Нашелник

Дпставити :
-ппднпсипцу захтева
-грађевинскпј инспекцији
-архиви
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Назив услуге: Издаваое Пптврде п ппднетпм захтеву за пријаву ппчетка грађеоа
Ппис у шему се састпји услуга
Увид у прилпжену дпкументацију и издаваое пптврде.
Категприја лица кпја имају правп на услугу
Физишка и правна лица
Услпви кпје лице мпра да испуни да би пстварилп правп на услугу
Нема ппсебних услпва, сви имају правп на услугу, укпликп прилпже дпкументацију у складу са
закпнпм.
Рпк у кпјем се услуга пружа
Пптврђује се пријем пријаве без пдлагаоа, псим акп се уз пријаву радпва ппднпси средствп
пбезбеђеоа из шлана 98. пвпг Закпна п планираоу и изградои, у кпм слушају накпн прпвере
ваљанпсти средства пбезбеђеоа пријаву радпва пптврђује, пднпснп пдбацује рещеоем, у рпку пд пет
радних дана.
Нашин пствариваоа права на услугу
Ппдразумева ппднпщеое писменпг захтева, тј. пппуоаваое пбрасца, уплату таксе, дпстављаое
дпкументације и издаваое пптврде п ппднетпм захтеву.
Да ли је пмпгућенп пствариваое права на услугу електрпнским путем
Не
Нашин ппкретаоа ппступка
Ппднпщеоем писменпг захтева (пппуоенпг пбрасца) на писарници
Таксе/трпщкпви за пствариваое права на услугу
Лпкална административна такса: 290,00 динара (захтев), 290,00 динара (пптврда) -Пдлука п
лпкалним административним таксама ("Сл. лист града Бепграда" брпј 43/07, 53/08, 48/09, 60/09,
45/10, 10/11, 54/11 и 50/2014)
Дпкази кпји се прилажу ради пствариваоа права на услугу
- Уз захтев се ппднпси дпказ п плаћенпј административнпј такси за ппднпщеое пријаве, кап и:
1) дпказ п измиреоу пбавеза у ппгледу дппринпса за уређеое грађевинскпг земљищта, акп је
рещеоем п грађевинскпј дпзвпли предвиђенп једнпкратнп плаћаое те пбавезе, пднпснп средствп
пбезбеђеоа плаћаоа дппринпса за уређеое грађевинскпг земљищта у складу са закпнпм, акп је
рещеоем п грађевинскпј дпзвпли предвиђенп плаћаое те пбавезе на рате;
2) сагласнпст на студију п прпцени утицаја на живптну средину, акп је пбавеза оене израде утврђена
прпписпм кпјим се уређује прпцена утицаја на живптну средину, пднпснп пдлука да није пптребна
израда студије;
3) акт министарства надлежнпг за ппслпве финансија п увпђеоу у ппсед
неппкретнпсти, у складу са ппсебним закпнпм, пднпснп закљушен угпвпр п праву службенпсти у
складу са закпнпм п планираоу и изградои, акп је рещеое п грађевинскпј дпзвпли за линијске
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инфраструктурне пбјекте издатп на пснпву кпнашнпг рещеоа п експрппријацији.
Где се ппднпси захтев за пствариваое права на услугу
На писарници Управе градске ппщтине Спппт, ул. Кпсмајски трг бр. 5 или путем ппщте на наведену
адресу или слаоем пппуоенпг захтева на е-mail адресу
Лице пвлащћенп за пружаое инфпрмација п услузи и нашин на кпји се инфпрмације пружају
Сва службена лица Пдељеоа пружају усмене инфпрмације кап и телефпнским путем и путем
електрпнске ппщте
Ппис ппступаоа пргана накпн пријема захтева за пствариваое права на услугу
- Накпн пријема захтева фпрмира се вануправни предмет кпји дплази на пбраду у Пдељеое истпг
дана, када се предмети завпде у скраћени делпвпдник Пдељеоа, а пптпм их нашелник Пдељеоа
расппдељује службеним лицима, кпја врще увид у списе предмет.
- Пвп Пдељеое без пдлагаоа пптврђује пријаву радпва и пријем прилпжене дпкументације акп:
1) је надлежан за ппступаое пп пријави;
2) је ппднпсилац захтева лице кпје мпже бити ппднпсилац пријаве, у складу са Закпнпм;
3) пријава радпва садржи све прпписане ппдатке;
4) је уз пријаву дпстављена дпкументација из шлана 30. пвпг правилника;
5) је уз захтев прилпжен дпказ п уплати прпписане таксе, у складу са пвим правилникпм.
Акп нису испуоени гпре наведени фпрмални услпви, пвп Пдељеое пбавещтава ппднпсипца да нису
испуоени услпви за пријаву радпва. Надлежни прган без пдлагаоа пбавещтава грађевинску
инспекцију п ппднетпј пријави радпва.
Пп пријави радпва, пвп Пдељеое без пдлагаоа прпверава да ли је уз пријаву ппднетп пдгпварајуће
средствп пбезбеђеоа за плаћаое дппринпса за уређиваое грађевинскпг земљищта, акп је
предвиђенп плаћаое дппринпса за уређиваое грађевинскпг земљищта на рате. Акп ппднпсилац
захтева није ппднеп пдгпварајуће средствп пбезбеђеоа за плаћаое дппринпса за уређиваое
грађевинскпг земљищта, надлежни прган, без пдлагаоа, пбавещтава ппднпсипца да нису испуоени
услпви за пријаву радпва, пднпснп извпђеое радпва.
Акп је уз захтев предата пптребна дпкументација службенп лице израђује предлпг пптврде, шију
прпверу врщи рукпвпдилац групе и пптпм се предлпг пптврде дпставља нашелнику Пдељеоа на
пптпис.
Да ли је на пдлуку надлежнпг пргана дпзвпљена жалба/пригпвпр, кпме се иста ппднпси и у кпм рпку
Закпнпм није предвиђена жалба нити пригпвпр на пптврду, дпк се на рещеое кпјим се пдбацује
пријава мпже улпжити жалба Секретаријату за импвинске и правне ппслпве, Сектпру за другпстепени
управни ппступак, Градске управе града Бепграда у рпку пд 15 дана пд дана дпстављаоа.
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Пример: Захтев за пријаву ппшетка радпва

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД БЕПГРАД
Градска ппщтина Спппт
Управа Градске ппщтине Спппт
Пдсек за урбанистишкп-грађевинске и
кпмуналнп – стамбене ппслпве
Кпсмајски трг бр.5
Спппт

ПРЕДМЕТ:ПРИЈАВА ППШЕТКА ГРАЂЕОА ПБЈЕКТА/ ИЗВПЂЕОА РАДПВА

Пвим вас пбавещтавамп да ће се данпм _____._____.201___. гпдине заппшети грађеое/ извпђеое
радпва ____________ пбјекта (заврщетак радпва се планира дп ____.___.201___. гпдине) инвеститпра
_____________________________ из _____________, ул. ___________ бр. ________, на к.п.бр _______
к.п._________, спратнпсти _______________. Радпви се извпде на пснпву рещеоа п грађевинскпј дпзвпли /
рещеоа п пдпбреоу извпђеоа радпва бр.351–____/201__ пд ____.___.201__.гпдине.

У Спппту, ___.___.201___. гпдине

ППДНПСИЛАЦ ЗАХТЕВА:
___________________________
(ппслпвнп име / име и презиме)
___________________________
(пвлащћенп лице за заступаое и свпјствп)
___________________________
(седищте / пребивалищте)
___________________________
(матишни брпј / ЈМБГ)
___________________________
(ПИБ)
___________________________
(кпнтакт тел. / e-mail)
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Пример: Пптврда пријаве ппшетка радпва
Република Србија
Град Бепград
Градска ппщтина Спппт
Управа градске ппщтине Спппт
Пдсек за урбанистишкп-грађевинске и
кпмуналнп – стамбене ппслпве
Брпј: 351–_______/201_____
Спппт, ____.____.201____. гпд.
_______________________________
___________
Ул. ______________ бр._______
У вези ваще пријаве ппшетка извпђеоа радпва ппд брпјем 351–_______/201___ пд ____.___.201___.гпдине,
Пдсек за урбанистишкп-грађевинске и кпмуналнп–стамбене ппслпве Управе градске ппщтине Спппт, на пснпву шл.
148. Закпна п планираоу и изградои (”Сл. гласник РС” бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 132/14 и 145/14) и
Правилника п ппступку спрпвпђеоа пбједиоене прпцедуре (”Сл. гласник РС” бр. 22/15), издаје :

ППТВРДУ
П ПРИЈАВИ ППШЕТКА ГРАЂЕОА ПБЈЕКТА
ППТВРЂУЈЕ СЕ пријем ппшетка грађеоа ____________ пбјекта, на к.п.бр. _______ кп. _________, спратнпсти
___________.
Извпђеое радпва на изградои предметнпг пбјекта биће заппшетп ______.____.201___. гпдине, а рпк за
заврщетак радпва је две гпдине пд дана ппднпщеоа пријаве п ппшетку извпђеоа радпва, пднпснп
_____._____.201____. гпдине.
Радпви се извпде према рещеоу п грађевинскпј дпзвпли брпј 351-______/201___ пд ____.____.201___.
гпдине и пдпбренпј прпјектнпј дпкументацији.
Прпјекат за грађевинску дпзвплу израдип је ________________ из __________. Технишку кпнтрплу Прпјекта за
грађевинску дпзвплу изврщип је ____________ из ____________ и на истпм је пптврђенп да је дпзвпљена изградоа
ппд брпјем 351-_______/201____.

Уз захтев за издаваое пптврде п пријави ппшетка грађеоа пбјекта, инвеститпр је прилпжип:
- фптпкппију рещеоа за грађевинску дпзвплу,
- дпказ п власнищтву,
- Пптврду Дирекције за грађевинскп земљищте и изградоу Бепграда ЈП п измиренпј
финансијскпј пбавези
брпј ________ пд __.__.201_. гпдине,
- писмену изјаву п ппшетку извпђеоа радпва,
- дпказ п уплати административне таксе.
Нашелник
Пбрадип:
Дпставити :
- ппднпсипцу пријаве
- грађевинскпм инспектпру
- архиви
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Назив услуге: Пријава завршеткa израде темеља
Ппис у шему се састпји услуга
Увид у прилпжену дпкументацију и дпстава пбавещтеоа п заврщетку израде темеља надлежнпј
грађевинскпј инспекцији кпја има пбавезу да у рпку пд три радна дана изврщи инспекцијски надзпр и
п тпме пбавести пвп Пдељеое.
Категприја лица кпја имају правп на услугу
Физишка и правна лица
Услпви кпје лице мпра да испуни да би пстварилп правп на услугу
Нема ппсебних услпва, сви имају правп на услугу, укпликп прилпже дпкументацију у складу са
закпнпм.
Рпк у кпјем се услуга пружа
Закпнски рпк је 3 дана.
Нашин пствариваоа права на услугу
Ппдразумева ппднпщеое писменпг захтева, тј. пппуоаваое пбрасца, уплату таксе, дпстављаое
дпкументације. Пвп Пдељеое у рпку пд три дана пд дана пријема дпкументације пбавещтава п
заврщетку израде темеља надлежну грађевинску инспекцију кпја има пбавезу да у рпку пд три радна
дана изврщи инспекцијски надзпр и п тпме пбавести пвп Пдељеое. Акп пвп Пдељеое пп изврщенпј
кпнтрпли утврди да ппстпји пдступаое гепдетскпг снимка изграђених темеља у пднпсу на грађевинску
дпзвплу, пдмах пбавещтава грађевинскпг инспектпра п пвпј шиоеници.
Да ли је пмпгућенп пствариваое права на услугу електрпнским путем
Не
Нашин ппкретаоа ппступка
Ппднпщеоем писменпг захтева (пппуоенпг пбрасца) на писарници
Таксе/трпщкпви за пствариваое права на услугу
Лпкална административна такса: 290,00 динара (захтев), 290,00 динара (пптврда) -Пдлука п
лпкалним административним таксама ("Сл. лист града Бепграда" брпј 43/07, 53/08, 48/09, 60/09,
45/10, 10/11, 54/11 и 50/2014)
Дпкази кпји се прилажу ради пствариваоа права на услугу
- изјава п заврщетку израде темеља
- гепдетски снимак изграђених темеља у складу са прпписима кпјима је уређенп извпђеое гепдетских
радпва
Где се ппднпси захтев за пствариваое права на услугу
На писарници Управе градске ппщтине Спппт, ул. Кпсмајски трг бр. 5 или путем ппщте на наведену
адресу или слаоем пппуоенпг захтева на е-mail адресу
Лице пвлащћенп за пружаое инфпрмација п услузи и нашин на кпји се инфпрмације пружају
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Сва службена лица Пдељеоа пружају усмене инфпрмације кап и телефпнским путем и путем
електрпнске ппщте
Ппис ппступаоа пргана накпн пријема захтева за пствариваое права на услугу
Накпн пријема захтева фпрмира се вануправни предмет кпји дплази на пбраду у Пдељеое истпг
раднпг дана, када се предмети завпде у скраћени делпвпдник Пдељеоа, а пптпм их нашелник
Пдељеоа расппдељује службеним лицима, кпја врще увид у списе предмет и акп је извпђаш радпва уз
захтев предап пптребну дпкументацију без пдлагаоа се пптврђује пријем изјаве. Пвп Пдељеое у рпку
пд три дана пд дана пријема изјаве пбавещтава надлежну грађевинску инспекцију п пријему те изјаве.
Акп се на пснпву гепдетскпг снимка утврди да ппстпји пдступаое изграђених темеља у пднпсу на
издату грађевинску дпзвплу, без пдлагаоа
ће п тпме пбавестити грађевинскпг инспектпра. Надлежна грађевинска инспекција је пбавезна да у
рпку пд три радна дана пп пријему пбавещтеоа изврщи инспекцијски надзпр изграђених темеља и да
п резултатима тпг надзпра пбавести пвп Пдељеое.
Да ли је на пдлуку надлежнпг пргана дпзвпљена жалба/пригпвпр, кпме се иста ппднпси и у кпм рпку
Закпнпм није предвиђена ни жалба, ни пригпвпр.
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Пример: Изјава п заврщетку израде темеља
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД БЕПГРАД
Градска ппщтина Спппт
Управа Градске ппщтине Спппт
Пдсек за урбанистишкп-грађевинске и
кпмуналнп – стамбене ппслпве
Кпсмајски трг бр.5
Спппт

ПРЕДМЕТ: ИЗЈАВА П ЗАВРЩЕТКУ ИЗРАДЕ ТЕМЕЉА
У складу са шл.152. став 2. Закпна п планираоу и изградои ппднпсим изјаву п заврщетку израде темеља за :
_______________________________________________________________________________________
у ______________________, у ул. ____________________________________________,
на кат.парцели бр. ___________________ К.П. _____________________________
изграђених на пснпву грађевинске дпзвпле бр. __________________________ пд ________________ гпдине.
НАППМЕНА:
Бр. пптврде п пријави радпва __________________________ пд ________________ гпдине.
ППДАЦИ П ИНВЕСТИТПРУ
1. Име и презиме / Ппслпвнп име:
_________________________________________
2. Адреса / Седищте: ________________________________________
3. ЈМБГ (брпј паспща за странца) / Матишни брпј: _________________________
4. ПИБ (за правнп лице): _____________________________________
ППДАЦИ П ППДНПСИПЦУ ЗАХТЕВА-ИЗВПЂАШУ
1. Ппслпвнп име:
________________________________________________
Адреса / Седищте: ________________________________________
3. ЈМБГ (брпј паспща за странца) / Матишни брпј: _________________________
4. ПИБ (за правнп лице): _____________________________________
Уз захтев прилажем: (запкружити брпј испред дпстављенпг прилпга)
1. Гепдетски снимак изграђених темеља, израђен у складу са прпписима кпјим се уређује извпђеое гепдетских
радпва.
2 . Дпказ п уплати административне таксе
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НАППМЕНА:
▪ Надлежни прган, у рпку пд три дана пд дана пријема изјаве пбавещтава надлежну грађевинску инспекцију п
пријему те изјаве.
▪ Акп надлежни прган на пснпву гепдетскпг снимка утврди да ппстпји пдступаое изграђених темеља у пднпсу на
издату грађевинску дпзвплу, без пдлагаоа ће п тпме пбавестити грађевинскпг инспектпра.
▪ Надлежна грађевинска инспекција је пбавезна да у рпку пд три радна дана пп пријему
пбавещтеоа изврщи инспекцијски надзпр изграђених темеља и да п резултатима тпг надзпра пбавести надлежни
прган.

У Спппту, дана _____________________ гпд.
Ппднпсилац изјаве:
_________________________________________
свпјерушни пптпис ( и пешат за правна лица)

_________________________________________
местп и адреса станпваоа пдн. седищте правнпг лица

_________________________________________
кпнтакт телефпн
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Назив услуге: Пријава завршетка пбјекта у кпнструктивнпм смислу
Ппис у шему се састпји услуга
Увид у прилпжену дпкументацију и дпстава пбавещтеоа п заврщетку пбјекта у кпнструктивнпм смислу
надлежнпј грађевинскпј инспекцији кпја има пбавезу да у рпку пд три радна дана изврщи
инспекцијски надзпр и п тпме пбавести пвп Пдељеое.
Категприја лица кпја имају правп на услугу
Физишка и правна лица
Услпви кпје лице мпра да испуни да би пстварилп правп на услугу
Нема ппсебних услпва, сви имају правп на услугу, укпликп прилпже дпкументацију у складу са
закпнпм.
Рпк у кпјем се услуга пружа
Закпнски рпк је 3 дана.
Нашин пствариваоа права на услугу
Ппдразумева ппднпщеое писменпг захтева, тј. пппуоаваое пбрасца, уплату таксе, дпстављаое
дпкументације. Пвп Пдељеое у рпку пд три дана пд дана пријема дпкументације пбавещтава п
заврщетку пбјекта у кпнструктивнпм смислу надлежну грађевинску инспекцију.
Да ли је пмпгућенп пствариваое права на услугу електрпнским путем
Не
Нашин ппкретаоа ппступка
Ппднпщеоем писменпг захтева (пппуоенпг пбрасца) на писарници
Таксе/трпщкпви за пствариваое права на услугу
Лпкална административна такса: 290,00 динара (захтев), 290,00 динара (пптврда) -Пдлука п
лпкалним административним таксама ("Сл. лист града Бепграда" брпј 43/07, 53/08, 48/09, 60/09,
45/10, 10/11, 54/11 и 50/2014)
Дпкази кпји се прилажу ради пствариваоа права на услугу
- изјава п заврщетку израде темеља
- гепдетски снимак изграђених темеља у складу са прпписима кпјима је уређенп извпђеое гепдетских
радпва
Где се ппднпси захтев за пствариваое права на услугу
На писарници Управе градске ппщтине Спппт, ул. Кпсмајски трг бр. 5 или путем ппщте на наведену
адресу или слаоем пппуоенпг захтева на е-mail адресу
Лице пвлащћенп за пружаое инфпрмација п услузи и нашин на кпји се инфпрмације пружају
Сва службена лица Пдељеоа пружају усмене инфпрмације кап и телефпнским путем и путем
електрпнске ппщте
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Ппис ппступаоа пргана накпн пријема захтева за пствариваое права на услугу
Накпн пријема захтева фпрмира се вануправни предмет кпји дплази на пбраду у Пдељеое истпг дана,
када се предмети завпде у скраћени делпвпдник Пдељеоа, а пптпм их нашелник Пдељеоа
расппдељује службеним лицима, кпја врще увид у списе предмет и акп је уз захтев
предата пптребна дпкументација службенп лице израђује предлпг пбавещтеоа п изради темеља
грађевинскпј инспекцији, шију прпверу врщи рукпвпдилац групе и пптпм се предлпг пбавещтеоа
дпставља нашелнику Пдељеоа на пптпис. Надлежна грађевинска инспекција је пбавезна да у рпку пд
три радна дана пп пријему пбавещтеоа изврщи инспекцијски надзпр изграђенпг пбјекта у складу са
Закпнпм и да п резултатима тпг надзпра пбавести надлежни прган.
Да ли је на пдлуку надлежнпг пргана дпзвпљена жалба/пригпвпр, кпме се иста ппднпси и у кпм рпку
Закпнпм није предвиђена ни жалба, ни пригпвпр.
Назив услуге: Измена решеоа п Грађевинскпј дпзвпли услед прпмена у тпку грађеоа
Ппис у шему се састпји услуга
Пп пријему захтева службенп лице, у складу са закпнпм прпверава испуоенпст фпрмалних услпва за
ппступаое пп захтеву и тп:
1) надлежнпст за ппступаое пп захтеву, пднпснп пријави;
2) да ли је ппднпсилац захтева пднпснп пријаве лице кпје, у складу са пвим закпнпм мпже бити
ппднпсилац захтева пднпснп пријаве;
3) да ли захтев, пднпснп пријава садржи све прпписане ппдатке;
4) да ли је уз захтев, пднпснп пријаву прилпжена сва дпкументација прпписана пвим закпнпм и
ппдзакпнским актима дпнетим на пснпву пвпг закпна;
5) да ли је уз захтев прилпжен дпказ п уплати прпписане накнаде, пднпснп таксе;
6) да ли су ппдаци наведени у извпду из прпјекта, кпји је саставни деп захтева, у складу са издатим
лпкацијским услпвима.
Акп нису испуоени фпрмални услпви за даље ппступаое захтев се пдбацује закљушкпм, у рпку пд
пет радних дана пд дана ппднпщеоа захтева, уз навпђеое свих недпстатака.
Прптив закљушка ппднпсилац захтева мпже изјавити жалбу Секретаријату за импвинске и правне
ппслпве града Бепграда, Сектпру за другпстепени управни ппступак , у рпку пд пет дана пд дана
дпстављаоа.
Акп ппднпсилац захтева у рпку пд 10 дана пд пријема закљушка, ппднесе нпв, усаглащен, захтев и
птклпни све недпстатке, не дпставља се дпкументација ппднета уз захтев кпји је пдбашен, нити се
ппнпвп плаћа административна такса.
Акп се измена грађевинске дпзвпле тражи збпг пдступаоа у пднпсу на издату грађевинску дпзвплу,
а ппдаци наведени у извпду из прпјекта за грађевинску дпзвплу, кпји је саставни деп захтева за
измену рещеоа п грађевинскпј дпзвпли, нису у складу са важећим лпкацијским услпвима, надлежни
прган издаје нпве лпкацијске услпве.
На издаваое лпкацијских услпва схпднп се примеоују пдредбе правилника кпје се пднпсе на
издаваое лпкацијских услпва.
У ппступку издаваоа нпвих лпкацијских услпва, надлежни прган прибавља самп пне услпве за
прпјектпваое и прикљушеое кпји нису у складу са траженпм изменпм.
Акп су испуоени фпрмални услпви за даље ппступаое пп захтеву, пвп Пдељеое пп службенпј
дужнпсти, без пдлагаоа, прибавља пд пргана надлежнпг за ппслпве државнпг премера и катастра
извпд из листа неппкретнпст кпја је предмет захтева.
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Надлежни прган утврђује ппстпјаое пдгпварајућег права на земљищту, пднпснп пбјекту, у складу са
Закпнпм. На пснпву утврђенпг права пвп Пдељеое прибавља пд Дирекције за изградоу и
планираое града Бепграда ЈП пбрашун дппринпса за уређиваое грађевинскпг земљищта и дпнпси
рещеое п измени грађевинске дпзвпле у рпку пд пет радних дана пд дана ппднпщеоа захтева.
Рещеое дпставља ппднпсипцу захтева у рпку пд три дана пд дана дпнпщеоа, а рещеое у истпм
рпку дпставља и:
1) инспекцији кпја врщи надзпр над изградопм пбјекта;
2) имапцима јавних пвлащћеоа надлежним за утврђиваое услпва за прпјектпваое, пднпснп
прикљушеое пбјеката на инфраструктурну мрежу, ради инфпрмисаоа.
Акп надлежни прган утврди да ппднпсилац захтева нема пдгпварајуће правп на земљищту, пднпснп
пбјекту, захтев пдбија рещеоем.
Категприја лица кпја имају правп на услугу
Физишка и правна лица
Услпви кпје лице мпра да испуни да би пстварилп правп на услугу
Нема ппсебних услпва, сви имају правп на услугу, укпликп прилпже дпкументацију у складу са
закпнпм.
Рпк у кпјем се услуга пружа
Закпнски рпк је 5 радних дана.
Нашин пствариваоа права на услугу
Ппдразумева ппднпщеое писменпг захтева, тј. пппуоаваое пбрасца, уплату таксе, дпстављаое
дпкументације, прибављаое пбрашуна за дппринпс за уређеое грађевинскпг земљищта и израду
рещеоа.
Да ли је пмпгућенп пствариваое права на услугу електрпнским путем
Не
Нашин ппкретаоа ппступка
Ппднпщеоем писменпг захтева (пппуоенпг пбрасца) на писарници
Таксе/трпщкпви за пствариваое права на услугу
Лпкална административна такса: 290,00 динара (захтев), 490,00 динара (рещеое) -Пдлука п
лпкалним административним таксама ("Сл. лист града Бепграда" брпј 43/07, 53/08, 48/09, 60/09,
45/10, 10/11, 54/11 и 50/2014)
Дпкази кпји се прилажу ради пствариваоа права на услугу
- Прпјекат за грађевинску дпзвплу, пднпснп сепарат прпјекта
за грађевинску дпзвплу кпји се меоа
- Нпви пбрашун дппринпса
- Дпказ п уплати такси.
Где се ппднпси захтев за пствариваое права на услугу
На писарници Управе градске ппщтине Спппт, ул. Кпсмајски трг бр. 5 или путем ппщте на наведену
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адресу или слаоем пппуоенпг захтева на е-mail адресу
Лице пвлащћенп за пружаое инфпрмација п услузи и нашин на кпји се инфпрмације пружају
Сва службена лица Пдељеоа пружају усмене инфпрмације кап и телефпнским путем и
путем електрпнске ппщте
Ппис ппступаоа пргана накпн пријема захтева за пствариваое права на услугу
Накпн пријема захтева фпрмира се управни предмет кпји дплази на пбраду у Пдељеое истпг дана,
када се предмети завпде у скраћени делпвпдник Пдељеоа, а пптпм их нашелник Пдељеоа
расппдељује службеним лицима, кпја врще прпверу а испуоенпсти фпрмалних услпва за ппступаое
пп захтеву и тп да ли:
1) надлежнпст за ппступаое пп захтеву, пднпснп пријави;
2) да ли је ппднпсилац захтева пднпснп пријаве лице кпје, у складу са пвим закпнпм мпже бити
ппднпсилац захтева пднпснп пријаве;
3) да ли захтев, пднпснп пријава садржи све прпписане ппдатке;
4) да ли је уз захтев, пднпснп пријаву прилпжена сва дпкументација прпписана пвим закпнпм и
ппдзакпнским актима дпнетим на пснпву пвпг закпна;
5) да ли је уз захтев прилпжен дпказ п уплати прпписане накнаде, пднпснп таксе;
6) да ли су ппдаци наведени у извпду из прпјекта, кпји је саставни деп захтева за издаваое
грађевинске дпзвпле, у складу са издатим лпкацијским услпвима.
Акп нису испуоени фпрмални услпви за даље ппступаое захтев се пдбацује закљушкпм, у рпку пд
пет радних дана пд дана ппднпщеоа захтева, уз навпђеое свих недпстатака.
Прптив закљушка ппднпсилац захтева мпже изјавити жалбу Секретаријату за импвинске и правне
ппслпве Управе града Бепграда, Сектпру за другпстепени управни ппступак , у рпку пд пет дана пд
дана дпстављаоа.
Акп ппднпсилац захтева у рпку пд 10 дана пд пријема закљушка, ппднесе нпв, усаглащен, захтев и
птклпни све недпстатке, не дпставља се дпкументација ппднета уз захтев кпји је пдбашен, нити се
ппнпвп плаћа административна такса.
Акп се измена грађевинске дпзвпле тражи збпг пдступаоа у пднпсу на издату грађевинску дпзвплу,
а ппдаци наведени у извпду из прпјекта за грађевинску дпзвплу, кпји је саставни деп захтева за
измену рещеоа п грађевинскпј дпзвпли, нису у складу са важећим лпкацијским услпвима, надлежни
прган издаје нпве лпкацијске услпве.
На издаваое лпкацијских услпва схпднп се примеоују пдредбе правилника кпје се пднпсе на
издаваое лпкацијских услпва.
У ппступку издаваоа нпвих лпкацијских услпва, надлежни прган прибавља самп пне услпве за
прпјектпваое и прикљушеое кпји нису у складу са траженпм изменпм.
Акп су испуоени фпрмални услпви за даље ппступаое пп захтеву, пвп Пдељеое пп службенпј
дужнпсти, без пдлагаоа, прибавља пд пргана надлежнпг за ппслпве државнпг премера и катастра
извпд из листа неппкретнпст кпја је предмет захтева.
Надлежни прган утврђује ппстпјаое пдгпварајућег права на земљищту, пднпснп пбјекту, у складу са
Закпнпм. На пснпву утврђенпг права пвп Пдељеое прибавља пд Дирекције за изградоу и
планираое града Бепграда ЈП пбрашун дппринпса за уређиваое грађевинскпг земљищта и дпнпси
рещеое п грађевинскпј дпзвпли у рпку пд пет радних дана пд дана ппднпщеоа захтева. Рещеое
дпставља ппднпсипцу захтева у рпку пд три дана пд дана дпнпщеоа, а рещеое у истпм рпку
дпставља и:
1) инспекцији кпја врщи надзпр над изградопм пбјекта;
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2) имапцима јавних пвлащћеоа надлежним за утврђиваое услпва за прпјектпваое, пднпснп
прикљушеое пбјеката на инфраструктурну мрежу, ради инфпрмисаоа.
Акп надлежни прган утврди да ппднпсилац захтева нема пдгпварајуће правп на земљищту, пднпснп
пбјекту, захтев за грађевинску дпзвплу пдбија рещеоем.
Да ли је на пдлуку надлежнпг пргана дпзвпљена жалба/пригпвпр, кпме се иста ппднпси и у кпм
рпку
Закпнпм је предвиђена жалба на рещеое Секретаријату за импвинскп-правне ппслпве грађевинску
и урбанистишку инспекцију града Бепграда – Сектпр за другпстепени управни ппступак у рпку пд 8
дана. Предлпге пп жалби пвп Пдељеое не ради, већ се жалба са кпмплетним списима предмета
дпставља другпстепенпм пргану.
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Пример: Захтев за измену рещеоа п грађевинскпј дпзвпли услед прпмена у тпку грађеоа
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД БЕПГРАД
Градска ппщтина Спппт
Управа Градске ппщтине Спппт
Пдсек за урбанистишкп-грађевинске и
кпмуналнп – стамбене ппслпве
Кпсмајски трг бр.5
Спппт

ПРЕДМЕТ :
ЗАХТЕВ ЗА ИЗМЕНУ РЕЩЕОА П ГРАЂЕВИНСКПЈ ДПЗВПЛИ УСЛЕД ПРПМЕНА У ТПКУ ГРАЂЕОА
Рещеое п грађевинскпј дпзвпли бр. ___________________________ пд _________________
правнпснажнп
пд
__________________________
____________________________________________________

издатп

на

име

инвеститпра

за пбјекат кпји се налази у Бепграду у улици_____________________________бр._______
Ппис измена кпје су настале:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
ППДНПСИЛАЦ ЗАХТЕВА
________________________
(име и презиме ппднпсипца, пвлащћенпг лица)
________________________
(јмбг за физишка лица, пиб за правна лица)
________________________
(адреса)
___________________________
(кпнтакт телефпн)
________________________
(свпјерушни пптпис)

Уз захтев за измену рещеоа п грађевинскпј дпзвпли услед прпмена у тпку грађеоа се пбавезнп прилаже нпви главни
прпјекат са насталим изменама у тпку грађеоа, са извещтајем п изврщенпј технишкпј кпнтрпли (прпјекти се предају у
три идентишна примерка) и дпказ п уплати административне таксе.
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Назив услуге: Издаваое Решеоа за уклаоаое пбјекта пднпснп оегпвпг дела
Ппис у шему се састпји услуга
Пп пријему захтева службенп лице прпверава да ли захтев садржи прпписане дпказе.
Укпликп је захтев пснпван службенп лице израђује рещеое кпје се дпставља ппднпсипцу захтева и
Пдељеоу инспекцијских ппслпва.
Категприја лица кпја имају правп на услугу
Физишка и правна лица
Услпви кпје лице мпра да испуни да би пстварилп правп на услугу
Нема ппсебних услпва, сви имају правп на услугу, укпликп прилпже дпкументацију у складу са
закпнпм.
Рпк у кпјем се услуга пружа
Закпнски рпк је 15 дана пд дпстављаоа кпмплетне дпкументације.
Нашин пствариваоа права на услугу
Ппдразумева ппднпщеое писменпг захтева, тј. пппуоаваое пбрасца, уплату таксе, дпстављаое
дпкументације и израду рещеоа п уклаоаоу пбјекта.
Да ли је пмпгућенп пствариваое права на услугу електрпнским путем
Не
Нашин ппкретаоа ппступка
Ппднпщеоем писменпг захтева (пппуоенпг пбрасца) на писарници или путем ппщте.
Таксе/трпщкпви за пствариваое права на услугу
Лпкална административна такса: 290,00 динара (захтев), 490,00 динара (рещеое) -Пдлука п
лпкалним административним таксама ("Сл. лист града Бепграда" брпј 43/07, 53/08, 48/09, 60/09,
45/10, 10/11, 54/11 и 50/2014)
Дпкази кпји се прилажу ради пствариваоа права на услугу
- прпјекат рущеоа са технишкпм кпнтрплпм;
- дпказ п свпјини на пбјекту
- услпви, акп се ради п пбјекту шијим рущеоем би бип угрпжен јавни интерес (защтита ппстпјеће
кпмуналне и друге инфраструктуре, защтита културнпг дпбра, защтита живптне средине и сл.)
Где се ппднпси захтев за пствариваое права на услугу
На писарници Управе градске ппщтине Спппт, ул. Кпсмајски трг бр. 5 или путем ппщте на наведену
адресу
Лице пвлащћенп за пружаое инфпрмација п услузи и нашин на кпји се инфпрмације пружају
Сва службена лица Пдељеоа пружају усмене инфпрмације кап и телефпнским
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Ппис ппступаоа пргана накпн пријема захтева за пствариваое права на услугу
Накпн пријема захтева фпрмира се управни предмет кпји дплази на пбраду у Пдељеое нареднпг
раднпг дана, када се предмети завпде у скраћени делпвпдник Пдељеоа, а пптпм их нашелник
Пдељеоа расппдељује службеним лицима.
Укпликп захтев није непснпван службенп лице ради Рещеое кпје се дпставља ппднпсипцу захтева и
Пдељеоу инспекцијских ппслпва.
Да ли је на пдлуку надлежнпг пргана дпзвпљена жалба/пригпвпр, кпме се иста ппднпси и у кпм
рпку
Закпнпм је предвиђена жалба на рещеое п уклаоаоу пбјекта Секретаријату за импвинскe и правне
ппслпве града Бепграда – Сектпр за другпстепени управни ппступак у рпку пд 15 дана, с тим да
жалба не пдлаже изврщеое.
Пример:Захтев за уклаоаое пбјекта
ИНВЕСТИТПР:
Име и презиме:___________________________
Адреса:___________________________
Телефпн:___________________________
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД БЕПГРАД
Градска ппщтина Спппт
Управа Градске ппщтине Спппт
Пдсек за урбанистишкп-грађевинске и
кпмуналнп – стамбене ппслпве
Кпсмајски трг бр.5
Спппт
ПРЕДМЕТ: ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАОЕ РЕЩЕОА П УКЛАОАОУ ПБЈЕКТА
пп шлану 168. Закпна п планираоу и изградои („Сл. гл. РС“,бр. 72/09,81/09 и
64/2010,24/11,121/12,42/13,50/13,98/13,132/14,145/14)
Мплим наслпв да ми изда рещеое – дпзвплу за уклаоаое пбјекта ____________________, кпји се налази у
месту _______________________, улица _______________ бр. _______, саграђенпг на кат. парцели бр.
_______________________,уписанпг у.лист неппкретнпсти бр.___________ к.п. ________________________ ,
изграђенпг____________ гпдине, ппврщине _____ м².
Уз захтев прилажем следећу дпкументацију:
1. Дпказ п свпјини на пбјекту-Препис листа неппкретнпсти и Кппију катастарскпг плана за предметну
парцелу, кпју издаје Служба за катастар неппкретнпсти Спппт
2. Прпјекат рущеоа сатехнишкпм кпнтрплпм у три примерка
3. Ппсебни услпви акп се ради п пбјекту шијим рущеоем би бип угрпжен јавни интерес (защтита
ппстпјеће кпмуналне и друге инфраструктуре, защтита културнпг дпбра, защтита живптне средине и сл.);
4. Признаницу п плаћенпј такси:
У Спппту, ___.___.201__.
ППДНПСИЛАЦ ЗАХТЕВА
____________________________
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Назив услуге: Издаваое Пбавештеоа п грађевинским радпвима за кпје се не издаје грађевинска
дпзвпла
Ппис у шему се састпји услуга
Увид у прилпжену дпкументацију и издаваое пбавещтеоа.
Категприја лица кпја имају правп на услугу
Физишка и правна лица
Услпви кпје лице мпра да испуни да би пстварилп правп на услугу
Нема ппсебних услпва, сви имају правп на услугу, укпликп прилпже дпкументацију у складу са
закпнпм.
Рпк у кпјем се услуга пружа
Нема закпнскпг рпка
Нашин пствариваоа права на услугу
Ппдразумева ппднпщеое писменпг захтева, тј. пппуоаваое пбрасца, уплату таксе, дпстављаое
дпкументације и издаваое пбавещтеоа.
Да ли је пмпгућенп пствариваое права на услугу електрпнским путем
Не
Нашин ппкретаоа ппступка
Ппднпщеоем писменпг захтева (пппуоенпг пбрасца) на писарници или путем ппщте.
Таксе/трпщкпви за пствариваое права на услугу
Лпкална административна такса: 290,00 динара (захтев), 290,00 динара (пбавещтеое) -Пдлука п
лпкалним административним таксама ("Сл. лист града Бепграда" брпј 43/07, 53/08, 48/09, 60/09,
45/10, 10/11, 54/11 и 50/2014)
Дпкази кпји се прилажу ради пствариваоа права на услугу
- пппис радпва израђен пд стране пдгпвпрнпг лица технишке струке
Где се ппднпси захтев за пствариваое права на услугу
На писарници Управе градске ппщтине Спппт, ул. Кпсмајски трг бр. 5 или путем ппщте на наведену
адресу
Лице пвлащћенп за пружаое инфпрмација п услузи и нашин на кпји се инфпрмације пружају
Сва службена лица Пдељеоа пружају усмене инфпрмације кап и телефпнским путем и путем
Ппис ппступаоа пргана накпн пријема захтева за пствариваое права на услугу
Накпн пријема захтева фпрмира се вануправни предмет кпји дплази на пбраду у Пдељеое истпг
раднпг дана, када се предмети завпде у скраћени делпвпдник Пдељеоа, а пптпм их нашелник
Пдељеоа расппдељује службеним лицима, кпја врще увид у списе предмет и акп је уз захтев
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предата пптребна дпкументација службенп лице израђује предлпг пбавещтеоа, шију прпверу врщи
рукпвпдилац групе и пптпм се предлпг пбавещтеоа дпставља нашелнику Пдељеоа на пптпис.
Укпликп уз захтев није предата кпмплетна дпкументација службенп лице кпје пбрађује предмет
пбавещтава странку да дпстави недпстајућу дпкументацију у рпку пд 8 дана, па накпн дпставе се
спрпвпди гпре пписани ппступак. Накпн дпстављаоа дпкументације издаје се пбавещтеое.
Да ли је на пдлуку надлежнпг пргана дпзвпљена жалба/пригпвпр, кпме се иста ппднпси и у кпм
рпку
Закпнпм није предвиђена ни жалба, ни пригпвпр на наведенп пбавещтеое.

Назив услуге: Издаваое Привремене грађевинске дпзвпле
Ппис у шему се састпји услуга
Пп пријему захтева службенп лице прпверава да ли захтев садржи прпписане дпказе и да ли је
идејни прпјекат израђен у складу са закпнпм и правилникпм.
Укпликп је ппднета сва прпписана дпкументација и укпликп је прпјекат израђен у складу са закпнпм,
правилникпм и планским актпм, службенп лице израђује предлпг пдпбреоа, кпји кпнтрплище
рукпвпдилац групе, а нашелник Пдељеоа пптписује рещеое и пверава прпјектну дпкументацију.
Рещеое се дпставља надлежнпј грађевинскпј инспекцији, "Дирекцији за грађевинскп земљищте и
изградоу Бепграда" Ј.П. , регистру инвеститпра и Републишкпм завпду за статистику и инфпрматику.
Категприја лица кпја имају правп на услугу
Физишка и правна лица
Услпви кпје лице мпра да испуни да би пстварилп правп на услугу
Нема ппсебних услпва, сви имају правп на услугу, укпликп прилпже дпкументацију у складу са
закпнпм.
Рпк у кпјем се услуга пружа
Закпнски рпк је 5 дана пд ппднпщеоа захтева.
Нашин пствариваоа права на услугу
Ппдразумева ппднпщеое писменпг захтева, тј. пппуоаваое пбрасца, уплату таксе, дпстављаое
дпкументације, прпвера усклађенпсти дпкументације са закпнпм, правилникпм и планским актпм и
израду рещеоа и пвераваое прпјектне дпкементације.
Да ли је пмпгућенп пствариваое права на услугу електрпнским путем
Не
Нашин ппкретаоа ппступка
Ппднпщеоем писменпг захтева (пппуоенпг пбрасца) на писарници
Таксе/трпщкпви за пствариваое права на услугу
Лпкална административна такса: 290,00 динара (захтев), 490,00 динара (рещеое) -Пдлука п
лпкалним административним таксама ("Сл. лист града Бепграда" брпј 43/07, 53/08, 48/09, 60/09,
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45/10, 10/11, 54/11 и 50/2014)
Дпкази кпји се прилажу ради пствариваоа права на услугу
- идејни прпјекат, псим за радпве на инвестиципнпм пдржаваоу пбјекта/ уклаоаоу препрека за
пспбе са инвалидитетпм када се прилаже технишки ппис и пппис радпва
- дпказ п праву свпјине, пднпснп праву закупа на грађевинскпм земљищту у јавнпј свпјини, пднпснп
дпказ п праву свпјине на пбјекту акп се извпде радпви на надзиђиваоу пбјекта (пригинал власнишки
лист не старији пд 6 месеци и други пптребни дпкази у складу са шл. 135. Закпна п планираоу и
изградои)
- дпказ п регулисаоу пбавеза у ппгледу дппринпса за уређиваое грађевинскпг земљищта.
Где се ппднпси захтев за пствариваое права на услугу
На писарници Управе градске ппщтине Спппт, ул. Кпсмајски трг бр. 5 или путем ппщте на наведену
адресу или слаоем пппуоенпг захтева на е-mail адресу
Лице пвлащћенп за пружаое инфпрмација п услузи и нашин на кпји се инфпрмације пружају
Сва службена лица Пдељеоа пружају усмене инфпрмације кап и телефпнским путем и путем и
путем електрпнске ппщте
Ппис ппступаоа пргана накпн пријема захтева за пствариваое права на услугу
Накпн пријема захтева фпрмира се управни предмет кпји дплази на пбраду у Пдељеое истпг раднпг
дана, када се предмети завпде у скраћени делпвпдник Пдељеоа, а пптпм их нашелник Пдељеоа
расппдељује службеним лицима, кпја врще прпверу да ли захтев садржи прпписане дпказе и да ли
је идејни прпјекат израђен у складу са закпнпм, правилникпм.
Укпликп је ппднета сва прпписана дпкументација и укпликп је прпјекат израђен у складу са закпнпм
и правилникпм службенп лице израђује предлпг пдпбреоа, кпји кпнтрплище рукпвпдилац групе, а
нашелник Пдељеоа пптписује рещеое и пверава прпјектну дпкументацију.
Накпн правнпснажнпсти рещеое се дпставља надлежнпј грађевинскпј инспекцији, "Дирекцији за
грађевинскп земљищте и изградоу Бепграда" Ј.П. , регистру инвеститпра и Републишкпм завпду за
статистику и инфпрматику.
Наппмена: Пбзирпм да Дирекција за грађевинскп земљищте и изградоу Бепграда ЈП не прима
прпјекте пд старнака ради пбрашуна и плаћаоа дппринпса, тп пвп Пдељеое спрпвпди ппступак кап
и за грађевинску дпзвплу, с тим да не издаје рещеое у складу са шл. 145. дпк странка не регулище
пбавезе према пбрашуну и дпк нам п тпме Дирекција не дпстави пптврду.
Да ли је на пдлуку надлежнпг пргана дпзвпљена жалба/пригпвпр, кпме се иста ппднпси и у кпм
рпку
Закпнпм је предвиђена жалба на пдпбреое Секретаријату за импвинске и правне ппслпве града
Бепграда – Сектпр за другпстепени управни ппступак у рпку пд 8 дана. Предлпге пп жалби пвп
Пдељеое не ради, већ се жалба са кпмплетним списима предмета дпставља другпстепенпм пргану.
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Пример: Захтев за издаваое привремене грађевинске дпзвпле
ИНВЕСТИТОР:
Име и презиме:___________________________
Адреса:_________________________________
Телефон:________________________________
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД БЕПГРАД
Градска ппщтина Спппт
Управа Градске ппщтине Спппт
Пдсек за урбанистишкп-грађевинске и
кпмуналнп – стамбене ппслпве
Кпсмајски трг бр.5
Спппт
ПРЕДМЕТ :

ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАОЕ РЕЩЕОА П ПРИВРЕМЕНПЈ ГРАЂЕВИНСКПЈ ДПЗВПЛИ

наппмена: привремена грађевинска дпзвпла издаје се за изградоу асфалтне базе, сепарације агрегата,
габрике бетпна, сампстпјећих, анкерисаних метепрплпшких анампметарских стубпва висине дп 60
м,пречника дп 300 м са пратећпм мернпм ппремпм; привремене сапбраћајнице кап и за извпђеое
истражних радпва на лпкацији, у циљу утврђиваоа ппсебних услпва за израду главнпг прпјекта и за
измештаое ппстпјећих инсталација.
За пбјекат _____________________________________________________________________
кпји се налази у Бепграду у ул.________________________________бр.__________________
КП____________________ КП__________________
Уз захтев за издаваое привремене грађевинске дпзвпле се ппднпси:
1. Прпјекат за грађевинску дпзвплу са извпдпм из прпјекта у три примерка са извещтајем п изврщенпј
технишкпј кпнтрпли и
извещтај п изврщенпј технишкпј кпнтрпли;
2. Дпказ п праву свпјине, пднпснп закупа на грађевинскпм земљищту, пднпснп праву свпјине на пбјекту:
лист неппкретнпсти за парцелу/пбјекат издат пд РГЗа, не старији пд шест месеци
Акп је грађевинскп земљиште или пбјекат у власништву више лица уз захтев се прилаже
и сагласнпст тих лица са пвереним пптписима пд стране судскпг или ппштинскпг
пверитеља*
3. Дпказ п уређеоу пднпса у ппгледу плаћаоа дппринпса за уређеое грађевинскпг земљищта
4. Дпказ п уплати административне таксе
ППДНПСИЛАЦ ЗАХТЕВА
Име и презиме / ппслпвнп име

____________________________________

за физишка лица ЈМБГ ____________________________________________
за правна лица ПИБ ____________________________________________
и пвлащћенп лице

____________________________________________

Улица и брпј

____________________________________
(адреса станпваоа/ адреса седищта)
Кпнтакт телефпн ____________________________________
Пптпис
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Назив услуге: Издаваое решеоа (пдпбреоа за грађеое пбјеката и извпђеое радпва пп чл. 145.
ЗПИ)
Ппис у шему се састпји услуга
Пп пријему захтева службенп лице прпверава да ли захтев садржи прпписане дпказе и да ли је
идејни прпјекат израђен у складу са закпнпм и правилникпм.
Укпликп је ппднета сва прпписана дпкументација и укпликп је прпјекат израђен у складу са закпнпм,
правилникпм и планским актпм, службенп лице израђује предлпг пдпбреоа, кпји кпнтрплище
рукпвпдилац групе, а нашелник Пдељеоа пптписује рещеое и пверава прпјектну дпкументацију.
Рещеое се дпставља надлежнпј грађевинскпј инспекцији, "Дирекцији за грађевинскп земљищте и
изградоу Бепграда" Ј.П. , регистру инвеститпра и Републишкпм завпду за статистику и инфпрматику.
Категприја лица кпја имају правп на услугу
Физишка и правна лица
Услпви кпје лице мпра да испуни да би пстварилп правп на услугу
Нема ппсебних услпва, сви имају правп на услугу, укпликп прилпже дпкументацију у складу са
закпнпм.
Рпк у кпјем се услуга пружа
Закпнски рпк је 5 дана пд ппднпщеоа захтева.
Нашин пствариваоа права на услугу
Ппдразумева ппднпщеое писменпг захтева, тј. пппуоаваое пбрасца, уплату таксе, дпстављаое
дпкументације, прпвера усклађенпсти дпкументације са закпнпм, правилникпм и планским актпм и
израду рещеоа и пвераваое прпјектне дпкементације.
Да ли је пмпгућенп пствариваое права на услугу електрпнским путем
Не
Нашин ппкретаоа ппступка
Ппднпщеоем писменпг захтева (пппуоенпг пбрасца) на писарници
Таксе/трпщкпви за пствариваое права на услугу
Лпкална административна такса: 290,00 динара (захтев), 490,00 динара (рещеое) -Пдлука п
лпкалним административним таксама ("Сл. лист града Бепграда" брпј 43/07, 53/08, 48/09, 60/09,
45/10, 10/11, 54/11 и 50/2014)
Дпкази кпји се прилажу ради пствариваоа права на услугу
- идејни прпјекат, псим за радпве на инвестиципнпм пдржаваоу пбјекта/ уклаоаоу препрека за
пспбе са инвалидитетпм када се прилаже технишки ппис и пппис радпва
- дпказ п праву свпјине, пднпснп праву закупа на грађевинскпм земљищту у јавнпј свпјини, пднпснп
дпказ п праву свпјине на пбјекту акп се извпде радпви на надзиђиваоу пбјекта (пригинал власнишки
лист не старији пд 6 месеци и други пптребни дпкази у складу са шл. 135. Закпна п планираоу и
изградои)
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- дпказ п регулисаоу пбавеза у ппгледу дппринпса за уређиваое грађевинскпг земљищта.
Где се ппднпси захтев за пствариваое права на услугу
На писарници Управе градске ппщтине Спппт, ул. Кпсмајски трг бр. 5 или путем ппщте на наведену
адресу или слаоем пппуоенпг захтева на е-mail адресу
Лице пвлащћенп за пружаое инфпрмација п услузи и нашин на кпји се инфпрмације пружају
Сва службена лица Пдељеоа пружају усмене инфпрмације кап и телефпнским путем и путем
електрпнске ппщте
Ппис ппступаоа пргана накпн пријема захтева за пствариваое права на услугу
Накпн пријема захтева фпрмира се управни предмет кпји дплази на пбраду у Пдељеое истпг раднпг
дана, када се предмети завпде у скраћени делпвпдник Пдељеоа, а пптпм их нашелник Пдељеоа
расппдељује службеним лицима, кпја врще прпверу да ли захтев садржи прпписане дпказе и да ли
је идејни прпјекат израђен у складу са закпнпм, правилникпм.
Укпликп је ппднета сва прпписана дпкументација и укпликп је прпјекат израђен у складу са закпнпм
и правилникпм службенп лице израђује предлпг пдпбреоа, кпји кпнтрплище рукпвпдилац групе, а
нашелник Пдељеоа пптписује рещеое и пверава прпјектну дпкументацију.
Накпн правнпснажнпсти рещеое се дпставља надлежнпј грађевинскпј инспекцији, "Дирекцији за
грађевинскп земљищте и изградоу Бепграда" Ј.П. , регистру инвеститпра и Републишкпм завпду за
статистику и инфпрматику.
Наппмена: Пбзирпм да Дирекција за грађевинскп земљищте и изградоу Бепграда ЈП не прима
прпјекте пд старнака ради пбрашуна и плаћаоа дппринпса, тп пвп Пдељеое спрпвпди ппступак кап
и за грађевинску дпзвплу, с тим да не издаје рещеое у складу са шл. 145. дпк странка не регулище
пбавезе према пбрашуну и дпк нам п тпме Дирекција не дпстави пптврду.
Да ли је на пдлуку надлежнпг пргана дпзвпљена жалба/пригпвпр, кпме се иста ппднпси и у кпм
рпку
Закпнпм је предвиђена жалба на пдпбреое Секретаријату за импвинске и правне ппслпве града
Бепграда – Сектпр за другпстепени управни ппступак у рпку пд 8 дана. Предлпге пп жалби пвп
Пдељеое не ради, већ се жалба са кпмплетним списима предмета дпставља другпстепенпм пргану.
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Пример: Рещеое п пдпбреоу за извпђеое радпва
Република Србија
Град Бепград
Градска ппщтина Спппт
Управа градске ппщтине Спппт
Пдсек за урбанистишкп-грађевинске и
кпмуналнп – стамбене ппслпве
Брпј: 351–____/201__
Спппт, __.__.201_.гпд.

Пдсек за урбанистишкп-грађевинске и кпмуналнп–стамбене ппслпве Управе градске ппщтине Спппт,
рещавајући пп захтеву __________________ из __________, ул. __________________ бр. ___, за издаваое
рещеоа п пдпбреоу извпђеоа радпва, на пснпву шл. 145. Закпна п планираоу и изградои (”Сл. гласник РС”
бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 132/14 и 145/14), шл. 192. Закпна п ппщтем управнпм ппступку ( ”Сл.
лист СРЈ ”бр. 33/97, 31/01 и “Сл. гласник РС“ бр.30/10) и шл. 3. Пдлуке п Управи градске ппщтине Спппт (”Сл.
лист града Бепграда ” бр. 45/08 и 12/10), дпнпси:

РЕЩЕОЕ
п пдпбреоу извпђеоа радпва
1. Инвеститпру, ____________________ из _________, ул. _____________ бр. ___, пдпбрава се извпђеое
радпва на ______________________ пбјекта – намене ___________________________________,
спратнпсти __________________, на к.п.бр. ________ КП _______________, категприја пбјекта ____,
класификаципна пзнака __________.
Пбјекат је димензија ____________, укупна нетп ппврщина пбјекта је _______м², а укупна брутп
ппврщина је ______м².
На пснпву листа неппкретнпсти, на предметнпј парцели ппстпје/не ппстпје изграђени пбјекти.
(Предметни пбјекти се задржавају/уклаоају)
2. Идејни прпјекат израдип је _________________________ из __________, брпј лиценце ______________
и на истпм је пптврђенп пдпбреое извпђеоа радпва ппд брпјем 351-_____/201__.
3. Инвеститпр мпже птппшети са радпвима тек ппщтп рещеое ппстане правпснажнп.
4. Инвеститпр радпва дужан је да пбавести пвај прган п ппшетку извпђеоа радпва, најкасније 8 дана пре
ппшетка извпђеоа радпва.
5. Инвеститпр радпва дужан је да пбавести надлежнпг грађевинскпг инспектпра п ппшетку извпђеоа
радпва, најкасније 8 дана пре ппшетка извпђеоа радпва.
6. Укпликп инвеститпр не птппшне са грађеоем пбјекта, пднпснп извпђеоем радпва, у рпку пд две
гпдине пд дана правпснажнпсти рещеоа, пвп рещеое престаје да важи.

ПБРАЗЛПЖЕОЕ
Инвеститпр, __________________ из ______, ул. _____________ бр. ___, ппднеп је захтев заведен ппд
брпјем 351-____/201__, за издаваое рещеоа п пдпбреоу извпђеоа радпва, ближе пписанп у дисппзитиву
пвпг рещеоа.
Уз захтев за издаваое пдпбреоа за извпђеое радпва прилпженп је :
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1. Идејни прпјекат у ___ примерка;
2. Препис листа неппкретнпсти издат пд РГЗ-а Службе за катастар неппкретнпсти Спппт брпј ______ к.п.
_____________ пд __.__.201_.гпдине;
3. Пбрашун дппринпса за уређиваое грађевинскпг земљищта Дирекције за грађевинскп земљищте и
изградоу Бепграда ЈП-Пдељеое Спппт, бр. _______________ пд __.__.201_.гпдине;
Какп је инвеститпр уз захтев за издаваое пдпбреоа за извпђеое радпва ппднеп сву пптребну
дпкументацију из шл. 145. Закпна п планираоу и изградои (“Сл. гласник РС ” бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11,
121/12, 132/14 и 145/14), тп је рещенп кап у дисппзитиву.
ППУКА П ПРАВНПМ СРЕДСТВУ: Прптив пвпг рещеоа незадпвпљна страна мпже изјавити жалбу градскпм
Секретаријату за урбанизам и грађевинске ппслпве Града Бепграда у рпку пд 8 дана пд дана пријема рещеоа.
Жалба се предаје прекп пве Службе, кпја је дпнела првпстепенп рещеое, таксирана са 430,00 динара
административне таксе .
Такса пп Тар. бр. 1. и 3. Пдлуке п лпкалним административним таксама (”Сл. лист града Бепграда” бр.
50/14, 77/14 и 17/15) у изнпсу пд 780,00 динара уплаћена је на жирп рашун бр. 840 – 742251843 – 73 (градска
ппщтина Спппт).

Пбрадип:

Нашелник
Дпставити :
-ппднпсипцу захтева
-грађевинскпј инспекцији
-архиви
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Назив услуге: Издаваое спецификације
Ппис у шему се састпји услуга
Увид у прилпжену дпкументацију и издаваое спецификације.
Категприја лица кпја имају правп на услугу
Физишка и правна лица
Услпви кпје лице мпра да испуни да би пстварилп правп на услугу
Нема ппсебних услпва, сви имају правп на услугу, укпликп прилпже дпкументацију у складу са
закпнпм.
Рпк у кпјем се услуга пружа
Закпнски рпк је 30 дана.
Нашин пствариваоа права на услугу
Ппдразумева ппднпщеое писменпг захтева, тј. пппуоаваое пбрасца, уплату таксе, дпстављаое
дпкументације и издаваое спецификације.
Да ли је пмпгућенп пствариваое права на услугу електрпнским путем
Не
Нашин ппкретаоа ппступка
Ппднпщеоем писменпг захтева (пппуоенпг пбрасца) на писарници или путем ппщте.
Таксе/трпщкпви за пствариваое права на услугу
Лпкална административна такса: 290,00 динара (захтев), тарифни бпрј 11. (рещеое) -Пдлука п
лпкалним административним таксама ("Сл. лист града Бепграда" брпј 43/07, 53/08, 48/09, 60/09,
45/10, 10/11, 54/11 и 50/2014)
Дпкази кпји се прилажу ради пствариваоа права на услугу
- пригинал кппију плана парцеле са уцртаним пбјектпм не старију пд 6 месеци
- дпказ п праву свпјине, пднпснп праву закупа на грађевинскпм земљищту (пригинал власнишки лист
парцеле не старији пд щест месеци и друге пптребне дпказе у складу са шл. 135. Закпна п планираоу
и изградои) и Угпвпр п пткупу (купппрпдаји, ппклпну) лпкала/стана/гаража и сл.
- скицу пплпжаја стана/гараже/лпкала у пбјекту израђену и пверену пд стране лиценциранпг лица
гепдетске струке
- скицу пплпжаја пбјекта на парцели израђену и пверену пд стране лиценциранпг лица гепдетске
струке
Где се ппднпси захтев за пствариваое права на услугу
На писарници Управе градске ппщтине Спппт, ул. Кпсмајски трг бр. 5 или путем ппщте на наведену
адресу или слаоем пппуоенпг захтева на е-mail адресу
Лице пвлащћенп за пружаое инфпрмација п услузи и нашин на кпји се инфпрмације пружају
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Сва службена лица Пдељеоа пружају усмене инфпрмације кап и телефпнским путем и путем
Ппис ппступаоа пргана накпн пријема захтева за пствариваое права на услугу
- Накпн пријема захтева фпрмира се вануправни предмет кпји дплази на пбраду у Пдељеое истпг
раднпг дана, када се предмети завпде у скраћени делпвпдник Пдељеоа, а пптпм их нашелник
Пдељеоа расппдељује службеним лицима, кпја врще увид у списе предмет и акп је уз захтев
предата пптребна дпкументација службенп лице израђује предлпг спецификације, шију прпверу
врщи рукпвпдилац групе и пптпм се предлпг пбавещтеоа дпставља нашелнику Пдељеоа на пптпис.
- Укпликп уз захтев није предата кпмплетна дпкументација службенп лице кпје пбрађује предмет
пбавещтава странку да дпстави недпстајућу дпкументацију у рпку пд 8 дана, па накпн дпставе се
спрпвпди гпре пписани ппступак.
Да ли је на пдлуку надлежнпг пргана дпзвпљена жалба/пригпвпр, кпме се иста ппднпси и у кпм
рпку
Закпнпм није предвиђена ни жалба, ни пригпвпр на наведену специфукацију.
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Пример: Захтев за издаваое спецификације
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД БЕПГРАД
Градска ппщтина Спппт
Управа Градске ппщтине Спппт
Пдсек за урбанистишкп-грађевинске и
кпмуналнп – стамбене ппслпве
Кпсмајски трг брпј 5
Спппт

ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАОЕ УВЕРЕОА
П ФИЗИШКИМ ДЕЛПВИМА ПБЈЕКТА
(СПЕЦИФИКАЦИЈИ СТАНА/ППСЛПВНПГ ПРПСТПРА/ГАРАЖЕ/ГАРАЖНПГ МЕСТА)

За пбјекат __________________________________________ ___________________________
кпји се налази у __________ у ул.____________________________брпј ________________
К.П.БР._______________КП __________.
За стан/ппслпвни прпстпр/гаражу/гаражнп местп
_____________________________________________________________________________
(ближе пписати стан/ппслпвни прпстпр/гаражу/гаражнп местп)
ППДНПСИЛАЦ ЗАХТЕВА
Име и презиме / ппслпвнп име _______________________________________
за физишка лица ЈМБГ ____________________________________________
за правна лица ПИБ______________________________________________
и пвлащћенп лице ________________________________________________
Улица и брпј _________________________________________
(адреса станпваоа / седищтe)
Кпнтакт телефпн ______________________________________
Пптпис _________________________________________

Уз захтев за издаваое увереоа п физичким делпвима пбјекта се ппднпси:
1.
2.
3.
4.

Правнпснажна грађевинска и правнпснажна упптребна дпзвпла;
Пверен извпд из архивскпг прпјекта и/или главнпг прпјекта пп кпме је пбјекат изведен, пднпснп
пверена пснпва етаже на кпјпј се налази физишки деп пбјекта ;
Дпказ п праву свпјине на пбјекту:
препис листа неппкретнпсти за пбјекат кпји издаје РГЗ
Дпказ п уплати административне таксе
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Пример: Спецификација
Република Србија
Град Бепград
Градска ппщтина Спппт
Управа градске ппщтине Спппт
Пдсек за урбанистишкп-грађевинске
и кпмуналнп – стамбене ппслпве
брпј : 351-_____/201___.
Спппт, ___.___.201___. гпд

Пдсек за урбанистишкп-грађевинске и кпмуналнп-стамбене ппслпве Управе градске ппщтине Спппт,
рещавајући пп захтеву _______________ из _________, ул. _____________ бр._____, на пснпву шлана 161.
Закпна п ппщтем управнпм ппступку (”Сл. лист СРЈ ”бр. 33/97, 31/01 и “Сл. Гласник РС“ бр.30/10) издаје:

СПЕЦИФИКАЦИЈУ СТАНА
Брпј ____ на _____спрату ппстпјеће __________ зграде брпј ______, спратнпсти _______ у _____________,
улица _____________ бр.____, изграђене на к.п.бр. ________ КП ________. Пбјекат је изграђен према
____________________________.
Стан брпј _______ пп структури је _____________ стан и изграђен је на _______ спрату ________________
зграде бр._________.
У саставу тпг стана су ____________ (Pк=_________m²), ____________ (Pк=_________m²), _________
(Pк=________m²), ________ (Pк=_______m²) .......
Пву спецификацију Пдсек за урбанистишкп-грађевинске и кпмуналнп-стамбене ппслпве издаје на пснпву
Пверене прпјектне дпкументације и рещеоа п грађевинскпј дпзвпли брпј _________ пд ______.
Такса пп Тар. бр. 1. и 3. Пдлуке п лпкалним административним таксама (”Сл. лист града Бепграда” бр.
50/14) у изнпсу пд 580,00 динара уплаћена је на жирп рашу бр.840-742251843-73 (градске ппщтине Спппт).

Пбрадип:

Нашелник
Дпставити:
-странци
-архиви
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Назив услуге: Издаваое увереоа п старпсти пбјекта
Ппис у шему се састпји услуга
Увид у прилпжену дпкументацију и издаваое спецификације.
Категприја лица кпја имају правп на услугу
Физишка и правна лица
Услпви кпје лице мпра да испуни да би пстварилп правп на услугу
Нема ппсебних услпва, сви имају правп на услугу, укпликп прилпже дпкументацију у складу са
закпнпм.
Рпк у кпјем се услуга пружа
Рпк је 30 дана.
Нашин пствариваоа права на услугу
Ппдразумева ппднпщеое писменпг захтева, тј. пппуоаваое пбрасца, уплату таксе, дпстављаое
дпкументације и издаваое спецификације.
Да ли је пмпгућенп пствариваое права на услугу електрпнским путем
Не
Нашин ппкретаоа ппступка
Ппднпщеоем писменпг захтева (пппуоенпг пбрасца) на писарници
Таксе/трпщкпви за пствариваое права на услугу
Лпкална административна такса: 290,00 динара (захтев), 290,00 динара (увереое) -Пдлука п
лпкалним административним таксама ("Сл. лист града Бепграда" брпј 43/07, 53/08, 48/09, 60/09,
45/10, 10/11, 54/11 и 50/2014)

Где се ппднпси захтев за пствариваое права на услугу
На писарници Управе градске ппщтине Спппт, ул. Кпсмајски трг бр. 5 или путем ппщте на наведену
адресу
Лице пвлащћенп за пружаое инфпрмација п услузи и нашин на кпји се инфпрмације пружају
Сва службена лица Пдељеоа пружају усмене инфпрмације кап и телефпнским путем и путем
Ппис ппступаоа пргана накпн пријема захтева за пствариваое права на услугу
Накпн пријема захтева фпрмира се управни предмет кпји дплази на пбраду у Пдељеое нареднпг
раднпг дана, када се предмети завпде у скраћени делпвпдник Пдељеоа, а пптпм их нашелник
Пдељеоа расппдељује службеним лицима, кпја врще увид у списе предмет и акп је уз захтев
предата пптребна дпкументација службенп лице израђује предлпг увереоа, шију прпверу врщи
рукпвпдилац групе и пптпм се предлпг пбавещтеоа дпставља нашелнику Пдељеоа на пптпис.
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Укпликп уз захтев није предата кпмплетна дпкументација службенп лице кпје пбрађује предмет
пбавещтава странку да дпстави недпстајућу дпкументацију у рпку пд 8 дана, па накпн дпставе се
спрпвпди гпре пписани ппступак.
Да ли је на пдлуку надлежнпг пргана дпзвпљена жалба/пригпвпр, кпме се иста ппднпси и у кпм
рпку
Закпнпм није предвиђена ни жалба, ни пригпвпр на наведенп увереое.
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Пример: Увереое п старпсти пбјекта
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД БЕПГРАД
ГРАДСКА ППЩТИНА СПППТ
Управа градске ппщтине Спппт
Пдсек за урбанистишкп-грађевинске и
кпмуналнп – стамбене ппслпве
Брпј : 351–____/201__
Датум: __.__.201_. гпд
Местп: Спппт

Пдсек за урбанистишкп-грађевинске и кпмуналнп-стамбене ппслпве Управе градске ппщтине Спппт,
рещавајући пп захтеву _______________ из _________, ул. _____________ бр. ___, на пснпву шлана 162. Закпна
п ппщтем управнпм ппступку („Сл. Лист СРЈ“, бр.33/97 и 31/2001 и „Сл. Гласник РС“, бр. 30/2010) издаје:

У В Е Р ЕОЕ
Да је:
1. ________ пбјекат (ппд брпјем ____; спратнпсти _____), изграђен на к.п.бр. ______ КП
_______, _____.гпдине, у време када за изградоу пвих пбјеката није требала грађевинска дпзвпла (шл. 50. и
51. Правилника п изради и пдржаваоу катастра неппкретнпсти ("Сл. лист РС" бр. 46 /99)).
2. _______ пбјекат (ппд брпјем ____; спратнпсти _____), изграђен на к.п.бр. ______ КП
_______, _____.гпдине, у време када за изградоу пвих пбјеката није требала грађевинска дпзвпла (шл. 50. и
51. Правилника п изради и пдржаваоу катастра неппкретнпсти ("Сл. лист РС" бр. 46 /99)).
Пвп увереое издаје се именпванпм лицу ради ______________ и у друге сврхе се не мпже упптребити.
Такса пп Тар. бр. 1 и 3 Пдлуке п лпкалним административним таксама (”Сл. лист града Бепграда” бр.
50/2014, 77/2014 и 17/2015),) у изнпсу пд 580,00 динара уплаћена је на жирп рашун бр.840-742251843-73
(градске ппщтине Спппт).

Пбрадип:

Нашелник

Дпставити:
-странци
-архиви
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Назив услуге: Издаваое Упптребне дпзвпле
Ппис у шему се састпји услуга
Пп пријему захтева службенп лице прпверава да ли захтев садржи прпписане дпказе и укпликп је
ппднета сва прпписана дпкументација Пдељеое издаје Упптребну дпзвплу.
Накпн правнпснажнпсти рещеое се дпставља надлежнпј грађевинскпј инспекцији, "Дирекцији за
грађевинскп земљищте и изградоу Бепграда" Ј.П., Управи јавних прихпда града Бепграда, Пдељеоу
у Спппту, Републишкпм гепдетскпм завпду - Служби за катастар неппкретнпсти Спппт.
Категприја лица кпја имају правп на услугу
Физишка и правна лица
Услпви кпје лице мпра да испуни да би пстварилп правп на услугу
Нема ппсебних услпва, сви имају правп на услугу, укпликп прилпже дпкументацију у складу са
закпнпм.
Рпк у кпјем се услуга пружа
Закпнски рпк је 5 дана.
Нашин пствариваоа права на услугу
Ппдразумева ппднпщеое писменпг захтева, тј. пппуоаваое пбрасца, уплату таксе, дпстављаое
дпкументације и израду упптребне дпзвпле.
Да ли је пмпгућенп пствариваое права на услугу електрпнским путем
Не
Нашин ппкретаоа ппступка
Ппднпщеоем писменпг захтева (пппуоенпг пбрасца) на писарници
Таксе/трпщкпви за пствариваое права на услугу
административна такса 780,00 динара и накнада за рещеое према предрашунскпј вреднпсти пбјекта
Дпкази кпји се прилажу ради пствариваоа права на услугу
- извещтај кпмисије за технишки преглед кпјим се утврђује да је пбјекат ппдпбан за упптребу са
предлпгпм да се мпже издати упптребна дпзвпла
- прпјекат за извпђеое или прпјекат изведенпг стаоа
- елабпрат гепдетских радпва за изведени пбјекат и ппсебне делпве пбјекта
- елабпрат гепдетских радпва за ппдземне инсталације
- сертификат п енергетским свпјствима пбјекта, акп је за пбјекат прпписана пбавеза прибављаоа
сертификата п енергетским свпјствима
- кпнашни пбрашун дппринпса
Где се ппднпси захтев за пствариваое права на услугу
На писарници Управе градске ппщтине Спппт, ул. Кпсмајски трг бр. 5 или путем ппщте на наведену
адресу
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Лице пвлащћенп за пружаое инфпрмација п услузи и нашин на кпји се инфпрмације пружају
Сва службена лица Пдељеоа пружају усмене инфпрмације кап и телефпнским путем и путем
Ппис ппступаоа пргана накпн пријема захтева за пствариваое права на услугу
Накпн пријема захтева фпрмира се управни предмет кпји дплази на пбраду у Пдељеое нареднпг
раднпг дана, када се предмети завпде у скраћени делпвпдник Пдељеоа, а пптпм их нашелник
Пдељеоа расппдељује службеним лицима, кпја врще прпверу да ли захтев садржи прпписане
дпказе и израђује предлпг упптребне дпзвпле, кпји кпнтрплище рукпвпдилац групе, а нашелник
Пдељеоа пптписује рещеое и пверава прпјектну дпкументацију. Пп пријему захтева за издаваое
упптребне дпзвпле прпверава се испуоенпст фпрмалних услпва за ппступаое пп захтеву и тп да ли:
1) надлежнпст за ппступаое пп захтеву, пднпснп пријави;
2) да ли је ппднпсилац захтева пднпснп пријаве лице кпје, у складу са пвим закпнпм мпже бити
ппднпсилац захтева пднпснп пријаве;
3) да ли захтев, пднпснп пријава садржи све прпписане ппдатке;
4) да ли је уз захтев, пднпснп пријаву прилпжена сва дпкументација прпписана пвим закпнпм и
ппдзакпнским актима дпнетим на пснпву пвпг закпна;
5) да ли је уз захтев прилпжен дпказ п уплати прпписане накнаде, пднпснп таксе.
Акп нису испуоени фпрмални услпви за даље ппступаое пп захтеву, захтев се пдбацује закљушкпм, у
рпку пд пет радних дана пд дана ппднпщеоа захтева, уз навпђеое разлпга за такву пдлуку. Прптив
закљушка ппднпсилац захтева мпже изјавити жалбу надлежнпм пргану, у рпку пд пет дана пд дана
дпстављаоа. Акп ппднпсилац захтева у рпку пд 10 дана пд пријема закљушка, ппднесе усаглащени
захтев и птклпни све утврђене недпстатке, не дпставља се дпкументација ппднета уз захтев кпји је
пдбашен, нити се ппнпвп плаћа административна такса. Акп су испуоени фпрмални услпви издаје
рещеоем упптребну дпзвплу у рпку пд пет радних дана пд дана ппднпщеоа захтева, у складу са
закпнпм. Рещеое п упптребнпј дпзвпли надлежни прган дпставља у рпку пд три дана пд дана
дпнпщеоа ппднпсипцу захтева, а ради инфпрмисаоа, рещеое у истпм рпку дпставља и:
1) финансијеру, акп на оега гласи грађевинска дпзвпла;
2) надлежнпј грађевинскпј инспекцији;
3) имапцима јавних пвлащћеоа.
У рпку пд пет дана пд дана правнпснажнпсти упптребне дпзвпле, надлежни прган пп службенпј
дужнпсти дпставља пргану надлежнпм за ппслпве државнпг премера и катастра:
1) упптребну дпзвплу;
2) елабпрат гепдетских радпва за изведени пбјекат и ппсебне делпве пбјекта;
3) елабпрат гепдетских радпва за ппдземне инсталације.
Да ли је на пдлуку надлежнпг пргана дпзвпљена жалба/пригпвпр, кпме се иста ппднпси и у кпм
рпку
Закпнпм је предвиђена жалба на упптребну дпзвплу Секретаријату за импвинскп-правне ппслпве
грађевинску и урбанистишку инспекцију града Бепграда – Сектпр за другпстепени управни ппступак у
рпку пд 8 дана. Предлпге пп жалби пвп Пдељеое не ради, већ се жалба са кпмплетним списима
предмета дпставља другпстепенпм пргану.
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Пример: Захтев за издаваое упптребне дпзвпле

УПРАВА ГРАДСКЕ ППЩТИНЕ СПППТ
Пдeљеое за урбанистишкп-грађевинске и кпмуналнп-стамбене ппслпве

СПППТ
ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАОЕ УППТРЕБНЕ ДПЗВПЛЕ

Мплим вас да схпднп пдредбама Закпна п планираоу и изградои (Сл.гласник РС", бр. 72/09, 81/09, 64/10,
24/11, 121/12 , 132/14 и 145/14) издате упптребну дпзвплу за (уписати намену и спратнпст пбјекта)

класе*.............................................(према Правилнику п класификацији пбјеката („Сл. гласник РС“, брпј
22/2015))
изграђен на пснпву грађ.дпзвпле бр.351и пптврде п пријави ппшетка грађеоа бр. 351на кп.бр.
к.п.
Уз захтев прилажем:
1.фптпкппију грађевинске дпзвпле
2.фптпкппију пптврде п пријави ппшетка грађеоа
3.дпказ п уплати адм. такси и накнада
4.дпказ п праву свпјине на земљищте
5.извещтај кпмисије за технишки преглед пбјекта
6.елабпрат гепдетских радпва за изведени пбјекат
(пбавезнп садржи кприсну и брутп ппврщину пбјекта) кап и ппсебне
делпве пбјекта
7.елабпрат гепдетских радпва за ппдземне инсталације
8. прпјекат (у зависнпсти пд класе пбјекта и усклађенпсти изведенпг са
прпјектпваним стаоем)
9. пптврду да је пбјекат прикљушен или да је ппдпбан да буде прикљушен на
инфраструктурну мрежу, за прикљушке кпји су предвиђени грађевинскпм дпзвплпм.
(рашун п утрпщку или угпвпр п прикљушеоу)
10. псталп

кпнтакт телефпн
*пппуоава службенп лице
**пптписиваоем пвпг захтева, ппднпсилац
прихвата да снпси трпщкпве уписа пбјекта
и ппдземних впдпва у катастар

ППДНПСИЛАЦ ЗАХТЕВА
.............................................
..............................................
...............................................
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Пример: Рещеое п упптребнпј дпзвпли
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД БЕПГРАД
Градска ппщтина Спппт
Управа Градске ппщтине Спппт
Пдељеое за урбанистишкп-грађевинске и
кпмуналнп – стамбене ппслпве
Пдсек за грађевинске ппслпве
Брпј: 351–
/2015
Спппт,

Пдељеое за урбанистишкп-грађевинске и кпмуналнп–стамбене ппслпве Управе Градске ппщтине
Спппт, Пдсек за грађевинске ппслпве, рещавајући пп захтеву
из
,
ул.
, за издаваое упптребне дпзвпле за
стамбени пбјекат (
), на пснпву шлана 158. Закпна п планираоу и изградои (" Сл. гласник РС "
бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 132/14 и 145/14), шл. 192., став 1. Закпна п ппщтем управнпм
ппступку (”Сл. лист СРЈ”, бр. 33/97 и 31/2001 и "Сл. гласник РС", бр. 30/2010) и шл. 3. Пдлуке п Управи
Градске ппщтине Спппт (”Сл . лист града Бепграда ” бр. 12/2010 и 36/2013), дпнпси:

РЕЩЕОЕ

Издаје се упптребна дпзвпла за кприщћеое стамбенпг пбјекта, категприје
брпј 111011), спратнпсти
, на к.п.бр.
(ппврщине
м²) к.п.

(класификаципни
.

Пбјекат је прикљушен на електрпдистрибутивну и впдпвпдну мрежу и кпристи септишку јаму.
Нетп ппврщина ппдрума изнпси

м².

Брутп ппврщина ппдрума изнпси

м².

Нетп ппврщина приземља изнпси

м² (без трема шија ппврщина изнпси

Брутп ппврщина приземља изнпси

м²(са улазним тремпм).

Нетп ппврщина ппткрпвља изнпси

м².

Брутп ппврщина ппткрпвља изнпси

м².

Стамбени пбјекат изграђен је према грађевинскпј дпзвпли брпј
пдпбренпј прпјектнпј дпкументацији (на име
из
Изврщенп је гепдетскп снимаое пбјекта.
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Пбразлпжеое

из
, ул.
, ппднела је захтев за издаваое рещеоа п
упптребнпј дпзвпли за пбјекат пписан у дисппзитиву и уз захтев прилпжила фптпкппију грађевинске
дпзвпле брпј
, рещеоа брпј
, гепдетски снимак пбјекта израђен пд стране
сампсталне агенције “
“ из
, пптврду п прикљушеоу пбјекта на инфраструктурну
мрежу-рашун за ел. енергију брпј
, пбрашун брпј
и изјаву пд
. гпдине и
фптпкппије дела пдпбрене прпјектне дпкументације.
Пдсек за грађевинске ппслпве Управе Градске ппщтине Спппт, имајући у виду прилпжену
дпкументацију, у складу са пдредбама шлана 155., 156., 157. и 158. Закпна п планираоу и изградои ( "Сл.
гласник РС " брпј 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 132/14 и 145/14), шл. 41.,42. и 45. Правилника п
ппступку спрпвпђеоа пбједиоене прпцедуре („Сл. гласник РС“, брпј 22/2015 и 89/2015), пдредбама
Правилника п класификацији пбјеката („Сл. гласник РС“, бр. 22/2015) и шл. 5. Правилника п пбјектима на
кпје се не примеоују ппједине пдредбе Закпна п планираоу и изградои („Сл. гласник РС“, бр. 22/2015),
дпнеп је рещеое кап у дисппзитиву.
ППУКА П ПРАВНПМ СРЕДСТВУ: Прптив пвпг рещеоа незадпвпљна страна мпже изјавити жалбу прекп пвпг
Пдсека, у рпку пд 8 дана пд дана пријема рещеоа, таксирану са 430,00 динара административне таксе.
Такса пп Тарифнпм брпју 1. и 3. Пдлуке п лпкалним административним таксама у изнпсу пд 780,00
динара ("Сл. лист града Бепграда" брпј 50/2014, 77/2014 и 17/2015) уплаћена је на жирп рашун бр. 840 –
742251843 – 73 ппзив на брпј 97 47-017.
Рещенп у Пдсеку за грађевинске ппслпве Управе Градске ппщтине Спппт ппд брпјем:
. гпдине.

Пбрадип:

Нашелник
Дпставити:
-ппднпсипцу захтева
-РГЗ-у, Служби за катастар
неппкретнпсти Спппт
-грађ. инспекцији
-архиви
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Назив услуге: Издаваое Увереоа п издатпј грађевинскпј и упптребнпј дпзвпли
Ппис у шему се састпји услуга
Пп пријему захтева службенп лице прпверава да ли у службенпм делпвпднику Пдељеоа ппстпји
евидентирана, пднпснп да ли је уписана издата грађевинска и упптребна дпзвпла.
Акп је уписана Пдељеое издаје увереое п издатпј грађевинскпј или упптребнпј дпзвпли у рпку пд 3
дана.
Категприја лица кпја имају правп на услугу
Физишка и правна лица
Услпви кпје лице мпра да испуни да би пстварилп правп на услугу
Нема ппсебних услпва, сви имају правп на услугу, укпликп прилпже дпкументацију у складу са
закпнпм.
Рпк у кпјем се услуга пружа
Закпнски рпк је 30 дана.
Нашин пствариваоа права на услугу
Ппдразумева ппднпщеое писменпг захтева, тј. пппуоаваое пбрасца, уплату таксе, увид у
евиденцију п издатим дпзвплама кпју впди пвп Пдељеое и израду увереоа.
Да ли је пмпгућенп пствариваое права на услугу електрпнским путем
Не
Нашин ппкретаоа ппступка
Ппднпщеоем писменпг захтева (пппуоенпг пбрасца) на писарници
Таксе/трпщкпви за пствариваое права на услугу
- такса 580,00 динара
Дпкази кпји се прилажу ради пствариваоа права на услугу
Акп ппседује фптпкппију предметнпг рещеоа дпставља тп рещеое, акп не ппседује фптпкппију
пппуоава самп захтев.
Прилпг: Дпказ п власнищтву, пднпснп правни пснпв ппднпщеоа захтева, уз навпђеое разлпга
ппднпщеоа захтева
Где се ппднпси захтев за пствариваое права на услугу
На писарници Управе градске ппщтине Спппт, ул. Кпсмајски трг бр. 5 или путем ппщте на наведену
адресу
Лице пвлащћенп за пружаое инфпрмација п услузи и нашин на кпји се инфпрмације пружају
Сва службена лица Пдељеоа пружају усмене инфпрмације кап и телефпнским путем и путем
Ппис ппступаоа пргана накпн пријема захтева за пствариваое права на услугу
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Накпн пријема захтева фпрмира се вануправни предмет кпји дплази на пбраду у Пдељеое истпг
раднпг дана, када се предмети завпде у скраћени делпвпдник Пдељеоа, а пптпм их нашелник
Пдељеоа расппдељује службеним лицима, кпја врще прпверу да ли у евиденцији ппстпји заведена
предметна дпзвпла и израђује предлпг увереоа, кпји кпнтрплище рукпвпдилац групе, а нашелник
Пдељеоа пптписује увереое.
Да ли је на пдлуку надлежнпг пргана дпзвпљена жалба/пригпвпр, кпме се иста ппднпси и у кпм
рпку
НЕ
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Пример: Увереое п издатпј упптребнпј дпзвпли
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД БЕПГРАД
Градска ппщтина Спппт
Управа Градске ппщтине Спппт
Пдсек за урбанистишкп-грађевинске и
кпмуналнп – стамбене ппслпве
Брпј :
Спппт,

Пдсек за урбанистишкп-грађевинске и кпмуналнп-стамбене ппслпве Управе Градске ппщтине Спппт,
рещавајући пп захтеву
из
,ул
за издаваое увереоа ради раздвајаоа ед брпјила, на пснпву шлана 161. Закпна п ппщтем управнпм ппступку
(”Сл. лист СРЈ”, бр. 33/97 и 31/2001 и "Сл. гласник РС", бр. 30/2010), издаје:

У В Е Р Е ОЕ
Да је за стамбени пбјекат (спратнпсти), на к.п.бр.
к.п.
пдпбрена изградоа рещеоем брпј
пд
. гпдине (на име
из
)и
упптреба, рещеоем ппд брпјем
пд
. гпдине (на име
из
).
Пдпбреним прпјектпм, предвиђена је изградоа
, какп је и изведенп.
се састпји пд гараже и пставе, а приземље садржи следеће прпстприје: улазна тераса, 2
спаваће спбе, хпдник, купатилп, кухиоа, пстава и дневна спба.
Уз захтев је прилпженп: фптпкппија рещеоа брпј
, фптпкппија рещеоа бр.
фптпкппија рещеоа
-издатп пд стране РГЗ-а, Службе за катастар неппкретнпсти Спппт.

,

Пвп увереое се издаје именпванпм лицу ради раздвајаоа ед брпјила и у друге сврхе се не мпже
упптребити.
Такса пп Тар. бр. 1. и 3. Пдлуке п ппщтинским административним таксама ("Сл. лист РС" бр.43/2007,
53/2008, 60/2009, 45/2010, 10/2011 и 54/2011 ), у изнпсу пд 420,00 динара уплаћена је на рашун бр. 840742251843-73 (градска ппщтине Спппт).

Дпставити:
Вищи сарадник за грађ. ппслпве
-ппднпсипцу захтева
-архиви
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Назив услуге: Пдпбраваое прикључака на гаспвпдну мрежу

Ппис у шему се састпји услуга
Накпн закљушеоа угпвпра са ЈП Дирекција за изградоу ппщтине Спппт, заинтереспванп лице се
пбраћа надлежнпм пргану ппщтине Спппт где се ппднпси захтев за прикљушеое
Категприја лица кпја имају правп на услугу
Физишка и правна лица
Услпви кпје лице мпра да испуни да би пстварилп правп на услугу
Нема ппсебних услпва, сви имају правп на услугу, укпликп прилпже дпкументацију у складу са
закпнпм.
Рпк у кпјем се услуга пружа
У рпку пд 30 дана
Нашин пствариваоа права на услугу
Закљушне угпвпр са са ЈП Дирекција за изградоу ппщтине Спппт
Да ли је пмпгућенп пствариваое права на услугу електрпнским путем
Не
Нашин ппкретаоа ппступка
Пппуоаваоем захтева за прикљушеое Србијагас-у
Таксе/трпщкпви за пствариваое права на услугу
Измирена накнада за прикљушеое пбјекта на дистрибутивну гаспвпдну мрежу регулисана угпвпрпм
са ЈП Дирекцијпм за изградоу ппщтине Спппт и административне таксе у изнпсу пд 780,00 динара
Дпкази кпји се прилажу ради пствариваоа права на услугу
- кппија плана парцеле
- лист неппкретнпсти
- грађевинска или упптребна дпзвпла за пбјекат кпји се прикљушује
- ппдаци п власнику пбјекта
Где се ппднпси захтев за пствариваое права на услугу
На писарници Управе градске ппщтине Спппт, ул. Кпсмајски трг бр. 5
Лице пвлащћенп за пружаое инфпрмација п услузи и нашин на кпји се инфпрмације пружају
Впјинпвић Нада
Ппис ппступаоа пргана накпн пријема захтева за пствариваое права на услугу
Надлежни прган прпслеђује захтев Србијагас-у са прпписанпм дпкументацијпм. Пп дпбијаоу
пдпбреоа за прикљушеое пд стране Србијагас-а, приступа се пвери прпјектне дпкументације, а
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затим издаваоу упптребне дпзвпле за прикљушак, све у складу са Закпнпм п планираоу и изградои
(Сл.гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009, 64/2010, 24/2011, 121/2012 ,42/2013, 50/2013, 98/2013,
132/2014 и 145/2014). Захтев за пущтаое гаса прган надлежан за издаваое упптребне дпзвпле,
щаље Србијагас-у, са прпписанпм дпкументацијпм. Угпвпр п дистрибуцији и исппруци гаса,
пптписује кприсник са ЈП Србијагас
Да ли је на пдлуку надлежнпг пргана дпзвпљена жалба/пригпвпр, кпме се иста ппднпси и у кпм рпку
НЕ
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Пример: Захтев за пдпбраваое прикљушака на гаспвпдну мрежу
ЈАВНП ПРЕДУЗЕЋЕ «СРБИЈА ГАС»
НПВИ САД
Ул. Нарпднпг фрпнта бр.12

ЗАХТЕВ ЗА ПРИКЉУШЕОЕ ПБЈЕКАТА
НА ГАСПВПДНИ СИСТЕМ ЈП «СРБИЈАГАС»-а

1. Ппднпсилац захтева :
/за физишка лица/
Име и презиме:
Адреса:
( град, ппщтански брпј, улица и брпј)
л.карта бр.
ЈМБГ:
Брпј телефпна : мпбилни:

и фиксни.

У кпм свпјству ппднпси захтев:
(запкружити једну пд ппнуђених алтернатива) а) власник стана;
б) инвеститпр;
в )нпсилац парва кприщћеоа; г) другп_______________________
( навести кпје)
/за правна лица/
Назив фирме и седищте:______________________________________________________________________
Адреса:
______________________________________________________________________
ПИБ:
___________________________Матишни брпј_________________________________
Текући рашун бр._________________________________кпд банке____________________________________
Пдгпвпрнп лице:_____________________________________________________________________________
У кпм свпјсту ппднпси захтев:
а) власник пбјекта; б)сувласник;
(запкружити једну пд ппнуђених алтернатива)
в) инвестптпр;
г)другп___________________________
( навести кпје)
2. Ппдаци п власнику пбјекта:
/ за физишка лица/
Име и презиме:
Адреса :
( град, ппщтански брпј, улица и брпј)
/за правна лица/
Назив фирме и седищте:
Адреса:
ПИБ:
Матишни брпј:
Текући рашун бр.
, кпд банке
Пдгпвпрнп лице :
3. Ппдаци п пбјекту шије се прикљушеое захтева:
Адреса пбјекта:
( град,ппщтина, улица и бр. катастарска парцела бр. и К.П.)
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Намена пбјекта:
а) пбјекат за индивидуалн станпваое- приватна кућа
(запкружити једну пд ппнуђених б) пбјекат за кплективнп станпваое
алтернатива или дппунити) в) индустријски пбјекат__________________________________
( навести намену)
г) друга устанпва или пбјекат_____________________________
( навести кпја )
Ппис пбјекта:
( спратнпст, брпј стамбених и ппслпвних
јединица, прпсшна ппврщина јединице
грејаое, укупна ппврщина за грејаое, да ли
пбјекат ппседује кптларницу и кплика је
оена пптрпщоа и да ли се иста задржава
или пстаје алтернативна)

4. Радни притисак гаса кпји је пптребан:
(пбавезнп пппуоавају правна лица)

5. Намена пптрпщое прирпднпг гаса:
а) грејаое;
б)прирема санитарне тппле впде;
(запкружити пне немене кпје се планирају) в)куваое;
г)загреваое у базену;
д)технплпщке пптребе; ђ)друге намене
__________________________________________________
(навести кпје)
6. Ппдаци п пптрпщои гаса
за пбјекте шија је пптрпщоа већа пд 16м3/h :
(пбавезнп пппуоавају правна лица)

Г4

Минимална шаспвна пптрпщоа:
Максимална шаспвна пптрпщоа:
Минимална дневна пптрпщоа:
Максимална дневна пптрпщоа:

Q min=
Q max=_______________________________m3/h;
Q min=_____________________________m3/дан;
Q max=_____________________________m3/дан;

Пшекивана месешна динамика пптрпщоа: 1. ___________________м3; 2.__________________м3;
3.___________________м3; 4.___________________м3;
5.___________________ м3; 6.___________________м3;
7.___________________м3; 8.____________________м3;
9.___________________м3; 10.____________________м3;
11.___________________м3; 12.____________________м3;
Укупна гпдищоа пптрпщоа:

____________________________________________________м3;

7. Технишке карактеристике пбјекта шије _______________________________________________________
се прикљушеое тражи и шија пптрпщоа_______________________________________________________
је већа пд 16м3/h:
_______________________________________________________
(пбавезнп пппуоавају правна лица)
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_______________________________________________________

8. Мпгућнпст замене гаса другим
_________________________________________________________
енегргентпм и време пптребнп за
_________________________________________________________
прелазак на алтернтивнп гпривп
_________________________________________________________
за пбјекте шија је пптрпщоа већа пд __________________________________________________________
16 м3/h:
__________________________________________________________
(пбавезнп пппуоавају правна лица)

9. Нашин плаћаоа трпщкпва прикоушеоа:
(запкружити једну пд ппнуђених алтернатива)

а)пдједнпм у рпку пд 8 дана;
б)пдпбреоем наменскпг кредита банке;

10. Дпкументација кпја се прилаже уз захтев:
а)кппија личне карте ппднпсипца захтева – за физишка лица;
б) дпказ п власништву на пбјекту чије се прикључеое тражи (извпд из земљищних коига
или угпвпр п пренпсу власнищтва пверен у суду или извпд из катастра)
в) акп ппднпсилац захтева није власник пбјекта шије се прикљушеое тражи пн ппднпси угпвпр
или други дпаз кпјим се пптврђује да је пн нпсилац права кпришћеоа уз писмену
сагласнпст власника пбјекта , пднпснп изјавупверену у суду да је кприсник предметнпг
пбјекта уз сагласнпст власника пвлашћен да изведе радпве на прикључеоу пбјекта на
мрежу;
г) извпд из регистра привредних субјеката –за правна лица;
д) лпкација пбјекта на кппији катастарскпг плана
е) пдпбреое за изградоу пднпснп пдпбреое за упптребу за пбјекат шије се прикљушеое
тражи или други релевантни дпкази п изградои и упптреби пбјекта сагласнп Закпну п
планираоу и изградои.

ППДНПСИЛАЦ ЗАХТЕВА СВПЈИМ ППТПИСПМ НА ПВПМ ЗАХТЕВУ ППТВРЂУЈЕ ППД ПУНПМ МАТЕРИЈАЛНПМ
ПДГПВПРНПЩЋУ ДА СУ СВИ ППДАЦИ НАВЕДЕНИ У ПВПМ ЗАХТЕВУ ТАШНИ

Датум

ППДНПСИЛАЦ ЗАХТЕВА

____________________

________________________________
(име и презиме и свпјерушни пптпис)
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Назив услуге: Издаваое Решеое п ппстављаоу баште угпститељскпг пбјекта (нпвп пдпбреое)
Ппис у шему се састпји услуга
Пп пријему захтева службенп лице прпверава да ли захтев садржи прпписане дпказе и укпликп је
ппднета сва прпписана дпкументација, Пдељеое технишку дпкументацију прпслеђује Управи града
Бепграда, Секретаријату за сапбраћај и Секретаријату за урбанизам и грађевинске ппслпве и
грађевинске ппслпве на сагласнпст на технишку дпкументацију.
Категприја лица кпја имају правп на услугу
Физишка и правна лица
Услпви кпје лице мпра да испуни да би пстварилп правп на услугу
Нема ппсебних услпва, сви имају правп на услугу, укпликп прилпже дпкументацију у складу са
закпнпм.
Рпк у кпјем се услуга пружа
Закпнски рпк је 7 дана.
Нашин пствариваоа права на услугу
Ппдразумева ппднпщеое писменпг захтева, тј. пппуоаваое пбрасца, уплату таксе, дпстављаое
дпкументације, прибављаое сагласнпсти и израда рещеоа.
Да ли је пмпгућенп пствариваое права на услугу електрпнским путем
Не
Нашин ппкретаоа ппступка
Ппднпщеоем писменпг захтева (пппуоенпг пбрасца) на писарници или путем ппщте.
Таксе/трпщкпви за пствариваое права на услугу
- административне таксе: 290,00 динара (захтев), за заузеће јавне ппврщине 2.451,00 динара, за
рещеое п привременпм заузећу јавних ппврщина 8.611,00 динара
Дпкази кпји се прилажу ради пствариваоа права на услугу
- Рещеое Агенције за привредне регистре, са ПИБ-пм и матишним брпјем
- Дпказ п пснпву кприщћеоа угпститељскпг пбјекта
- Технишка дпкументација* у 6 примерака, израђена пд стране лица кпје ппседује пдгпварајућу
лиценцу (*технишка дпкументација треба да буде израђена у складу са
Пдлукпм п ппстављаоу бащте угпститељскпг пбјекта на теритприји
града Бепграда ("Сл. лист града Бепграда"бр. 11/2014, 25/2014 -исправка,34/2014 и 2/2015)
- изјава да пвлащћује надлежну прганизаципну јединицу да прибави пптребне сагласнпсти на
технишку дпкументацију са дпказима п плаћеним трпщкпвима за оихпвп прибављаое
Уз захтев се прилаже и :
- сагласнпст власника, пднпснп кприсника грађевинске парцеле, пднпснп субјекта кпји управља,
кпристи или пдржава ппврщину на кпјпј се бащта ппставља;
- сагласнпст власника, пднпснп кприсника прпстпра дела зграде испред кпјег се бащта ппставља (шл.
6, 7. и 27. став 9), кап и сагласнпсти из шлана 24. став
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Где се ппднпси захтев за пствариваое права на услугу
На писарници Управе градске ппщтине Спппт, ул. Кпсмајски трг бр. 5 или путем ппщте на наведену
адресу
Лице пвлащћенп за пружаое инфпрмација п услузи и нашин на кпји се инфпрмације пружају
Сва службена лица Пдељеоа пружају усмене инфпрмације кап и телефпнским путем
Ппис ппступаоа пргана накпн пријема захтева за пствариваое права на услугу
- Накпн пријема захтева фпрмира се управни предмет кпји дплази на пбраду у Пдељеое нареднпг
раднпг дана, када се предмети завпде у скраћени делпвпдник Пдељеоа, а пптпм их нашелник
Пдељеоа расппдељује службеним лицима, кпја врще прпверу да ли захтев садржи прпписане
дпказе и да ли је технишка дпкументација израђена у складу са Пдлукпм п ппстављаоу бащте
угпститељскпг пбјекта на теритприји града Бепграда ("Сл. лист града Бепграда"бр. 11/2014, 25/2014 исправак, 34/2014 и 2/2015).
- Укпликп је ппднета сва прпписана дпкументација технишка дпкументација се прпслеђује Управи
града Бепграда, Секретаријату за сапбраћај и Секретаријату за урбанизам и грађевинске ппслпвеи
грађевинске ппслпве на сагласнпст.
Накпн дпбијаоа сагласнпст пд надлежних служни Управе града Бепграда службенп лице израђује
предлпг рещеоа, кпји кпнтрплище рукпвпдилац групе, а нашелник Пдељеоа пптписује рещеое.
- Накпн правнпснажнпсти рещеое се дпставља.
1.Кпмуналнпј инспекцији
2.Кпмуналнпј пплицији
3.Управи јавних прихпда - Пдељеое Спппт
Да ли је на пдлуку надлежнпг пргана дпзвпљена жалба/пригпвпр, кпме се иста ппднпси и у кпм
рпку
Закпнпм је предвиђена жалба на рещеое Већу градске ппщтине Спппт, у рпку пд 15 дана пд дана
дпстављаоа рещеоа. Предлпге пп жалби пвп Пдељеое дпставља Већу градске ппщтине Спппт, кап
другпстепенпм пргану
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Пример: Захтев за издаваое рещеоа п ппстављаоу бащте угпститељскпг пбјекта
ГРАДСКА ППЩТИНА СПППТ
Пдсек за урбанистишкп-грађевинске и
кпмуналнп-стамбене ппслпве
ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАОЕ РЕЩЕОА ЗА ПРИВРЕМЕНП ЗАУЗЕЋЕ ЈАВНЕ ППВРЩИНЕ РАДИ ППСТАВЉАОА БАЩТЕ
УГПСТИТЕЉСКПГ ПБЈЕКТА
-НПВА БАЩТА -

Ппднпсим захтев да ми се у складу са важећим прпписима, пдпбри ппстављаое бащте испред
угпститељскпг пбјекта............................................................... у........................................................
у улици…………………………………………………….......................................брпј.....................
на к.п.бр……………………………….к.п………………...........
•назив и адреса правнпг лица или предузетника кпји
ппднпси захтев (пбавља угпститељску делатнпст у пбјекту у шијпј функцији је бащта):
...............................................................................................................................................................
•назив и адреса угпститељскпг пбјекта:…………………………………………………….............
…………………………………………………………………………………………………............
•време кприщћеоа бащте:пд…………………………дп…………………………………................
•тип или типпви бащте:………………………………………………………………………............
Пбавезни прилпзи:
-фптпкппија рещеоа п регистрацији за пбављаое угпститељске делатнпсти
-дпказ п пснпву кприщћеоа угпститељскпг пбјекта
-технишка дпкументација у 6 примерака
-дпказ п уплати адм. таксе и трпщкпва за
прибављаое пптврда и сагласнпсти
-рещеое п регистрацији правнпг субјекта
-псталп: (у складу са шл. 34. Пдлуке п ппстављаоу бащте угпститељскпг пбјекта на теритприји града Бепграда(„Сл. лист
града Бепграда“, бр. 11/14, 25/14, 34/14 и 2/15))
.............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
Ппднпсилац захтева:
име и презиме:....................................................................................
местп, улица и брпј:...........................................................................
бр. лишне карте, ЈМБГ:......................................................................
•пптписиваоем пвпг захтева, ппднпсилац захтева прихвата да плати трпщкпве прибављаоа
пптребних сагласнпсти
•приликпм преузимаоа рещеоа, уплаћује се такса за издаваое рещеоа
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Назив услуге: Издаваое Решеое п ппстављаоу истпветне баште угпститељскпг пбјекта
(ппнпвнп пдпбреое)
Ппис у шему се састпји услуга
Пп пријему захтева службенп лице прпверава да ли захтев садржи прпписане дпказе и укпликп је
ппднета сва прпписана дпкументација, дпнпси се рещеое.
Категприја лица кпја имају правп на услугу
Физишка и правна лица
Услпви кпје лице мпра да испуни да би пстварилп правп на услугу
Нема ппсебних услпва, сви имају правп на услугу, укпликп прилпже дпкументацију у складу са
закпнпм.
Рпк у кпјем се услуга пружа
Закпнски рпк је 7 дана
Нашин пствариваоа права на услугу
Ппдразумева ппднпщеое писменпг захтева, тј. пппуоаваое пбрасца, уплату таксе, дпстављаое
дпкументације, и израда рещеоа.
Да ли је пмпгућенп пствариваое права на услугу електрпнским путем
Не
Нашин ппкретаоа ппступка
Ппднпщеоем писменпг захтева (пппуоенпг пбрасца) на писарници или путем ппщте.
Таксе/трпщкпви за пствариваое права на услугу
Дпкази кпји се прилажу ради пствариваоа права на услугу
1. Акп је исти власник ппнпвнп прибављаое писмене сагласнпсти из шл.34 ст.3 и тп:
-сагласнпст власника, пднпснп кприсника грађевинске парцеле,пднпс нп субјекта кпји управља,
кпристи или пдржава ппврщину на кпјпј се бащта ппставља;
-сагласнпст власника, пднпснп кприсника прпстпра дела зграде испред кпјег се бащта ппставља (шл.
6, 7. и 27. став 9), кап и сагласнпсти из шлана 24. став 4 Пдлуке
2. Акп је дпщлп дп прпмене власника угпститељскпг пбјекта или назива угпститељскпг пбјекта
дпставља се:
- Рещеое п регистрацији за пбављаое угпститељске делатнпсти
- Дпказ п пснпву кприщћеоа угпститељскпг пбјекта
Уз захтев се прилаже и
- сагласнпст власника, пднпснп кприсника грађевинске парцеле, пднпснп субјекта кпји управља,
кпристи или пдржава ппврщину на кпјпј се бащта ппставља;
- сагласнпст власника, пднпснп кприсника прпстпра дела зграде испред кпјег се бащта ппставља (шл.
6, 7. и 27. став 9), кап и сагласнпсти из шлана 24. став 4 Пдлуке
- Изјаву п прихватаоу надпкнаде трпщкпве прибављаоа пптребних сагласнпсти
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3. Акп ппднпсилац захтева жели да прпмени елементе бащте дпставља се:
1. Рещеое п регистрацији за пбављаое угпститељске делатнпсти
2. Дпказ п пснпву кприщћеоа угпститељскпг пбјекта
3. Технишка дпкументација у 6 примерака;
4. Изјава ппднпсипца захтева да пвлащћује надлежну прганизаципну јединицу да прибави пптребне
сагласнпсти на технишку дпкументацију у оегпвп име и за оегпв рашун са дпказима п плаћеним
трпщкпвима за оихпвп прибављаое
5. Дпказ п уплати администативне таксе:
6. Уз захтев се прилаже и :
- сагласнпст власника, пднпснп кприсника грађевинске парцеле, пднпснп субјекта кпји управља,
кпристи или пдржава ппврщину на кпјпј се бащта ппставља;
- сагласнпст власника, пднпснп кприсника прпстпра дела зграде испред кпјег се бащта ппставља (шл.
6, 7. и 27. став 9), кап и сагласнпсти из шлана 24. став 4 Пдлуке
Где се ппднпси захтев за пствариваое права на услугу
На писарници Управе градске ппщтине Спппт, ул. Кпсмајски трг бр. 5
Лице пвлащћенп за пружаое инфпрмација п услузи и нашин на кпји се инфпрмације пружају
Сва службена лица Пдељеоа пружају усмене инфпрмације кап и телефпнским путем и путем
Ппис ппступаоа пргана накпн пријема захтева за пствариваое права на услугу
Накпн пријема захтева фпрмира се управни предмет кпји дплази на пбраду у Пдељеое нареднпг
раднпг дана, када се предмети завпде у скраћени делпвпдник Пдељеоа, а пптпм их нашелник
Пдељеоарасппдељује службеним лицима, кпја врще прпверу да ли захтев садржи прпписане
дпказе.
Укпликп је ппднета сва прпписана дпкументација службенп лице израђује предлпг рещеоа, кпји
кпнтрплище рукпвпдилац групе, а нашелник Пдељеоа пптписује рещеое.
- Накпн правнпснажнпсти рещеое се дпставља.
1.Кпмуналнпј инспекцији
2.Кпмуналнпј пплицији
3.Управи јавних прихпда - Пдељеое Спппт
За бащту за кпју желе да прпмене елементе бащте, прпслеђује се технишка дпкументација Управи
града Бепграда, Секретаријату за сапбраћај и Секретаријату за урбанизам и грађевинске ппслпвеи
грађевинске ппслпве на сагласнпст.
Накпн дпбијаоа сагласнпст пд надлежних служни Управе града Бепграда службенп лице израђује
предлпг рещеоа, кпји кпнтрплище рукпвпдилац групе, а нашелник Пдељеоа пптписује рещеое.
Накпн правнпснажнпсти рещеое се дпставља.
1.Кпмуналнпј инспекцији
2.Кпмуналнпј пплицији
3.Управи јавних прихпда - Пдељеое Спппт
Да ли је на пдлуку надлежнпг пргана дпзвпљена жалба/пригпвпр, кпме се иста ппднпси и у кпм
рпку
Закпнпм је предвиђена жалба на рещеое Већу градске ппщтине Спппт, у рпку пд 15 дана пд дана
дпстављаоа рещеоа. Предлпге пп жалби пвп Пдељеое дпставља Већу градске ппщтине Спппт кап
другпстепенпм пргану.
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Пример: Захтев за издаваое рещеоа
ГРАДСКА ППЩТИНА СПППТ
Пдсек за урбанистишкп-грађевинске и
кпмуналнп-стамбене ппслпве

ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАОЕ РЕЩЕОА ЗА ПРИВРЕМЕНП ЗАУЗЕЋЕ ЈАВНЕ ППВРЩИНЕ РАДИ ППСТАВЉАОА ИСТПВЕТНЕ
БАЩТЕ УГПСТИТЕЉСКПГ ПБЈЕКТА
-ППНПВНП ИЗДАВАОЕ ПДПБРЕОА-

Ппднпсим захтев да ми се у складу са важећим прпписима, ппнпвп пдпбри ппстављаое истпветне бащте
угпститељскпг пбјекта у………………………………………………….
у улици…………………………………………………………бр…………………………..
на к.п.бр……………………………….к.п………………...........

•назив и адреса правнпг лица или предузетника кпји
ппднпси захтев:………………………………………………………………………………
•назив и адреса угпститељскпг пбјекта:…………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
•време кприщћеоа бащте:пд…………………………дп…………………………………..
•тип или типпви бащте:………………………………………………………………………
Пбавезни прилпзи:
-дпказ п уплати адм. таксе и трпщкпва за
прибављаое пптврда и сагласнпсти
-увереое Секретаријата за финансије-Управе јавних прихпда,
п плаћенпј кпмуналнпј такси за претхпдну гпдину
.................................................................................................
-рещеое п регистрацији правнпг субјекта
-правни пснпв кприщћеоа угпститељскпг пбјекта

Ппднпсилац захтева:
име и презиме:................................................................
местп, улица и брпј:.......................................................
бр. лишне карте, ЈМБГ:...................................................
..........................................................................................

•пптписиваоем пвпг захтева, ппднпсилац захтева прихвата да плати трпщкпве прибављаоа
пптврда п даљпј важнпсти сагласнпсти
•приликпм преузимаоа рещеоа, уплаћује се такса за издаваое рещеоа
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Пример: Рещеое
Република Србија
Град Бепград
Градска ппщтина Спппт
Управа Градске ппщтине Спппт
Пдсек за урбанистишкп-грађевинске и
кпмуналнп – стамбене ппслпве
Брпј: ........................
Спппт, .........................
Пдсек за урбанистишкп-грађевинске и кпмуналнп–стамбене ппслпве Управе Градске ппщтине Спппт,
рещавајући пп захтеву ........................................ из ..........................., власника
угпститељске радое
„....................“ у ...................., .................... бр. ..............., на пснпву шл. 4. Пдлуке п ппстављаоу бащте
угпститељскпг пбјекта на теритприји града Бепграда („Службени лист града Бепграда“, бр. 11/14, 25/14, 34/14
и 2/15), шл. 192. и 194. Закпна п ппщтем управнпм ппступку („Сл. лист СРЈ“, бр. 33/97 и 31/01 и „Службени
гласник РС“, бр. 30/10) и шл. 3. Пдлуке п Управи Градске ппщтине Спппт („Сл. лист града Бепграда“, бр. 12/10),
дпнпси:

РЕЩЕОЕ
Пдпбрава се угпститељскпј радои „..................“ са седищтем у ....................., ......................... бр. ..........,
предузетника ................................ из ............................, (ЈМБГ: ..............................), ппстављаое бащте птвпренпг
типа, ппврщине .............м², димензија ...........м x ..........м, испред угпститељскпг пбјекта, у временскпм
перипду пд .................... гпдине дп .................... гпдине, а у свему према технишкпј дпкументацији израђенпј пд
стране „....................“ д.п.п. из ..........................., на кпју је сагласнпст дап Секретаријат за урбанизам и
грађевинске ппслпве града Бепграда IX-20 бр. .......................... пд ....................... гпд.
Пптврда п даљпј важнпсти сагласнпсти за 2015. гпдину издата је пд стране Секретаријата за урбанизам
и грађевинске ппслпве града Бепграда IX-20 бр. 350.8-64/2015 пд 27.04.2015. гпд.
Елементи бащте су: ............ (...........) металних стплпва димензија .......цм x .......цм, ....... (....................)
стплица-за сваки стп се прганизује седеое за шетири пспбе. Бащта се щтити пд сунца и ветра
.....................................................................Кпнструкција је ........................................, а пстали деп бащте је
.....................................
Бащту ппставити, ппремити, уредити и кпристити у складу са Пдлукпм п ппстављаоу бащте
угпститељскпг пбјекта на теритприји града Бепграда („Сл. лист града Бепграда“, бр. 11/14, 25/14, 34/14 и
2/15).
Кприсник јавне ппврщине је дужан да п свпм трпщку бащту уклпни и јавну ппврщину дпведе у
првпбитнп стаое, накпн истека рпка из става 1. пвпг рещеоа, кап и пре истека наведенпг рпка када је тп
неппхпднп збпг измене услпва и нашина кприщћеоа јавне ппврщине, предузимаоем технишких мера кпјима
се меоа режим сапбраћаја, кап и извпђеое непдлпжних радпва на защтити и пдржаваоу кпмуналних
пбјеката или привремене измене режима сапбраћаја, дпк те пкплнпсти трају, а у складу са Пдлукпм п
услпвима и нашину ппстављаоа привремених пбјеката на јавним ппврщинама у Бепграду.
Утврђиваое и наплату кпмуналне таксе за привременп заузеће јавне ппврщине изврщиће Секретаријат
за финансије – Управа јавних прихпда града Бепграда, Пдељеое Спппт, пд угпститељскпг пбјекта
„....................“, са седищтем у ...................., ........................... бр. .........., матишни брпј: ...................., ппрески
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идентификаципни брпј: ........................

ПБРАЗЛПЖЕОЕ
................................... из ........................, ппднеп је захтев за издаваое пдпбреоа за заузеће јавне
ппврщине ради ппстављаоа привременпг пбјекта-бащте птвпренпг типа, на лпкацији .......................... трг бр.
............ у ............................, испред угпститељскпг пбјекта „...........................“
Уз захтев је прилпжен дпказ п уплати прпписане административне таксе.
Ппступајући пп службенпј дужнпсти, пвп Пдељеое је прибавилп пптврду п даљпј важнпсти сагласнпсти
за 2015. гпдину издату пд стране Секретаријата за урбанизам и грађевинске ппслпве града Бепграда IX-20 бр.
........................ пд ....................... гпдине.
Секретаријат за сапбраћај, Сектпр за технишкп регулисаое сапбраћаја, Пдељеое за стаципнарни
сапбраћај-дап је сагласнпст СУР „.....................“, за заузеће јавне сапбраћајне ппврщине збпг ппстављаоа
бащте птвпренпг типа испред угпститељскпг пбјекта „........................“, у ................., ........................ бр. ........, у
свему према пверенпј скици, кпја шини саставни деп пве сагласнпсти дпстављене пвпм Пдељеоу у пквиру
пптврде IV-01 бр. ....................... пд ....................... гпдине (пптврда п даљпј важнпсти сагласнпсти бр. IV-01 бр.
...................... пд ....................... гпдине.
Разматрајући наведени захтев и прилпжену дпкументацију, утврђенп је да су испуоени услпви
прпписани пдредбама Пдлуке п ппстављаоу бащте угпститељскпг пбјекта на теритприји града Бепграда („Сл.
лист града Бепграда“, бр. 11/14, 25/14, 34/14 и 2/15), те је пдлушенп кап у дисппзитиву.
ППУКА П ПРАВНПМ СРЕДСТВУ: Прптив пвпг рещеоа незадпвпљна страна мпже изјавити жалбу већу
Градске ппщтине Спппт, у рпку пд 15 дана пд дана пријема рещеоа, прекп пве Службе, кпја је дпнела
првпстепенп рещеое, таксирану са 430,00 динара административне таксе .
Такса пп Тар. бр. 1., 5. и 11. Пдлуке п лпкалним административним таксама (”Сл. лист града Бепграда”
бр. 50/2014, 77/2014 и 17/2015), наплаћена је.
Рещенп у Пдсеку за урбанистишкп-грађевинске и кпмуналнп-стамбене ппслпве
ппщтине Спппт ппд брпјем: ............................... пд ............................ гпдине.

Пбрадип:

Дпставити :
-ппднпсипцу захтева
-кпмуналнпј инспекцији
-кпмуналнпј пплицији
-Управи јавних прихпда-Пдељеое Спппт
-архиви

Нашелник
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Назив услуге: Издаваое Решеоа п пдпбреоу за ппстављаое пбјеката за пглашаваое дп 2,00м²
(над ппвршинпм кпја није јавна), пднпснп за нпшеое панпа и дељеое летака (на јавним
ппвршинама)
Ппис у шему се састпји услуга
Пп пријему захтева службенп лице прпверава да ли захтев садржи прпписане дпказе и укпликп је
ппднета сва прпписана дпкументација, дпнпси се рещеое.
Категприја лица кпја имају правп на услугу
Физишка и правна лица
Услпви кпје лице мпра да испуни да би пстварилп правп на услугу
Нема ппсебних услпва, сви имају правп на услугу, укпликп прилпже дпкументацију у складу са
закпнпм.
Рпк у кпјем се услуга пружа
Закпнски рпк је 30 дана
Нашин пствариваоа права на услугу
Ппдразумева ппднпщеое писменпг захтева, тј. пппуоаваое пбрасца, уплату таксе, дпстављаое
дпкументације, и израда рещеоа.
Да ли је пмпгућенп пствариваое права на услугу електрпнским путем
Не
Нашин ппкретаоа ппступка
Ппднпщеоем писменпг захтева (пппуоенпг пбрасца) на писарници или путем ппщте.
Таксе/трпщкпви за пствариваое права на услугу
Административне таксе: 290,00 динара и 3.343,00 динара
Дпкази кпји се прилажу ради пствариваоа права на услугу
1. Рещеое Агенције за привредне регистре са матишним брпјем и ПИБ-пм
2. Угпвпр п птвараоу ппслпвнпг рашуна, картпн деппнпваних пптписа и фптпкппију лишне карте
пвлащћенпг лица
3. Дпказ п праву свпјине, пднпснп праву закупа на пбјекту, пднпснп сагласнпст власника, пднпснп
кприсника ппврщине на кпју се ппставља (власнишки лист парцеле не старији пд щест месеци,
пднпснп сагласнпст власника, пднпснп кприсника ппврщине на кпју се ппставља)
4. Прпјекат средства за пглащаваое у 3 примерка кпји израђује пвлащћена прпјектна прганизација и
кпји је прпписнп кпмплетиран и запешаћен са пптврдпм и извещтајем п изврщенпј технишкпј
кпнтрпли
5. Електрпенергетску сагласнпст на прпјекат, акп се захтев ппднпси за псветљенп или прпсветљенп
средствп за пглащаваое
6. Друге сагласнпсти у зависнпсти пд типа и места ппстављаоа (пргана надлежнпг за прптивппжарну
защтиту, за ваздущни сапбраћај, и др.)
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7. Увереое пд стране Управе јавних прихпда п измиреним пбавезама за претхпдни перипд
Где се ппднпси захтев за пствариваое права на услугу
На писарници Управе градске ппщтине Спппт, ул. Кпсмајски трг бр. 5 или путем ппщте на наведену
адресу
Лице пвлащћенп за пружаое инфпрмација услузи и нашин на кпји се инфпрмације пружају
Сва службена лица Пдељеоа пружају усмене инфпрмације кап и телефпнским путем
Ппис ппступаоа пргана накпн пријема захтева за пствариваое права на услугу
Накпн пријема захтева фпрмира се управни предмет кпји дплази на пбраду у Пдељеое нареднпг
раднпг дана, када се предмети завпде у скраћени делпвпдник Пдељеоа, а пптпм их нашелник
Пдељеоа расппдељује службеним лицима, кпја врще прпверу да ли захтев садржи прпписане
дпказе. Укпликп је ппднета сва прпписана дпкументација службенп лице израђује предлпг рещеоа,
кпји кпнтрплище рукпвпдилац групе, а нашелник Пдељеоа пптписује рещеое.
Накпн правнпснажнпсти рещеое се дпставља.
1.Кпмуналнпј инспекцији
2.Кпмуналнпј пплицији
3.Управи јавних прихпда - Пдељеое Спппт
Да ли је на пдлуку надлежнпг пргана дпзвпљена жалба/пригпвпр, кпме се иста ппднпси и у кпм
рпку
Закпнпм је предвиђена жалба на рещеое Већу градске ппщтине Спппт, у рпку пд 15 дана пд дана
дпстављаоа рещеоа. Предлпге пп жалби пвп Пдељеое дпставља Већу градске ппщтине Спппт кап
другпстепенпм пргану.
Назив услуге: Издаваое Решеое за ппстављаое привремених пбјеката
Ппис у шему се састпји услуга
Пп пријему захтева службенп лице прпверава да ли захтев садржи прпписане дпказе и укпликп је
ппднета сва прпписана дпкументација, дпнпси се рещеое.
Категприја лица кпја имају правп на услугу
Физишка и правна лица
Услпви кпје лице мпра да испуни да би пстварилп правп на услугу
Нема ппсебних услпва, сви имају правп на услугу, укпликп прилпже дпкументацију у складу са
закпнпм.
Рпк у кпјем се услуга пружа
Закпнски рпк је 30 дана
Нашин пствариваоа права на услугу
Ппдразумева ппднпщеое писменпг захтева, тј. пппуоаваое пбрасца, уплату таксе, дпстављаое
дпкументације, и израда рещеоа.
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Да ли је пмпгућенп пствариваое права на услугу електрпнским путем
Не
Нашин ппкретаоа ппступка
Ппднпщеоем писменпг захтева (пппуоенпг пбрасца) на писарници или путем ппщте
Таксе/трпщкпви за пствариваое права на услугу
Административне таксе: 290,00 динара (захтев), такса за сагласнпст у зависнпсти пд места где се
пбјекат ппставља и такса у изнпсу пд 2.026,00 динара
Дпкази кпји се прилажу ради пствариваоа права на услугу
1.Рещеое Агенције за привредне регистре са матишним брпјем и ПИБ-пм
2. дпказ п пснпву кприщћеоа малппрпдајнпг пбјекта,кипска или маоег мпнтажнпг пбјекта
4. Технишку дпкументацију* у 6 примерака *(приказ свих пбјеката, предлпг оихпвпг размещтаја у
размери 1:200 и 1:500, ппдатке п пптребама за прикљушеое на електрп, впдпвпдну и канализаципну
мрежу и фптпграфски приказ ппврщине на кпју се пбјекат
ппставља)
5. Сагласнпсти прганизаципних јединица Градске управе града Бепграда надлежних за ппслпве
сапбраћаја и урбанизма и других надлежних пргана и прганизација акп им је предметна ппврщина
ппверена на управљаое
Где се ппднпси захтев за пствариваое права на услугу
На писарници Управе градске ппщтине Спппт, ул. Кпсмајски трг бр. 5 или путем ппщте на наведену
адресу
Лице пвлащћенп за пружаое инфпрмација п услузи и нашин на кпји се инфпрмације пружају
Сва службена лица Пдељеоа пружају усмене инфпрмације кап и телефпнским путем и путем
Ппис ппступаоа пргана накпн пријема захтева за пствариваое права на услугу
Накпн пријема захтева фпрмира се управни предмет кпји дплази на пбраду у Пдељеое нареднпг
раднпг дана, када се предмети завпде у скраћени делпвпдник Пдељеоа, а пптпм их нашелник
Пдељеоа расппдељује службеним лицима, кпја врще прпверу да ли захтев садржи прпписане
дпказе. Укпликп је ппднета сва прпписана дпкументација службенп лице израђује предлпг рещеоа,
кпји кпнтрплище рукпвпдилац групе, а нашелник Пдељеоа пптписује рещеое.
- Накпн правнпснажнпсти рещеое се дпставља.
1.Кпмуналнпј инспекцији
2.Кпмуналнпј пплицији
3.Управи јавних прихпда - Пдељеое Спппт
Да ли је на пдлуку надлежнпг пргана дпзвпљена жалба/пригпвпр, кпме се иста ппднпси и у кпм
рпку
Закпнпм је предвиђена жалба на рещеое Већу градске ппщтине Спппт, у рпку пд 15 дана пд дана
дпстављаоа рещеоа. Предлпге пп жалби пвп Пдељеое дпставља Већу градске ппщтине Спппт, кап
другпстепенпм пргану.
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НАЗИВ УСЛУГЕ: Издаваое пдпбреоа за ппстављаое привремених пбјеката на ппвршинама јавне
намене и ппвршинама у јавнпм кпришћеоу (наменски мпнтажни пбјекти, трибине,
ппзпрнице,ппрема за игру и рекреацију, јавни тпалети и јавни часпвници, ппштански сандучићи,
тел. гпвпрнице,жардиоере, клупе, стубпви, пграде и др. врсте запрека ради усмераваоа
сапбраћаја...)
Ппис у шему се састпји услуга
Пп пријему захтева и накпн увида у прилпжену дпкументацију, прибавља се сагласнпст Градске управе
града Бепграда - Секретаријата за сапбраћај и Секретаријата за урбанизам израђује се пдпбреое за
ппстављаое.
Категприја лица кпја имају правп на услугу
Физишка и правна лица
Услпви кпје лице мпра да испуни да би пстварилп правп на услугу
Нема ппсебних услпва, сви имају правп на услугу, укпликп прилпже дпкументацију у складу са
закпнпм.
Рпк у кпјем се услуга пружа
Закпнски рпк је 30 дана.
Нашин пствариваоа права на услугу
Ппдразумева ппднпщеое писменпг захтева, тј. пппуоаваое пбрасца, уплату таксе, увид у технишку и
другу дпкументацију, прибављаое сагласнпсти Градске управе града Бепграда - Секретаријата за
сапбраћај и израду рещеоа.
Да ли је пмпгућенп пствариваое права на услугу електрпнским путем
Не
Нашин ппкретаоа ппступка
Ппднпщеоем писменпг захтева (пппуоенпг пбрасца) на писарници или путем ппщте.
Таксе/трпщкпви за пствариваое права на услугу
Административне таксе у изнпсу пд 290,00 и 2.026,00динара /290,00 и 6.076,00 динара
Дпкази кпји се прилажу ради пствариваоа права на услугу
- Рещеое Агенције за привредне регистре са матишним брпјем и ПИБ- пм
- Угпвпр п птвараоу ппслпвнпг рашуна, картпн деппнпваних пптписа и фптпкппија лишне карте
пвлащћенпг лица
- Технишку дпкументацију* у 5 примерака (*фптпграфски приказ и скица места ппстављаоа са
уцртаним пбјектпм у размери 1:100 пверена пд стране лица са пдгпварајућпм лиценцпм, приказ
пбјекта са технишким пписпм са фптпграфским или графишким приказпм)
- Сагласнпсти прганизаципних јединица Градске управе града Бепграда надлежних за ппслпве
сапбраћаја и урбанизма и других надлежних пргана и прганизација акп им је предметна ппврщина
ппверена на управљаое,пднпснп сагласнпст власника пднпснп кприсника неппкретнпсти на кпјпј се
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пбјекат ппставља
Где се ппднпси захтев за пствариваое права на услугу
На писарници Управе градске ппщтине Спппт, ул. Кпсмајски трг бр. 5 или путем ппщте на наведену
адресу
Лице пвлащћенп за пружаое инфпрмација п услузи и нашин на кпји се инфпрмације пружају
Сва службена лица Пдељеоа пружају усмене инфпрмације кап и телефпнским путем
Ппис ппступаоа пргана накпн пријема захтева за пствариваое права на услугу
Накпн пријема захтева фпрмира се управни предмет кпји дплази на пбраду у Пдељеое нареднпг
раднпг дана, када се предмети завпде у скраћени делпвпдник Пдељеоа, а пптпм их нашелник
Пдељеоа расппдељује службеним лицима, кпја накпн увида у прилпжену дпкументацију прибавља
сагласнпсти Секретаријата за сапбраћај и Секретаријата за урбанизам и накпн прибављаоа
сагласнпсти израђује предлпг пдпбреоа кпји кпнтрплище рукпвпдилац групе, а нашелник Пдељеоа
пптписује рещеое. Пптпм се рещеое урушује инвеститпру и Секретаријат за финансије - Управа јавних
прихпда града Бепграда, Пдељеое Спппт ради наплате заузећа јавне ппврщине.
Да ли је на пдлуку надлежнпг пргана дпзвпљена жалба/пригпвпр, кпме се иста ппднпси и у кпм рпку
Пдлукпм је предвиђена жалба Већу градске ппщтине Спппт у рпку пд 15 дана. Предлпге пп жалби пвп
Пдељеое дпставља Већу кап другпстепенпм пргану.
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Пример: Захтев за издаваое пдпбреоа за ппстављаое привремених пбјеката на
ппврщинама јавне намене и ппврщинама у јавнпм кприщћеоу
ГРАДСКА ППЩТИНА СПППТ
Пдсек за урбанистишкп-грађевинске и
кпмуналнп-стамбене ппслпве

ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАОЕ РЕЩЕОА ЗА ППСТАВЉАОЕ ПРИВРЕМЕНИХ ПБЈЕКАТА НА ППВРЩИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ
У ЈАВНПМ КПРИЩЋЕОУ –јавни тпалети, јавни шаспвници, ппщтански сандушићи, гпвпрнице, жардиоере,
клупе...

Ппднпсим захтев да ми се у складу са важећим прпписима, пдпбри
ппстављаое………………………………………………….
у улици…………………………………………………………/испред
брпја/лпкација/…………………………..
на к.п.бр……………………………….к.п………………...........
......................................................................
•назив и адреса правнпг лица или предузетника кпји
ппднпси захтев:………………………………………………………………………………
…………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
…………………………………..
•тип и димензије :………………………………………………………………………
Пбавезни прилпзи:
-дпказ п уплати адм. таксе на захтев
.................................................................................................
-рещеое п регистрацији правнпг субјекта
...................................
-технишка дпкументација
-друге таксе/сагласнпсти, рещеое/
-псталп...................................................................................

Ппднпсилац захтева:
име и презиме:................................................................
местп, улица и брпј:.......................................................
бр. лишне карте, ЈМБГ:...................................................
..........................................................................................
•пптписиваоем пвпг захтева, ппднпсилац захтева прихвата да плати трпщкпве прибављаоа
пптребних пптврда и сагласнпсти
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Назив услуге: Издаваое пдпбреоа за ппстављаое тезги и других ппкретних привремених
пбјеката
Ппис у шему се састпји услуга
Пп пријему захтева и накпн увида у прилпжену дпкументацију и важећи план ппстављаоа тезги
израђује се пдпбреое за ппстављаое тезги.
Категприја лица кпја имају правп на услугу
Физишка и правна лица
Услпви кпје лице мпра да испуни да би пстварилп правп на услугу
Нема ппсебних услпва, сви имају правп на услугу, укпликп прилпже дпкументацију у складу са
закпнпм.
Рпк у кпјем се услуга пружа
Закпнски рпк је 30 дана.
Нашин пствариваоа права на услугу
Ппдразумева ппднпщеое писменпг захтева, тј. пппуоаваое пбрасца, уплату таксе, увид у важећи
план ппстављаоа тезги и израду рещеоа.
Да ли је пмпгућенп пствариваое права на услугу електрпнским путем
Не
Нашин ппкретаоа ппступка
Ппднпщеоем писменпг захтева (пппуоенпг пбрасца) на писарници или путем ппщте.
Таксе/трпщкпви за пствариваое права на услугу
Административне таксе у изнпсу пд 290,00 и 2.026,00 динара
Дпкази кпји се прилажу ради пствариваоа права на услугу
- Пдлука п избпру кприсника места за ппстављаое ппкретнпг привременпг пбјекта* (*не дпставља
се уз захтев за ппстављаое расхладне витрине и кпнзерватпра за сладплед)
- Рещеое Агенције за привредне регистре са матишним брпјем и ПИБ-пм
- дпказ п пснпву кприщћеоа малппрпдајнпг пбјекта,кипска или маоег мпнтажнпг пбјекта
-технишка дпкументација у 6 примерака(не ппднпси се за пбјекте на ппврщинама из шл.24 алинеја 1
Пдлуке)
-сагласнпст субјекта кпји кпристи и пдржава јавну ппврщину,а на другим ппврщинама
власника,пднпснп кприсника ппврщине на кпјпј се ппстављају пбјекти
Где се ппднпси захтев за пствариваое права на услугу
На писарници Управе градске ппщтине Спппт, ул. Кпсмајски трг бр. 5 или путем ппщте на наведену
адресу
Лице пвлащћенп за пружаое инфпрмација п услузи и нашин на кпји се инфпрмације пружају
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Сва службена лица Пдељеоа пружају усмене инфпрмације кап и телефпнским путем
Ппис ппступаоа пргана накпн пријема захтева за пствариваое права на услугу
Накпн пријема захтева фпрмира се управни предмет кпји дплази на пбраду у Пдељеое нареднпг
раднпг дана, када се предмети завпде у скраћени делпвпдник Пдељеоа, а пптпм их нашелник
Пдељеоа расппдељује службеним лицима, кпја накпн увида у прилпжену дпкументацију и важећи
план ппстављаоа тезги израђује предлпг пдпбреоа за ппстављаое тезги кпји кпнтрплище
рукпвпдилац групе, а нашелник Пдељеоа пптписује рещеое.
Пптпм се рещеое урушује инвеститпру и Секретаријат за финансије -Управа јавних прихпда града
Бепграда, Пдељеое Спппт ради наплате заузећа јавне ппврщине.
Да ли је на пдлуку надлежнпг пргана дпзвпљена жалба/пригпвпр, кпме се иста ппднпси и у кпм
рпку
Пдлукпм је предвиђена жалба Већу градске ппщтине Спппт у рпку пд 15 дана. Предлпге пп жалби
пвп Пдељеое дпставља Већу кап другпстепенпм пргану.
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Пример: Захтев за ппстављаое тезги и других ппкретних привремених пбјеката
ПБРАЗАЦ захтева за издаваое рещеоа п заузећу јавне ппврщине за време трајаоа филмских свешанпсти у
Спппту
2015
Ппднпсилац захтева
...............................................................................................
име и презиме

.......................................................................................
адреса и телефпн
.....................................................................................................ЈМБГ:
e-mail:

Пдсек за урбанистишкп-грађевинске и кпмуналнп-стамбене ппслпве
Градска ппщтина Спппт
Спппт, Кпсмајски трг бр. 5

ПРЕДМЕТ: Заузеће јавне ппврщине за време трајаоа филмских свешанпсти 2015, у перипду пд
…………………………………………
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ул. Рада Јпванпвића-лева страна, дп Рпбне куће
ул. Рада Јпванпвића-десна страна, дп Ппщтине
Кпсмајски трг-прекп пута зграде Ппщтине
Кпсмајски трг-платп испред Рпбне куће
Тргпвашка
ул. Кнеза Милпща

Ппврщина и намена заузећа:..........................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
Прилпг: -рещеое п регистрацији фирме
-дпказ п уплати адм. таксе
-дпказ п уплати накнаде за заузеће

датум

ппднпсилац захтева

____________________________

_________________________________
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Пример: Рещеое п ппстављаоу тезги и других ппкретних привремених пбјеката
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД БЕПГРАД
ГРАДСКА ППЩТИНА СПППТ
УПРАВА ГРАДСКЕ ППЩТИНЕ СПППТ
Пдсек за урбанистишкп-грађевинске и
кпмуналнп-стамбене ппслпве
Брпј: 353 ......................
Датум: .........................
Пдсек за урбанистишкп-грађевинске и кпмуналнп-стамбене ппслпве рещавајући пп захтеву .................
............... из ....................., ул. ............................ брпј ..............., на пснпву шл. 192. Закпна п ппщтем управнпм
ппступку (”Сл. лист СРЈ ” бр. 33/97 и 31/2001 и ”Сл . гласник РС” бр. 30/2010), шл. 14. Пдлуке п ппстављаоу
тезги и других ппкретних привремених пбјеката на теритприји града Бепграда („Сл. лист града Бепграда“ брпј
17/2015) и шл. 3. Пдлуке п Управи Градске ппщтине Спппт (”Сл. лист града Бепграда ” бр.12/2010 и 36/13),
дпнпси :
РЕЩЕОЕ
Пдпбрава се ............................ из ...................., ул. .............................. брпј ..........., да мпже заузети деп
слпбпдне јавне ппврщине за ппстављаое тезге за прпдају ..............., димензија ...мx...м, у улици
......................, ................., местп бр. .......-деп и ..........-деп, за време трајаоа Филмских свешанпсти у Спппту,
у перипду пд .................гпд. дп ................. гпдине.
Кприсник је дужан да испуоава све хигијенскп-технишке услпве .
Кприсник је дужан да тезгу ппстави према скици Пдсекa за урбанистишкп-грађевинске и кпмуналнпстамбене ппслпве и пп истеку закупа предметну лпкацију дпведе у првпбитнп стаое.
Пбразлпжеое
...................... из ..............., ппднеп је захтев Пдсеку за урбанистишкп-грађевинске и кпмуналнп-стамбене
ппслпве ГП Спппт за ппстављаое тезге на месту пписанпм у дисппзитиву рещеоа.
Пдсек за урбанистишкп-грађевинске и кпмуналнп-стамбене ппслпве ГП Спппт, размптрип је ппднети
захтев и у складу са Пдлукпм п ппстављаоу тезги и других ппкретних привремених пбјеката на теритприји
града Бепграда („Сл. лист града Бепграда“ брпј 17/2015) дпнеп је рещеое кап у дисппзитиву.
ППУКА П ПРАВНПМ СРЕДСТВУ: Прптив пвпг рещеоа незадпвпљна страна мпже изјавити жалбу већу
Градске ппщтине Спппт, у рпку пд 15 дана пд дана пријема рещеоа, прекп пве Службе, кпја је дпнела
првпстепенп рещеое, таксирану са 430,00 динара административне таксе .
Такса пп Тар. бр. 1. и 11. Пдлуке п лпкалним административним таксама (”Сл. лист града Бепграда” бр.
50/2014, 77/2014 и 17/2015), наплаћена је.
Рещенп у Пдсеку за урбанистишкп-грађевинске и кпмуналнп-стамбене ппслпве Управе Градске
ппщтине Спппт, ппд брпјем ...................... пд ....................... гпдине.
Пбрадип:
Прилпг:
- ситуација
Дпставити:
- именпванпм
- у предмет

Нашелник
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Назив услуге: Издаваое пдпбреоа за сечу/презиваое стабала
Ппис у шему се састпји услуга
Пп пријему захтева на терен излази стална Кпмисија за утврђиваое накнаде за сешу стабала, кпја
израђује записник у кпме даје мищљеое на пснпву кпга се дпнпси рещеое п сеши /презиваоу
стабала.
Категприја лица кпја имају правп на услугу
Физишка и правна лица
Услпви кпје лице мпра да испуни да би пстварилп правп на услугу
Нема ппсебних услпва, сви имају правп на услугу, укпликп прилпже дпкументацију у складу са
закпнпм.
Рпк у кпјем се услуга пружа
Закпнски рпк је 30 дана пд дпстављаоа записника.
Нашин пствариваоа права на услугу
Ппдразумева ппднпщеое писменпг захтева, тј. пппуоаваое пбрасца, уплату таксе, прибављаое
мищљеоа пд стране струшне кпмисије, израду рещеоа п сеши/презиваоу стабала.
Да ли је пмпгућенп пствариваое права на услугу електрпнским путем
Не
Нашин ппкретаоа ппступка
Ппднпщеоем писменпг захтева (пппуоенпг пбрасца) на писарници или путем ппщте.
Таксе/трпщкпви за пствариваое права на услугу
Административни таксе: 290,00 и 405,00 динара
Дпкази кпји се прилажу ради пствариваоа права на услугу
Прилажу се самп административне таксе.
Где се ппднпси захтев за пствариваое права на услугу
На писарници Управе градске ппщтине Спппт, ул. Кпсмајски трг бр. 5 или путем ппщте на наведену
адресу
Лице пвлащћенп за пружаое инфпрмација п услузи и нашин на кпји се инфпрмације пружају
Сва службена лица Пдељеоа пружају усмене инфпрмације кап и телефпнским путем
Ппис ппступаоа пргана накпн пријема захтева за пствариваое права на услугу
Накпн пријема захтева фпрмира се управни предмет кпји дплази на пбраду у Пдељеое нареднпг
раднпг дана, када се предмети завпде у скраћени делпвпдник Пдељеоа, а пптпм их нашелник
Пдељеоа расппдељује службеним лицима, кпја прибављају мищљеое кпмисије за утврђиваое
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накнаде за сешу стабала, на пснпву кпга дпнпсе предлпг рещеоа кпји кпнтрплище рукпвпдилац
групе, а нашелник Пдељеоа пптписује рещеое.
Пптпм се рещеое урушује инвеститпру, а у зависнпсти пд надлежнпсти и ЈКП "Спппт".
Да ли је на пдлуку надлежнпг пргана дпзвпљена жалба/пригпвпр, кпме се иста ппднпси и у кпм
рпку
Пдлукпм је предвиђена жалба Већу градске ппщтине Спппт у рпку пд 15 дана. Предлпге пп жалби
пвп Пдељеое дпставља Већу кап другпстепенпм пргану.
Пример: Захтев за сешу /презиваое стабала
ГРАДСКА ППЩТИНА СПППТ
Пдсек за урбанистишкп-грађевинске и
кпмуналнп-стамбене ппслпве

ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАОЕ РЕЩЕОА ЗА СЕШУ/ПРЕЗИВАОЕ СТАБАЛА

Ппднпсим захтев да се, у складу са важећим прпписима, пдпбри

у улици…………………………………………………………испред брпја/лпкација/…………………………..
на к.п.бр……………………………….к.п………………...........

Пбавезни прилпзи:
-дпказ п уплати адм. таксе на захтев
.................................................................................................

Ппднпсилац захтева:
име и презиме:................................................................
местп, улица и брпј:.......................................................
бр. лишне карте, ЈМБГ:...................................................
..........................................................................................
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Назив услуге: Пствариваое права на личну инвалиднину
Ппис у шему се састпји услуга
Пствариваое права ратних впјних и мирнпдппских инвалида и цивилних инвалида рата.
Категприја лица кпја имају правп на услугу
Ратни мирнпдппски, ратни впјни, и цивилни инвалиди рата.
Услпви кпје лице мпра да испуни да би пстварилп правп на услугу
Ппднет захтев странке, и пстали услпви предвиђени закпнпм.
Рпк у кпјем се услуга пружа
Закпнпм прпписан рпк пд 60 дана пп Закпну п ппщтем управнпм ппступку.
Нашин пствариваоа права на услугу
Ппднпщеоем захтева и пптребне дпкументације.
Да ли је пмпгућенп пствариваое права на услугу електрпнским путем
Не
Нашин ппкретаоа ппступка
Пп захтеву странке
Таксе/трпщкпви за пствариваое права на услугу
За права кпја се пстварују пп пснпву бпрашкп-инвалидске защтите ппднпсипци захтева су пслпбпђени
пд плаћаоа такси.
Дпкази кпји се прилажу ради пствариваоа права на услугу
- Лишну карту (фптпкппија)
- Увереое п држављанству
- Увереое впјне јединице пднпснп впјне устанпве п пкплнпстима и нашину ппвређиваоа
- Медицинску дпкументацију
- Увереое фпнда ПИП да не пстварујем накнаду за телеснп пщтећеое
Где се ппднпси захтев за пствариваое права на услугу
На писарници Управе градске ппщтине Спппт, ул. Кпсмајски трг бр. 5 или путем ппщте на наведену
адресу
Лице пвлащћенп за пружаое инфпрмација п услузи и нашин на кпји се инфпрмације пружају
Заппслени у Служби за друщтвене делатнпсти у складу са актпм п систематизацији.
Ппис ппступаоа пргана накпн пријема захтева за пствариваое права на услугу
У зависнпсти пд захтева странке, пвп Пдељеое на пснпву ппднетих и прикупљених дпказа цени да
ли је захтев пснпван, укпликп утврди да јесте приступа се изради рещеоа.
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Да ли је на пдлуку надлежнпг пргана дпзвпљена жалба/пригпвпр, кпме се иста ппднпси и у кпм
рпку
На пдлуке кпји се пднпсе на ппслпве бпрашкп-инвалидске защтите, жалба се ппднпси Секретаријату
за спцијалну защтиту градске Управе Града Бепграда, у рпку пд 15 дана пд пријема пдлуке.
Пример: Захтев за утврђиваое свпјства ратнпг впјнпг инвалида
УПРАВА ГРАДСКЕ ППЩТИНЕ СПППТ
- Служба за друщтвене делатнпсти -

Предмет: Захтев за утврђиваое свпјства ратнпг впјнпг инвалида

Мплим да ми утврдите свпјствп ратнпг впјнпг инвалида.
1. Свпјствп ушесника у пружаним сукпбима: (навести брпј Впјне ппщте и назив впјне јединице)впјник на пдслужеоу редпвнпг впјнпг рпка- впјник- резервиста- дпбрпвпљац

2. Ппис дпгађаја- пкплнпсти настанка ппвреде, ране, пзледе (време, местп и нашин)

3. Деп прганизма – тела кпји је ппвређен, пзлеђен, раоен, кап и нашин лешеоа
(бплнишкп, амбулантнп и др.)

Ппднпсилац захтева
Име и презиме
Местп, улица и брпј
Кпнтакт телефпн

УЗ ЗАХТЕВ ПРИЛАЖЕМ:
1.
2.
3.
4.
5.

Лишну карту (фптпкппија)
Увереое п држављанству
Увереое впјне јединице пднпснп впјне устанпве п пкплнпстима и нашину ппвређиваоа
Медицинску дпкументацију
Увереое фпнда ПИП да не пстварујем накнаду за телеснп пщтећеое

Пптпис ппднпсипца
У Спппту

2015.
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Пример: Захтев за утврђиваое свпјства мирнпдппскпг впјнпг инвалида
УПРАВА ГРАДСКЕ ППЩТИНЕ СПППТ
- Служба за друщтвене делатнпсти -

Предмет: Захтев за утврђиваое свпјства мирнпдппскпг впјнпг инвалида
Мплим да ми утврдите свпјствп мирнпдппскпг впјнпг инвалида.
4. Кап впјник на пдслужеоу впјнпг рпка- питпмац впјне щкпле

(навест ВП- щкпле и време прпведенп у јединици- щкпле)

5. Ппис дпгађаја- пкплнпсти настанка ппвреде, ране, пзледе (време, местп и нашин)

6. Деп прганизма – тела кпји је ппвређен, пзлеђен, раоен, кап и нашин лешеоа
(бплнишкп, амбулантнп и др.)

Ппднпсилац захтева
Име и презиме
Местп, улица и брпј
Кпнтакт телефпн

УЗ ЗАХТЕВ ПРИЛАЖЕМ:
6.
7.
8.
9.
10.

Лишну карту (фптпкппија)
Увереое п држављанству
Увереое впјне јединице пднпснп впјне устанпве п пкплнпстима ппд кпјима је задпбијена
ппвреда, пзледа или бплест
Медицинску дпкументацију
Увереое фпнда ПИП да не пстварујем накнаду за телеснп пщтећеое

Пптпис ппднпсипца
У Спппту

2015.
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Назив услуге: Пствариваое права на ппрпдичну инвалиднину
Ппис у шему се састпји услуга
Пствариваое права шланпва ппрпдице впјнпг инвалида и палих бпраца.
Категприја лица кпја имају правп на услугу
Шланпви уже ппрпдице палпг бпрца, шланпви уже ппрпдице впјнпг инвалида пд I дп VII групе, ппсле
оегпве смрти, и шланпви уже ппрпдица лица кпје је ппгинулп или умрлп пд ппследица ране,
ппвреде, пзледе или бплести
Услпви кпје лице мпра да испуни да би пстварилп правп на услугу
Ппднет захтев странке, и пстали услпви предвиђени закпнпм.
Рпк у кпјем се услуга пружа
Закпнпм прпписан рпк пд 60 дана пп Закпну п ппщтем управнпм ппступку.
Нашин пствариваоа права на услугу
Ппднпщеоем захтева и пптребне дпкументације.
Да ли је пмпгућенп пствариваое права на услугу електрпнским путем
Не
Нашин ппкретаоа ппступка
Пп захтеву странке
Таксе/трпщкпви за пствариваое права на услугу
За права кпја се пстварују пп пснпву бпрашкп-инвалидске защтите ппднпсипци захтева су пслпбпђени
пд плаћаоа такси.
Дпкази кпји се прилажу ради пствариваоа права на услугу
- Извпд из матишне коиге умрлих
- Лишну карту ппкпјнпг и лишну карту ппднпсипца захтева (фптпкппија)
- Увереое п држављанству ( фптпкппија )
- Извпд из матишне коиге веншаних
- Извпд из матишне коиге рпђених
- Увереое да се деца щкплују
- Извпд из матишне коиге рпђених за децу
Где се ппднпси захтев за пствариваое права на услугу
На писарници Управе градске ппщтине Спппт, ул. Кпсмајски трг бр. 5 или путем ппщте на наведену
адресу
Лице пвлащћенп за пружаое инфпрмација п услузи и нашин на кпји се инфпрмације пружају
Заппслени у Служби за друщтвене делатнпсти у складу са актпм п систематизацији.
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Ппис ппступаоа пргана накпн пријема захтева за пствариваое права на услугу
У зависнпсти пд захтева странке, пвп Пдељеое на пснпву ппднетих и прикупљених дпказа цени да
ли је захтев пснпван, укпликп утврди да јесте приступа се изради рещеоа.
Да ли је на пдлуку надлежнпг пргана дпзвпљена жалба/пригпвпр, кпме се иста ппднпси и у кпм
рпку
На пдлуке кпји се пднпсе на ппслпве бпрашкп-инвалидске защтите, жалба се ппднпси Секретаријату
за спцијалну защтиту градске Управе Града Бепграда, у рпку пд 15 дана пд пријема пдлуке.
Пример: Захтев за признаваое права на ппрпдишну инвалиднину
УПРАВА ГРАДСКЕ ППЩТИНЕ СПППТ
- Служба за друщтвене делатнпсти -

Предмет: Захтев за признаваое права на ппрпдишну инвалиднину
Мплим да ми признате правп на ппрпдишну инвалиднину.
Мпј-а ппк.

,
(српдствп)

, кпји је умрп-ла
(име и презиме)

2014. гпдине, бип-ла је впјни инвалид

групе са

инвалидитета.

Ппднпсилац захтева
Име и презиме
Местп, улица и брпј
Кпнтакт телефпн

УЗ ЗАХТЕВ ПРИЛАЖЕМ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Извпд из матишне коиге умрлих
Лишну карту ппкпјнпг и лишну карту ппднпсипца захтева (фптпкппија)
Увереое п држављанству ( фптпкппија )
Извпд из матишне коиге веншаних
Извпд из матишне коиге рпђених
Увереое да се деца щкплују
Извпд из матишне коиге рпђених за децу
Пптпис ппднпсипца

У Спппту

2015.
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Пример: Рещеое п признаваоу права на ппрпдишну инвалиднину
Република Србија
Град Бепград
Градска ппщтина Спппт
Управа Градске ппщтине Спппт
Служба за друщтвене делатнпсти
Брoj: 580-........./2015
Датум: ....................... гпдине.
Спппт
Управа Градске ппщтине Спппт, Служба за друщтвене делатнпсти, на пснпву шлана 76. Закпна п
пснпвним правима бпраца, впјних инвалида и ппрпдица палих бпраца (“Сл.лист СРЈ”, бр.24/98 и 29/98) и
шлана 113. Закпна п ппщтем управнпм ппступку ("Сл. лист СРЈ", бр. 33/97 и 31/2001 и "Сл. гласник РС", бр.
30/2010) рещавајући пп захтеву ........................................... из ..........................., а за признаваое права на
ппрпдишну инвалиднину, дпнпси
РЕЩЕОЕ
........................................, из ............................, ул. ...................................... брпј: ........, ЈМБГ
................................, ПРИЗНАЈЕ СЕ правп на ппрпдишну инвалиднину, у месешнпм изнпсу пд 10% пд прпсешне
месешне зараде без ппреза и дппринпса, у Републици Србији из претхпднпг месеца, увећан за 80%, ппшев пд
............................. гпдине, па надаље за сталнп, све дпк ппстпје закпнпм прпписани услпви.
Кприсник је дужан да надлежнпм пргану пријави сваку прпмену кпја утише на кприщћеое и престанак
права у рпку пд 15 дана пд дана настанка прпмене.
Рещеое ппдлеже ревизији, а ревизија и жалба пдлажу изврщеое рещеоа.
П б р а з лп ж е о е
.................................... из .........................., ул. .................................... брпј: ........, ппднела је дана
....................... гпдине захтев за признаваое права на ппрпдишну инвалиднину, а накпн смрти свпг супруга,
ппк. ............................................, признатпг ратнпг впјнпг инвалида V групе са 70% инвалидитета.
Тпкпм ппступка пвај прган је извеп следеће дпказе: Увидпм у Рещеое Пдељеоа за инвалидскп
бпрашка питаоа, Градскпг секретаријата за здравствп и спцијалну пплитику 07/04 бр. ..................... пд
......................... гпдине, Увидпм у извпд из матишне коиге умрлих кпји се впди за матишнп ппдрушје
...................., ппд текућим брпјем .......... за гпдину .........., Увидпм у извпд из матишне коиге веншаних кпја се
впди за матишнп ппдрушје ..............., ппд текућим брпјем ........ за гпдину ............, Увидпм у Извпд из матишне
коиге рпђених кпја се впди за матишнп ппдрушје .........................., ппд текућим брпјем .............. за гпдину
.............., Увидпм у фптпкппију лишне карте бр. ......................, кап и Увидпм у Ппдатке из казнене евиденције
издате пд Министарства унутращоих ппслпва, Дирекције пплиције, Пплицијске управе за Град Бепград,
Управе за аналитику стр.ппв.брпј: ............................ пд ........................ гпдине, па је на пснпву савесне и
брижљиве пцене дпказа ппјединашнп и свих дпказа заједнп пдлушип кап у дисппзитиву.
Рещеоем Пдељеоа за инвалидскп бпрашка питаоа, Градскпг секретаријата за здравствп и спцијалну
пплитику 07/04 бр. ....................... пд ...................... гпдине, ........................, рпђен ................ гпдине, признат је
за ратнпг впјнпг инвалида V групе са 70% инвалидитета, ппшев пд .................... гпдине, па све дпк не наступи
кпји пд слушајева збпг кпјих се пвп правп меоа или губи пп Закпну.
Увидпм у извпд из матишне коиге умрлих кпји се впди за матишнп ппдрушје ......................, ппд
текућим брпјем ................ за гпдину ................, утврђенп је да је ............................ преминуп дана ..................
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гпдине.
Увидпм у извпд из матишне коиге веншаних кпја се впди за матишнп ппдрушје ...................., ппд
текућим брпјем ........... за гпдину ............., утврђенп је да је ................................ закљушила брак са
.......................... дана ...................... гпдине и да је при закљушеоу брака узела презиме ..........................
На пснпву извпда из матишне коиге рпђених кпја се впди за матишнп ппдрушје ............................, ппд
текућим брпјем ......... за гпдину ............, утврђенп је да је ................................. рпђена .................. гпдине,
пднпснп да је старија пд 45 гпдина, кап и да је закљушила брак .................. гпдине, супружник ........................
Извпд издат ................... гпдине.
Увидпм у фптпкппију лишне карте бр. ........................, утврђенп је да .................................. има
пребивалищте у ...................., ул. ............................ брпј: .........
Увидпм у Ппдатке из казнене евиденције издате пд Министарства унутращоих ппслпва, Дирекције
пплиције, Пплицијске управе за Град Бепград, Управе за аналитику стр.ппв.брпј: ......................... пд
..................... гпдине. гпдине утврђенп је да ................................, ЈМБГ ................................, нема псуда са
првним ппследицама у смислу Закпна п пснпвним правима бпраца, впјних инвалида и ппрпдица палих
бпраца.
У смислу шлана 14. став 1. ташка 1. Закпна п пснпвним правима бпраца, впјних инвалида и ппрпдица
палих бпраца („Сл. лист СРЈ“, бр. 24/98 и 29/98), шланпвима ппрпдице впјнпг инвалида и лица кпје је ппгинулп
или умрлп пд ппследица ране, ппвреде, пзледе или бплести задпбијене ппд пкплнпстима из шлана 7. и 9. пвпг
Закпна сматрају се брашни друг, деца рпђена у браку или ван брака и усвпјена деца, кап и пастпршад кпју је
впјни инвалид издржавап – ужа ппрпдица впјнпг инвалида.
Шланпм 23. Закпна прпписанп је да су пснпвна права шлана ппрпдице впјнпг инвалида: ппрпдишна
инвалиднина, здравствена защтита и друга права у вези са пствариваоем здравствене защтите, бесплатна и
ппвлащћена впжоа, ппмпћ у слушају смрти и накнада за исхрану и смещтај за време путпваоа и бправка у
другпм месту.
Шланпм 30. став 1. ташка 1. Закпна прпписанп је да шланпви уже ппрпдице впјнпг инвалида пд I дп VII
групе, ппсле оегпве смрти, имају правп на ппрпдишну инвалиднину: удпва - кад наврщи 45 гпдина живпта или
удпвац - кад наврщи 50 гпдина живпта, кап и пре наврщених 45, пднпснп 50 гпдина живпта акп су несппспбни
за привређиваое.
Шланпм 73. став 1. Закпна п пснпвним правима бпраца, впјних инвалида и ппрпдица палих бпраца
предвиђенп је да правп на ппрпдишну инвалиднину и пстала права пп пвпм закпну, трајнп престају брашнпм
другу ступаоем у брак, псим акп су та права стешена пп пснпву несппспбнпсти за привређиваое насталих пре
наврщених 45 (удпва), пднпснп 50 (удпвац) гпдина живпта.
Какп је ппкпјни ........................................ бип впјни инвалид V групе, а какп је .................................., кап
шлан уже ппрпдице впјнпг инвалида, рпђена ....................... гпдине, пднпснп старија пд 45 гпдина живпта, тп
испуоава услпве за признаваое права на ппрпдишну инвалиднину, а схпднп шлану 30. став 1. ташка 1.
Такпђе, будући да ................................. није ступила у брак, тп испуоава услпве прпписане шланпм 73.
став 1. Закпна.
Шланпм 28. Став 1. Закпна прпписанп је да се лишна, ппрпдишна и увећана ппрпдишна инвалиднина,
дпдатак за негу и ппмпћ и птрппедски дпдатак пдређују у месешним изнпсима. Ставпм 2. истпг шлана
предвиђенп је да је пснпв за пдређиваое месешних изнпса примаоа из става 1. пвпг шлана изнпс прпсешне
нетп зараде у Савезнпј Републици Југпславији из претхпднпг месеца, увећан за 80%.
Шлан 33. став 1. предвиђенп је да ппрпдишна инвалиднина изнпси 10% пд пснпва.
Шланпм 64. став 1. Закпна предвиђенп је да правп на бпрашки дпдатак, лишну, ппрпдишну и увећану
ппрпдишну инвалиднину, дпдатак за негу и ппмпћ, пртппедски дпдатак и накнада за време незаппсленпсти
припада пд првпг дана нареднпг месеца ппсле дана испуоеоа услпва прпписаних пвим закпнпм за
признаваое тих права акп је захтев ппднесен у рпку пд три месеца пд дана испуоеоа услпва, пднпснп пд
првпг нареднпг месеца пп ппднпщеоу захтева акп је захтев ппднесен пп истпку тпг рпка.
Какп је .................................... преминуп дана ........................ гпдине, а захтев ппднесен ...................
гпдине (дакле, пре истека рпка пд три месеца) тп је применпм наведенпг шлана .....................................
признатп правп ппшев пд ...................... гпдине, кап првпг дана нареднпг месеца ппсле дана испуоеоа услпва.
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Шланпм 70. Закпна п пснпвним правима бпраца, впјних инвалида и ппрпдица палих бпраца
предвиђенп је да је кприсник права прпписаних пвим закпнпм дужан да пријави надлежнпм пргану сваку
прпмену кпја утише на кприщћеое и престанак тих права у рпку пд 15 дана пд дана настанка прпмене.
УПУСТВП П ПРАВНПМ СРЕДСТВУ: Прптив пвпг Рещеоа мпже се улпжити жалба Градскпј управи града
Бепграда- Секретаријату за спцијалну защтиту, Сектпру за бпрашкп-инвалидску защтиту у рпку пд 15 дана пд
дана дпстављаваоа пвпг Рещеоа. Жалба се предаје у једнпм примерку, без таксе, пвпм пргану неппсреднп
или се щаље ппщтпм преппрушенп, а мпже се изјавити и у записник.
ДПСТАВИТИ:
- именпванпј
- за предмет
- рашунпвпдству
- архиви

НАШЕЛНИК
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Назив услуге: Пствариваое права на месечнп нпвчанп примаое
Ппис у шему се састпји услуга
Пствариваое права кприсника лишне и ппрпдишне инвалиднине
Категприја лица кпја имају правп на услугу
Материјалнп непбезбеђени бпрци НПР-а, ушесници ранијих ратпва, впјни инвалиди, кприсници
ппрпдишне инвалиднине и шланпви ппрпдице умрлих бпраца НПР-а и ушесника ранијих ратпва
Услпви кпје лице мпра да испуни да би пстварилп правп на услугу
Ппднет захтев странке, и пстали услпви предвиђени закпнпм.
Рпк у кпјем се услуга пружа
Закпнпм прпписан рпк пд 60 дана пп Закпну п ппщтем управнпм ппступку.
Нашин пствариваоа права на услугу
Ппднпщеоем захтева и пптребне дпкументације.
Да ли је пмпгућенп пствариваое права на услугу електрпнским путем
Не
Нашин ппкретаоа ппступка
Пп захтеву странке
Таксе/трпщкпви за пствариваое права на услугу
За права кпја се пстварују пп пснпву бпрашкп-инвалидске защтите ппднпсипци захтева су пслпбпђени
пд плаћаоа такси.
Дпкази кпји се прилажу ради пствариваоа права на услугу
- Извпд из матишне коиге рпђених
- Фптпкппије лишних карата за себе и шланпве мпг дпмаћинства
- Увереое Наципналне службе за заппщљаваое
- Увереое Фпнда Пип ( или другпг фпнда кпд кпјег кприсник пстварује пензију) пднпснп увереое п
висини пензије у претхпднпј гпдини
- Увереое п импвинскпм стаоу ( Ппреска управа ) из места рпђеоа, места пребивалищта и из места
пребивалищта пре 17.08.1990. гпдине
-Увереое РГЗ-а, Службе за катастар неппкретнпсти, из места рпђеоа и места пребивалищта
- Увереое Агенције за привредне регистре
Где се ппднпси захтев за пствариваое права на услугу
На писарници Управе градске ппщтине Спппт, ул. Кпсмајски трг бр. 5 или путем ппщте на наведену
адресу
Лице пвлащћенп за пружаое инфпрмација п услузи и нашин на кпји се инфпрмације пружају
Заппслени у Служби за друщтвене делатнпсти у складу са актпм п систематизацији.
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Ппис ппступаоа пргана накпн пријема захтева за пствариваое права на услугу
У зависнпсти пд захтева странке, пвп Пдељеое на пснпву ппднетих и прикупљених дпказа цени да
ли је захтев пснпван, укпликп утврди да јесте приступа се изради рещеоа.
Да ли је на пдлуку надлежнпг пргана дпзвпљена жалба/пригпвпр, кпме се иста ппднпси и у кпм
рпку
На пдлуке кпји се пднпсе на ппслпве бпрашкп-инвалидске защтите, жалба се ппднпси Секретаријату
за спцијалну защтиту градске Управе Града Бепграда, у рпку пд 15 дана пд пријема пдлуке.
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Пример: Захтев за признаваое права на месешнп нпвшанп примаое
УПРАВА ГРАДСКЕ ППЩТИНЕ СПППТ
- Служба за друщтвене делатнпсти Предмет: Захтев за признаваое права на месешнп нпвшанп примаое
Мплим да ми признате правп на месешнп нпвшанп примаое.
Признатп ми је свпјствп ратнпг- мирнпдппскпг впјнпг инвалида- кприсника ппрпдишне
инвалиднине.
1. Живим сам-а и сампсталнп впдим свпје дпмаћинствп.
1) Немам лишних прихпда у месту станпваоа и месту рпђеоа.
2) Имам старпсну- инвалидску- ппљппривредну- ппрпдишну пензију- катастарски прихпд.
2. У дпмаћинству живим са
(име шлана дпмаћинства и српдствп са ппднпсипцем захтева )

Шланпви мпг дпмаћинства немају – имају прихпде и тп:

( име шлана дпмаћинства, врста прихпда, фирма и седищте предузећа у кпме је заппслен )

Ппднпсилац захтева
Име и презиме
Местп, улица и брпј
Кпнтакт телефпн

УЗ ЗАХТЕВ ПРИЛАЖЕМ:
11.
Извпд из матишне коиге рпђених
12.
Фптпкппије лишних карата за себе и шланпве мпг дпмаћинства
13.
Увереое Наципналне службе за заппщљаваое
14.
Увереое Фпнда Пип ( или другпг фпнда кпд кпјег кприсник пстварује пензију) пднпснп
увереое п висини пензије у претхпднпј гпдини
15.
Увереое п импвинскпм стаоу ( Ппреска управа ) из места рпђеоа, места пребивалищта и из
места пребивалищта пре 17.08.1990. гпдине
16.
Увереое РГЗ-а, Службе за катастар неппкретнпсти, из места рпђеоа и места пребивалищта
17.
Увереое Агенције за привредне регистре
Пптпис ппднпсипца
У Спппту

2015.
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Пример: Рещеое п признаваоу права на месешнп нпвшанп примаое
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Град Бепград
Градска ппщтина Спппт
Управа Градске ппщтине Спппт
Служба за друщтвене делатнпсти
Брпј: 580 – ........../2015
Датум: ...................... гпдине
СПППТ

Градска ппщтина Спппт, Управа Градске ппщтине Спппт, Служба за друщтвене делатнпсти, на пснпву
шл. 113. Закпна п ппщтем управнпм ппступку ("Сл. лист СРЈ", бр. 33/97 и 31/2001 и "Сл. гласник РС", бр.
30/2010), шлана 43. Закпна п правима бпраца, впјних инвалида и шланпва оихпвих ппрпдица („Сл. гласник
СРС“, бр. 54/89 и „Службени гласник РС“, бр. 137/04) рещавајући пп захтеву ..........................................., из
......................., за признаваое права на месешнп нпвшанп примаое, дпнпси следеће
РЕЩЕОЕ
..................................., из ......................., ул. .................................... бр. ......., ЈМБГ ..................................,
кприсници ппрпдишне инвалиднине, ПРИЗНАЈЕ СЕ ПРАВП на месешнп нпвшанп примаое кап кприсници
старијпј пд 80 гпдина, шије дпмаћинствп има прихпде пд утицаја на правп, т.ј. у умаоенпм изнпсу пд
............................. динара, пднпснп у невалпризпванпм изнпсу за април 20...... гпдине, ппшев пд ......................
гпдине, кпји се у тпку гпдине усклађује свакпг месеца са кретаоем прпсешне месешне нетп зараде без ппреза
и дппринпса у пднпсу на месешну нетп зараду без ппреза и дппринпса из претхпдне гпдине.
Исплата права пп ставу 1. дисппзитива пвпг рещеоа врщиће се ппшев пд ................... гпдине, дпк не
дпђе дп прпмене у прихпдима и саставу кприсникпвпг дпмаћинства кпја је пд утицаја на правп или на пбим
права и збпг кпјих се пвп правп меоа или губи, а најдаље дп 31.03.20...... гпдине, кадa ће се пдлушити п
даљем пствариваоу пвпг права.
Кприсник је дужан да пријави сваку прпмену пвпм пргану кпја је пд утицаја на правп или на пбим
права пп пвпм закпну у рпку пд 15 дана пд дана настале прпмене (прпмене места станпваоа, прпмене у
прихпдима дпмаћинства, саставу и брпју шланпва дпмаћинства и сл. ).
Пвп рещеое ппдлеже ревизији, а ревизија и жалба пдлажу изврщеое рещеоа.
Пбразлпжеое
Пвпм пргану свпјим ппднескпм пд ...................... гпдине пбратила се ..........................., кпјим
ппднескпм- захтевпм је тражила признаваое права на месешнп нпвшанп примаое.
У захтеву је навела да је рещеоем кприсник ппрпдишне инвалиднине, да је кприсник ппљппривредне
пензије, да у дпмаћинству живи сама и да стпга тражи признаваое права на месешнп нпвшанп примаое.
Тпкпм ппступка изведени су следећи дпкази и тп: увидпм у Рещеое Бпрашкп- инвалидске защтите,
Службе за друщтвене делатнпсти, Управе градске ппщтине Спппт брпј: ....................... пд ..................... гпдине,
Пптврду Агенције за привредне регистре у Бепграду брпј БП ...................... пд ...................... гпдине, Извещтај п
катастарскпм прихпду брпј: ............................ пд ....................... гпдине, Увереое п исплаћеним пензијама
Републишкпг Фпнда за пензијскп и инвалидскп псигураое пд ..................... гпдине.
Увидпм у Рещеое Бпрашкп- инвалидске защтите, Службе за друщтвене делатнпсти, Управе градске
ппщтине Спппт брпј: ........................ пд .......................... гпдине, утврђенп је да је ............................, из
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.................., ул. ...................................... бр......., признатп правп на ппрпдишну инвалиднину, у месешнпм изнпсу
пд 10% пд пснпва ппшев пд .......................... гпдине, за сталнп, све дпк ппстпје прпписани закпнски услпви.
Према изјави кпју је ................................. дала на записник кпд пвпг пргана дана ..................... гпдине,
живи у ......................., у ул. .................................. бр.......... Није у раднпм пднпсу, не пбавља делатнпсти лишним
радпм, не пстварује накнаду за време привремене незаппсленпсти, нити пстварује правп на нпвшану накнаду
за време прпфесипналне рехабилитације ни правп на изузетнп месешнп нпвшанп примаое. У дпмаћинству
живи сама. Пд прихпда пстварује пензију. Има ................. деце, ........................................., кпји живе на
пдвпјеним адресама.
На пснпву фптпкппије лишне карте брпј ......................, утврђенп је да .............................. има
пребивалищте у ........................., у ул. .................................... бр...............
Увидпм у Пптврду Агенције за привредне регистре у Бепграду брпј БП ........................... пд
.......................... гпдине, утврђенп је да кприсник ........................................... није регистрпвана у свпјству
предузетника.
На пснпву увиђаја изврщенпг на лицу места дана .......................... гпдине, утврђенп је да
................................ живи сама, у ..................., у ул. .................................... бр. .........
Шланпм 9. став 1. Закпна п правима бпраца, впјних инвалида и шланпва оихпвих ппрпдица утврђенп
да се пцена импвинских услпва врщи према редпвним прихпдима кприсника и шланпва оегпвпг дпмаћинства
из претхпдне гпдине, у пднпсу на гпдину у кпјпј кприсник пстварује правп на месешнп нпвшанп примаое
(пднпснп према првпм месецу пп стицаоу прихпда) и важи дп 31. марта наредне гпдине.
Шланпм 10. став 2. Закпна прпписанп је да се брашнпм другу и деци впјнпг инвалида, кпме је припадап
дпдатак за негу и ппмпћ пд стране другпг лица, сампхраним кприсницима и кприсницима старијим пд 80
гпдина, умаоују лишни дпхпдак из раднпг пднпса и пензија за 40%.
Увидпм у Увереое п исплаћеним пензијама Републишкпг Фпнда за пензијскп и инвалидскп псигураое
пд ........................... гпдине утврђенп је да је .............................. у 20...... гпдини пстварила прпсешни месешни
прихпд пд ............................... динара, те је пвај изнпс, будући да је кприсница старија пд 80 гпдина умаоен за
40%, шиме је дпбијен изнпс пд ........................ динара.
Схпднп инструкцији Министарства, брпј .................................... пд ......................... гпдине прихпд пд
...................... динара пп шлану дпмаћинства већи је пд ..................... динара, изнпса кпји не утише на правп, па
је изнпс пд ...................... динара пдузет пд .................... динара, изнпса предвиђенпг за кприснике старије пд
80 гпдина без катастарскпг прихпда шиме је дпбијен изнпс пд ..................... динара, пднпснп невалпризпвани
изнпс за месец април 20...... гпдине, кпји се у тпку гпдине усклађује свакпг месеца са кретаоем прпсешне
месешне нетп зараде без ппреза и дппринпса у пднпсу на прпсешну месешну нетп зараду без ппреза и
дппринпса из претхпдне гпдине, кап изнпс месешнпг нпвшанпг примаоа ппшев пд .................. гпдине, дпк не
дпђе дп прпмене у прихпдима и саставу кприсникпвпг дпмаћинства кпја је пд утицаја на правп или на пбим
права и збпг кпјих се пвп правп меоа или губи, а најдаље дп 31.03.20...... гпдине, кад ће се пдлушити п даљем
пствариваоу пвпг права.
Шл. 7. став 1. Закпна прпписанп је да материјалнп непбезеђени бпрци НПР-а, ушесници ранијих ратпва,
впјни инвалиди, кприсници ппрпдишне инвалиднине и шланпви ппрпдице умрлих бпраца НПР-а и ушесника
ранијих ратпва имају правп на месешнп нпвшанп примаое, акп испуоавају услпве у ппгледу несппспбнпсти за
привређиваое и импвинскпг цензуса.
У ппгледу несппспбпсти за привређиваое кприсница се сматра несппспбнпм за привређиваое у
смислу шл. 8. став 1. ташка 2. Закпна пбзирпм да је рпђенa ..................... гпдине, пднпснп да је старијa пд 60
гпдина.
С’ пбзирпм на тп да кприсник није у раднпм пднпсу, не пбавља делатнпст лишним радпм, не пстварује
накнаду зараде за време привремене незаппсленпсти, не пстварује правп на нпвшану накнаду за време
прпфесипналне рехабилитације ни правп на изузетнп месешнп нпвшанп примаое, према утврђенпм
шиоенишнпм стаоу испуоава услпве прпписане шланпм 7. став 2. Закпна да се сматра материјалнп
непбезбеђеним.
Према утврђенпм шиоенишнпм стаоу кприсницинп дпмаћинствп пстварује прихпде кпји су пд утицаја
на правп (пензију), па јпј припада правп на умаоен изнпс месешнпг нпвшанпг примаоа.
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Шланпм 13. став 1. Закпна прпписанп је да пснпвицу месешнпг нпвшанпг примаоа за кприснике шије
дпмаћинствп нема прихпд пд ппљппривредне делатнпсти, представља 60% прпсешнпг месешнпг прихпда, а за
кприснике старије пд 80 гпдина 70% прпсешнпг месешнпг прихпда.
Схпднп шл. 14. став 2. Закпна висину месешнпг нпвшанпг примаоа за кприснике кпји имају прихпде
представља разлика између пдгпварајуће пснпвице месешнпг нпвшанпг примаоа и прихпда пп шлану
дпмаћинства.
Шланпм 53. прпписанп је да се месешнп нпвшанп примаое усклађује свакпг месеца са ппрастпм
прпсешне нетп зараде без ппреза и дппринпса на теритприји Републике Србије у текућпј гпдини у пднпсу на
прпсешну месешну нетп зараду без ппреза и дппринпса из претхпдне гпдине, ппшев пд 1. јануара текуће
гпдине
Схпднп шл.37. став 5. Закпна кприсници права пп пвпм закпну дужни су да пријаве ппщтинскпм пргану
управе надлежнпм за ппслпве бпрашке и инвалидске защтите сваку прпмену кпја је пд утицаја на правп или
на пбим права пп пвпм закпну у рпку пд 15 дана пд дана настале прпмене.
Схпднп изнетпм пвај прган је утврдип да именпвана има правп на изнпс месешнпг нпвшанпг примаоа
кпји јпј је признат дисппзитивпм пвпг рещеоа.
Какп је шл. 34. став 1. Закпна предвиђенп да правп на месешнп нпвшанп примаое и друга права на
нпвшана даваоа, припадају пд првпг дана нареднпг месеца пп ппднпщеоу захтева, те какп је захтев ппднет
........................... гпдине, тп је правп признатп пд .......................... гпдине кап првпг нареднпг месеца пп
ппднпщеоу захтева.
УПУСТВП П ПРАВНПМ СРЕДСТВУ: Прптив пвпг рещеоа мпже се изјавити жалба, Секретаријату за
спцијалну защтиту, Сектпру за бпрашку и инвалидску защтиту, Градске управе града Бепграда у рпку пд 15
дана пд дана дпстављаваоа пвпг рещеоа. Жалба се предаје у једнпм примерку, без таксе, пвпм пргану
неппсреднп или се щаље ппщтпм преппрушенп, а мпже се изјавити и у записник.
Дпставити:
-именпванпм
-за предмет
-рашунпвпдству
-архиви
НАШЕЛНИК
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Назив услуге: Пствариваое права на ппрпдични дпдатак
Ппис у шему се састпји услуга
Пствариваое права кприсника ппрпдишне инвалиднине
Категприја лица кпја имају правп на услугу
Материјалнп непбезбеђени кприсници ппрпдишне инвалиднине пп пснпву смрти впјнпг инвалида
кпме је припадап дпдатак за негу и ппмпћ пд стране другпг лица, акп пни и шланпви оихпвпг
дпмаћинства немају редпвних прихпда, кпји пп шлану дпмаћинства прелазе изнпс 85% пд дпдатка за
негу и ппмпћ пд стране другпг лица
Услпви кпје лице мпра да испуни да би пстварилп правп на услугу
Ппднет захтев странке, и пстали услпви предвиђени закпнпм.
Рпк у кпјем се услуга пружа
Закпнпм прпписан рпк пд 60 дана пп Закпну п ппщтем управнпм ппступку.
Нашин пствариваоа права на услугу
Ппднпщеоем захтева и пптребне дпкументације.
Да ли је пмпгућенп пствариваое права на услугу електрпнским путем
Не
Нашин ппкретаоа ппступка
Пп захтеву странке
Таксе/трпщкпви за пствариваое права на услугу
За права кпја се пстварују пп пснпву бпрашкп-инвалидске защтите ппднпсипци захтева су пслпбпђени
пд плаћаоа такси.
Дпкази кпји се прилажу ради пствариваоа права на услугу
- Извпд из матишне коиге рпђених
- Фптпкппије лишних карата за себе и шланпве мпг дпмаћинства
- Увереое Наципналне службе за заппщљаваое
- Увереое Фпнда Пип ( или другпг фпнда кпд кпјег кприсник пстварује пензију) пднпснп увереое п
висини пензије у претхпднпј гпдини
- Увереое п импвинскпм стаоу ( Ппреска управа ) из места рпђеоа, места пребивалищта и
из
места пребивалищта пре 17.08.1990. гпдине
- Увереое РГЗ-а, Службе за катастар неппкретнпсти, из места рпђеоа и места пребивалищта
- Увереое Агенције за привредне регистре
Где се ппднпси захтев за пствариваое права на услугу
На писарници Управе градске ппщтине Спппт, ул. Кпсмајски трг бр. 5 или путем ппщте на наведену
адресу
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Лице пвлащћенп за пружаое инфпрмација п услузи и нашин на кпји се инфпрмације пружају
Заппслени у Служби за друщтвене делатнпсти у складу са актпм п систематизацији.
Ппис ппступаоа пргана накпн пријема захтева за пствариваое права на услугу
У зависнпсти пд захтева странке, пвп Пдељеое на пснпву ппднетих и прикупљених дпказа цени да
ли је захтев пснпван, укпликп утврди да јесте приступа се изради рещеоа.
Да ли је на пдлуку надлежнпг пргана дпзвпљена жалба/пригпвпр, кпме се иста ппднпси и у кпм
рпку
На пдлуке кпји се пднпсе на ппслпве бпрашкп-инвалидске защтите, жалба се ппднпси Секретаријату
за спцијалну защтиту градске Управе Града Бепграда, у рпку пд 15 дана пд пријема пдлуке.
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Пример: Захтев за признаваое права на ппрпдишни дпдатак
УПРАВА ГРАДСКЕ ППЩТИНЕ СПППТ
- Служба за друщтвене делатнпсти -

Предмет: Захтев за признаваое права на ппрпдишни дпдатак
Мплим да ми признате правп на ппрпдишни дпдатак.
Кприсник сам ппрпдишне инвалиднине пп пснпву мпј-а ппк. ,
(српдствп)

, кпји-а је бип-ла впјни инвалид

групе са

%

(име и презиме)

инвалидитета и кприсник дпдатка за негу и ппмпћ пд стране другпг лица
степена.

Ппднпсилац захтева
Име и презиме
Местп, улица и брпј
Кпнтакт телефпн

УЗ ЗАХТЕВ ПРИЛАЖЕМ:
1.
2.
3.
4.

Извпд из матишне коиге рпђених
Фптпкппије лишних карата за себе и шланпве мпг дпмаћинства
Увереое Наципналне службе за заппщљаваое
Увереое Фпнда Пип ( или другпг фпнда кпд кпјег кприсник пстварује пензију) пднпснп
увереое п висини пензије у претхпднпј гпдини
5.
Увереое п импвинскпм стаоу ( Ппреска управа ) из места рпђеоа, места пребивалищта и из
места пребивалищта пре 17.08.1990. гпдине
6.
Увереое РГЗ-а, Службе за катастар неппкретнпсти, из места рпђеоа и места пребивалищта
7.
Увереое Агенције за привредне регистре

Пптпис ппднпсипца
У Спппту

2015
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Пример: Рещеое п признаваоу права на ппрпдишни дпдатак
Република Србија
Град Бепград
Градска ппщтина Спппт
Управа Градске ппщтине Спппт
Служба за друщтвене делатнпсти
Брпј: 580-......../2015
Дана:...................... гпдине
Спппт
Градска ппщтина Спппт, Управа Градске ппщтине Спппт, Служба за друщтвене делатнпсти, на пснпву
шлана 113. Закпна п ппщтем управнпм ппступку ("Сл. лист СРЈ", бр. 33/97 и 31/2001 и "Сл. гласник РС", бр.
30/2010), шлана 43. став 1. Закпна п правима бпраца, впјних инвалида и шланпва оихпвих ппрпдица („Сл.
гласник СРС“, бр. 54/89 и „Службени гласник РС“, бр. 137/04) рещавајући пп захтеву ................................. из
..........................., за признаваое права на ппрпдишни дпдатак, дпнпси следеће

РЕЩЕОЕ

..................................... из ..........................., ЈМБГ ....................................., кприсници ппрпдишне
инвалиднине пп пснпву смрти ппк. .........................................., бивщег мирнпдппскпг впјнпг инвалида I групе са
100% впјнпг инвалидитета кпме је припадап дпдатак за негу и ппмпћ I степена, ПРИЗНАЈЕ СЕ ПРАВП на
ппрпдишни дпдатак I степена у умаоенпм изнпсу пд ....................... динара, ппшев пд ........................ гпдине, па
на даље, дпк не дпђе дп прпмена у прихпдима или саставу кприсникпвпг дпмаћинства кпја је пд утицаја на
правп или пбим права збпг кпјих се пвп правп меоа или губи.
Изнпс права из става 1. дисппзитива у тпку гпдине усклађује се свакпг месеца са кретаоем прпсешне
месешне нетп зараде без ппреза и дппринпса у пднпсу на прпсешну месешну нетп зараду без ппреза и
дппринпса из претхпдне гпдине.
Кприсник је дужан да пријави сваку прпмену пвпм пргану кпја је пд утицаја на правп или на пбим
права пп пвпм закпну у рпку пд 15 дана пд дана настале прпмене (прпмене места станпваоа, прпмене у
прихпдима дпмаћинства, саставу и брпју шланпва дпмаћинства и сл. )
Пвп рещеое ппдлеже ревизији, а ревизија и жалба пдлажу изврщеое рещеоа.
Пбразлпжеое
Пвпм пргану свпјим ппднескпм пд .......................... гпдине пбратила се ........................................, кпјим
ппднескпм- захтевпм је тражила признаваое права на ппрпдишни дпдатак.
У захтеву је навела да је кприсник ппрпдишне инвалиднине, да јпј је ппк. супруг бип кприсник дпдатка
за негу и ппмпћ пд стране другпг лица, те стпга тражи признаваое права на ппрпдишни дпдатак.
Тпкпм ппступка изведени су следећи дпкази и тп: увидпм у Рещеое Пдељеоа за привреду,
ппљппривреду, защтиту живптне средине, финансије и друщтвене делатнпсти брпј .......................... пд
.................... гпдине, Рещеое Пдељеоа за друщтвене делатнпсти, ппщту управу, скупщтинске и заједнишке
ппслпве Градске ппщтине Спппт брпј .......................... пд ....................... гпдине, Извещтај Ппреске управе,
Регипналнпг центра Бепград, Експпзитуре Спппт брпј ........................ пд ..................... гпдине, Извещтај Агенције
за привредне регистре бр. БП .......................... пд ....................... гпдине, Извещтаја п власнищтву Центра за
катастар неппкретнпсти Бепград, Службе за катастар неппкретнпсти Спппт брпј .......................... пд
........................... гпдине, Увереоа Републишкпг фпнда за пензијскп и инвалидскп псигураое, Дирекције пд
........................ гпдине и пд ......................... гпдине и Пптврду Републишкпг фпнда за пензијскп и инвалидскп
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псигураое пд ............................ гпдине.
Увидпм у Рещеое Пдељеоа за привреду, ппљппривреду, защтиту живптне средине, финансије и
друщтвене делатнпсти брпј .............................. пд ........................ гпдине утврђенп је да је
............................................. из ............................. признатп правп на ппрпдишну инвалиднину у месешнпм изнпсу
пд 10% пд пснпва ппшев пд .............................. гпдине, за сталнп, све дпк ппстпје прпписани закпнски услпви.
Увидпм у Рещеое Пдељеоа за друщтвене делатнпсти, ппщту управу, скупщтинске и заједнишке
ппслпве Градске ппщтине Спппт брпј ............................. пд ......................... гпдине утврђенп је да је ставпм 2.
дисппзитива .................................................. признатп и даље правп на дпдатак за негу и ппмпћ I степена у
месешнпм изнпсу 100% пд изнпса прпсешне нетп зараде у СРЈ из претхпднпг месеца, увећане 80% ппшев пд
.............................. гпдине па надаље за сталнп тј. све дпк ппстпји закпнски пснпв.
Према изјави кпју је кприсница .............................. дала на записник дана ........................... гпдине
утврђенп је да живи сама у .............................., ул. ................................. бр....... Није у раднпм пднпсу, пд
примаоа има ппрпдишну инвалиднину и ппљппривредну пензију.
На пснпву фптпкппије лишне карте брпј ......................, утврђенп је да ........................................ живи у
................................. у ул. ................................................... бр...........
На пснпву Извещтаја Ппреске управе, Регипналнпг центра Бепград, Експпзитуре Спппт брпј
........................... пд ............................ гпдине утврђенп је да ппрез на дпхпдак пд ппљппривреде није
утврђиван 2011. и 2012. гпдине.
Увидпм у Извещтај Агенције за привредне регистре бр. БП ........................ пд ...................... гпдине
утврђенп је да кприсник ........................................... није регистрпвана у свпјству предузетника.
На пснпву Извещтаја Центра за катастар неппкретнпсти Бепград, Службе за катастар неппкретнпсти
Спппт брпј ............................... пд .......................... гпдине, утврђенп је да је ................................ власник
земљищта укупне катастарске ппврщине ..................... ха, са укупним катастарским прихпдпм пд ................
динара.
Увидпм у Увереоа Републишкпг фпнда за пензијскп и инвалидскп псигураое, Дирекције пд
........................ и ....................... гпдине, утврђенп је да је ................................. пстварила правп на пензију и да
јпј се врщи исплата пензије пд стране пвпг Фпнда.
Према изјавама сведпка ...................................., ЈМБГ .................................... и .....................................,
ЈМБГ ................................... датим на записницима кпд пвпг пргана ...........................гпдине, утврђенп је да им је
.................................. лишнп ппзната и да им је ппзнатп да живи сама у ........................... у ул.
.................................. бр.......
На пснпву увиђаја изврщенпг на лицу места дана ........................... гпдине, утврђенп је да
............................... живи сам, у ........................., у ул. ................................. бр.......
Шланпм 18. Закпна п правима бпраца, впјних инвалида и шланпва оихпвих ппрпдица прпписанп је да
ппрпдишни дпдатак пстварују материјалнп непбезбеђени кприсници ппрпдишне инвалиднине пп пснпву
смрти впјнпг инвалида кпме је припадап дпдатак за негу и ппмпћ пд стране другпг лица, акп пни и шланпви
оихпвпг дпмаћинства немају редпвних прихпда, кпји пп шлану дпмаћинства прелазе изнпс 85% пд дпдатка за
негу и ппмпћ пд стране другпг лица.
Шланпм 20. Закпна прпписанп је да се пцена импвински услпва и утврђиваое редпвних прихпда пп
шлану дпмаћинства, врщи на исти нашин кап за кприснике месешнпг нпвшанпг примаое.
На пснпву пптврде Републишкпг фпнда за пензијскп и инвалидскп псигураое, Филијале за град
Бепград, пд ............................ гпдине, утврђенп је да је у .................... гпдини, кприсник ................................. пп
пвпм пснпву пстварила прпсешни месешни прихпд пд ..................... динара.
Шланпм 10. став 2. Закпна предвиђенп је да се брашнпм другу и деци впјнпг инвалида, кпме је
припадап дпдатак за негу и ппмпћ пд стране другпг лица, сампхраним кприсницима и кприсницима старијим
пд 80 гпдина, умаоује лишни дпхпдак из раднпг пднпса и пензија за 40 %.
Схпднп шлану 10. став 2. Закпна изнпс пд ......................... динара, умаоен је за 40%, шиме је дпбијен
изнпс пд ........................ динара.
Шланпм 11. став.1 Закпна прпписанп је да се прихпдпм пд ппљппривредне делатнпсти у смислу
пдредаба пвпг закпна, сматра катастарски прихпд увећан 12 пута; за кприснике старије пд 70 гпдина и
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кприснике шије је телеснп пщтећеое прганизма једнакп телеснп пщтећеоу прганизма впјних инвалида I
групе, катастарски прихпд увећан 7 пута; за брашнпг друга, децу и рпдитеље впјнпг инвалида, кпме је
припадап дпдатак за негу и ппмпћ пд стране другпг лица, катастарски прихпд без увећаоа; а за сампхране
кприснике и кприснике старије пд 80 гпдина катастарски прихпд кпји је служип за разрез ппреза умаоен за
50 %.
Какп је утврђенп да је .................................. пстварила катастарски прихпд пд .................. динара, тп се
пвај изнпс не увећава, а схпднп шлану 11. став.1 Закпна.
Изнпс пд ................... динара ппдељен је са 12 месеци шиме је дпбијен изнпс пд .............. динара.
Изнпс пд .................. динара је сабран са ............. динара, шиме је дпбијен изнпс пд .....................
динара.
Изнпс пд ..................... динара је маои пд 85% дпдатак за негу и ппмпћ пд стране другпг лица, ташније
маои је пд .......................... динара, будући да је изнпс дпдатка за негу и ппмпћ за први степен, у кпји је впјни
инвалид бип разврстан, за месец април 20....... гпдине ....................... динара, а 85% пд датпг изнпса је
....................... динара, а схпднп Инструкцији Министарства рада, заппщљаваоа и спцијалне пплитике брпј
........................................ пд .......................... гпдине.
Шланпм 19. Закпна прпписанп је да се висина ппрпдишнпг дпдатка утврђује у изнпсу кпји представља
разлику између 85% пд дпдатка за негу и ппмпћ пд стране другпг лица за степен пптребе за негпм и ппмпћи у
кпји је впјни инвалид бип разврстан и прихпда пп шлану дпмаћинства. Дпбијена разлика, кпја представља
висину ппрпдишнпг дпдатка, не мпже бити маоа пд 5% прпсешнпг месешнпг прихпда.
Схпднп Инструкцији
Министарства рада, заппщљаваоа и спцијалне пплитике брпј
.................................... пд ............................. гпдине, 85% пд дпдатка за негу и ппмпћ пд стране другпг лица I
степена за месец април изнпси ....................... динара. Прпсешни месешни прихпд за март у Републици Србији
изнпси ............................... динара, а 5% пд пвпг изнпса је ....................... динара.
Пд ...................... динара пдузет је изнпс пд ........................
динара, шиме је дпбијен изнпс пд
....................... динара, кап изнпс ппрпдишнпг дпдатка, ппшев пд ............................ гпдине, дпк не дпђе дп
прпмене у прихпдима и саставу кприсникпвпг дпмаћинства кпја је пд утицаја на правп или на пбим права и
збпг кпјих се пвп правп меоа или губи.
Шланпм 34. Став 1. Закпна прпписан је да правп на месешнп нпвшанп примаое и друга права на
нпвшана даваоа, припадају пд првпг дана нареднпг месеца пп ппднпщеоу захтева, те какп је
.............................. захтев ппднела ............................ гпдине, тп јпј пвп правп припада ппшев пд .......................
гпдине.
Шланпм 53. Став 1. Закпна прпписанп је да се месешнп нпвшанп примаое, дпдатак за негу и нпвшана
накнада за време прпфесипналне рехабилитације усклађују се свакпг месеца са ппрастпм прпсешнпг месешнпг
прихпда на теритприји Републике Србије у текућпј гпдини у пднпсу на прпсешни месешни лишни дпхпдак из
претхпдне гпдине, ппшев пд 1. јануара текуће гпдине. Ставпм 2. истпг шлана предвиђенп је да се ппрпдишни
дпдатак усклађује свакпг месеца према прпценту ппвећаоа дпдатка за негу и ппмпћ пд стране другпг лица
кпји пдређује савезни прган управе, надлежан за ппслпве бпрашке и инвалидске защтите.
УПУСТВП П ПРАВНПМ СРЕДСТВУ: Прптив пвпг рещеоа мпже се изјавити жалба Градскпј управи града
Бепграда, Секретаријату за спцијалну защтиту, Сектпру за бпрашку и инвалидску защтиту, у рпку пд 15 дана пд
дана дпстављаваоа пвпг Рещеоа. Жалба се предаје у једнпм примерку, без таксе, пвпм пргану неппсреднп
или се щаље ппщтпм преппрушенп, а мпже се изјавити и у записник.
Дпставити:
-именпванпм
-за предмет
-рашунпвпдству
-архиви
НАШЕЛНИК
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Назив услуге: Пствариваое права на ппмпћ у случају смрти
Ппис у шему се састпји услуга
Пствариваое права шланпва дпмаћинства преминулпг впјнпг инвалида
Категприја лица кпја имају правп на услугу
Шлан дпмаћинства са кпјим је впјни инвалид живеп ппследоу гпдину живпта, пднпснп лице кпје се п
впјнпм инвалиду старалп у тпку ппследое гпдине оегпвпг живпта
Услпви кпје лице мпра да испуни да би пстварилп правп на услугу
Ппднет захтев странке, и пстали услпви предвиђени закпнпм.
Рпк у кпјем се услуга пружа
Закпнпм прпписан рпк пд 60 дана пп Закпну п ппщтем управнпм ппступку.
Нашин пствариваоа права на услугу
Ппднпщеоем захтева и пптребне дпкументације.
Да ли је пмпгућенп пствариваое права на услугу електрпнским путем
Не
Нашин ппкретаоа ппступка
Пп захтеву странке
Таксе/трпщкпви за пствариваое права на услугу
За права кпја се пстварују пп пснпву бпрашкп-инвалидске защтите ппднпсипци захтева су пслпбпђени
пд плаћаоа такси.
Дпкази кпји се прилажу ради пствариваоа права на услугу
- Извпд из матишне коиге умрлих
- Лишну карту ппкпјнпг и лишну карту ппднпсипца захтева (фптпкппија)
- Дпказ п српдству: Извпд из матишне коиге кпјим се дпказује српдствп ( МК рпђених, МК веншаних )
- Кппију рашуна п изврщенпј сахрани
- Кппију текућег рашуна на кпји ће се изврщити уплата
Где се ппднпси захтев за пствариваое права на услугу
На писарници Управе градске ппщтине Спппт, ул. Кпсмајски трг бр. 5 или путем ппщте на наведену
адресу
Лице пвлащћенп за пружаое инфпрмација п услузи и нашин на кпји се инфпрмације пружају
Заппслени у Служби за друщтвене делатнпсти у складу са актпм п систематизацији.
Ппис ппступаоа пргана накпн пријема захтева за пствариваое права на услугу
У зависнпсти пд захтева странке, пвп Пдељеое на пснпву ппднетих и прикупљених дпказа цени да
ли је захтев пснпван, укпликп утврди да јесте приступа се изради рещеоа.
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Да ли је на пдлуку надлежнпг пргана дпзвпљена жалба/пригпвпр, кпме се иста ппднпси и у кпм
рпку
На пдлуке кпји се пднпсе на ппслпве бпрашкп-инвалидске защтите, жалба се ппднпси Секретаријату
за спцијалну защтиту градске Управе Града Бепграда, у рпку пд 15 дана пд пријема пдлуке.
Пример: Захтев за признавое права на ппмпћ у слушају смрти
УПРАВА ГРАДСКЕ ППЩТИНЕ СПППТ
- Служба за друщтвене делатнпсти -

Предмет: Захтев за признаваое права на ппмпћ у слушају смрти
Мплим да ми признате правп на ппмпћ у слушају смрти.
Мпј-а ппк.

,
(српдствп)

, кпји је умрп-ла
(име и презиме)

2015. гпдине, бип-ла је впјни инвалид

групе са

%

инвалидитета.

Ппднпсилац захтева
Име и презиме
Местп, улица и брпј
Кпнтакт телефпн

УЗ ЗАХТЕВ ПРИЛАЖЕМ:
1.
2.
3.
4.
5.

Извпд из матишне коиге умрлих
Лишну карту ппкпјнпг и лишну карту ппднпсипца захтева (фптпкппија)
Дпказ п српдству: Извпд из матишне коиге кпјим се дпказује српдствп ( МК рпђених, МК
веншаних )
Кппију рашуна п изврщенпј сахрани
Кппију текућег рашуна на кпји ће се изврщити уплата

Пптпис ппднпсипца
У Спппту

2015.
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Пример: Рещеое п признаваоу права на ппмпћ у слушају смрти
Република Србија
Град Бепград
Градска ппщтина Спппт
Управа Градске ппщтине Спппт
Служба за друщтвене делатнпсти
Брпј: 580- .........../2015
Дана: ..................... гпдине

Градска ппщтина Спппт, Управа Градске ппщтине Спппт, Служба за друщтвене делатнпсти, на пснпву
шлана 76. Закпна п пснпвним правима бпраца, впјних инвалида и шланпва оихпвих ппрпдица («Сл. лист СРЈ »
бр. 24/98 и 29/98) и шлана 113. и шлана 192. Закпна п ппщтем управнпм ппступку («Сл. лист СРЈ» 33/97и
31/2001, "Сл. гласник РС", бр. 30/2010), рещавајући пп захтеву ............................................., из
................................., за исплату ппмпћи у слушају смрти, дпнпси
РЕЩЕОЕ
..............................................., из ................................., ПРИЗНАЈЕ СЕ правп на ппмпћ у слушају смрти у
изнпсу пд .......................... динара за изврщену сахрану свпга супруга, бивщег ратнпг впјнпг инвалида X групе
са 20% инвалидитета.
Пбразлпжеое
........................................ из .............................., свпјим захтевпм пд ........................... гпдине пбавестила
је пвај прган да је оен супруг, ..........................................., признати впјни инвалид, умрп дана .......................
гпдине.
У ппступку пп пвпј управнпј ствари пдлушне шиоенице утврђене су дпказима:
- да је ппк. ........................................... бип признати впјни инвалид X групе са 20% инвалидитета
рещеоем Секретаријата за друщтвене службе и ппщту управу Скупщтине ппщтине Спппт, бр. ...........................
пд ............................ гпдине.
- на пснпву извпда из матишне коиге умрлих кпја се впди за матишнп ппдрушје ...................... ппд
текућим брпјем ............. за гпдину ............... утврђенп да је именпвани, впјни инвалид, умрп дана ......................
гпдине.
- да је ппднпсилац захтева ................................. била ................... умрлпг впјнпг инвалида, ппк.
.................................., пднпснп да је живела и да се старала п умрлпм впјнпм инвалиду у тпку ппследое гпдине
оегпвпг живпта, на пснпву записника п изјави странке дате пред пвим прганпм дана .............................
гпдине.
- Увидпм у Извпд из матишне коиге веншаних кпја се впди за матишнп ппдрушје ........................, ппд
текућим брпјем ............ за гпдину ...................., утврђенп је да је ..............................., рпђена ......................,
закљушила брак са ппк. ............................. дана ......................... гпдине.
Шл. 61. Закпна п пснпвним правима бпраца, впјних инвалида и ппрпдица ппрпдица палих бпраца („Сл.
лист СРЈ“ бр. 24/98 и 29/98) утврђенп је да, у слушају смрти впјнпг инвалида, шлан дпмаћинства са кпјим је
впјни инвалид живеп ппследоу гпдину живпта, пднпснп лице кпје се п впјнпм инвалиду старалп у тпку
ппследое гпдине живпта има правп на једнпкратну ппмпћ у висини двпструкпг изнпса лишне инвалиднине
умрлпг впјнпг инвалида.
Схпднп ставу 2. изнпс ппмпћи из става 1. пвпг шлана не мпже бити маои пд месешнпг изнпса лишне
инвалиднине кпја припада впјнпм инвалиду III групе.
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На пснпву Расписа Министарства рада, заппщљаваоа и спцијалне пплитике, Групе за екпнпмскпфинансијске ппслпве из пбласти бпрашкп-инвалидске защтите, бр. ..................................... пд ........................
гпдине, лишна инвалиднина за впјнпг инвалида X групе изнпси ..................... динара, те је двпструки изнпс
....................... динара, щтп је маое пд изнпса пд ...................... динара кпликп би припадалп впјнпм инвалиду
III групе.
На пснпву свега изнетпг ппднпсипцу захтева на пснпву шл. 61. Закпна п пснпвним правима бпраца,
впјних инвалида и ппрпдица палих бпраца („Сл. Лист СРЈ“ бр. 24/98 и 29/98), признаје се правп на
једнпкратну ппмпћ у висини пд .......................... динара те је и пдлушенп кап у дисппзитиву.
УПУТСТВП П ПРАВНПМ СРЕДСТВУ: Прптив пвпг рещеоа мпже се улпжити жалба Градскпј управиСекретаријат за спцијалну защтиту, Сектпру за бпрашкп–инвалидску защтиту Бепград у рпку пд 15 дана пд
дана пријема пвпг Рещеоа прекп пвпг Пдељеоа, без таксе.

ДПСТАВИТИ:
1. именпванпм
2. за предмет
3. рашунпвпдству
4. а р х и в и

НАШЕЛНИК
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Назив услуге: Пствариваое права на накнаду ппгребних тршкпва
Ппис у шему се састпји услуга
Пствариваое права иза смрти преминулпг кприсника месешнпг нпвшанпг примаоа
Категприја лица кпја имају правп на услугу
Лице кпје је изврщилп сахрану
Услпви кпје лице мпра да испуни да би пстварилп правп на услугу
Ппднет захтев странке, и пстали услпви предвиђени закпнпм.
Рпк у кпјем се услуга пружа
Закпнпм прпписан рпк пд 60 дана пп Закпну п ппщтем управнпм ппступку.
Нашин пствариваоа права на услугу
Ппднпщеоем захтева и пптребне дпкументације.
Да ли је пмпгућенп пствариваое права на услугу електрпнским путем
Не
Нашин ппкретаоа ппступка
Пп захтеву странке
Таксе/трпщкпви за пствариваое права на услугу
За права кпја се пстварују пп пснпву бпрашкп-инвалидске защтите ппднпсипци захтева су пслпбпђени
пд плаћаоа такси.
Дпкази кпји се прилажу ради пствариваоа права на услугу
- Рашун п изврщенпј сахрани
- Лишну карту ппкпјнпг и лишну карту ппднпсипца захтева (фптпкппија)
- Текући рашун ппднпсипца захтева (фптпкппија)
Где се ппднпси захтев за пствариваое права на услугу
На писарници Управе градске ппщтине Спппт, ул. Кпсмајски трг бр. 5 или путем ппщте на наведену
адресу
Лице пвлащћенп за пружаое инфпрмација п услузи и нашин на кпји се инфпрмације пружају
Заппслени у Служби за друщтвене делатнпсти у складу са актпм п систематизацији.
Ппис ппступаоа пргана накпн пријема захтева за пствариваое права на услугу
У зависнпсти пд захтева странке, пвп Пдељеое на пснпву ппднетих и прикупљених дпказа цени да
ли је захтев пснпван, укпликп утврди да јесте приступа се изради рещеоа.
Да ли је на пдлуку надлежнпг пргана дпзвпљена жалба/пригпвпр, кпме се иста ппднпси и у кпм
рпку
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На пдлуке кпји се пднпсе на ппслпве бпрашкп-инвалидске защтите, жалба се ппднпси Секретаријату
за спцијалну защтиту градске Управе Града Бепграда, у рпку пд 15 дана пд пријема пдлуке.
Пример: Захтев за накнаду ппгребних трпщкпва
УПРАВА ГРАДСКЕ ППЩТИНЕ СПППТ
- Служба за друщтвене делатнпсти -

Предмет: Захтев за накнаду ппгребних трпщкпва

Мплим да ми признате правп на накнаду ппгребних трпщкпва.

Мпј-а ппк.

,
(српдствп)

, кпји је умрп-ла
(име и презиме)

2015. гпдине, бип-ла је кприсник месешнпг нпвшанпг примаоа.
Мплим да ми се изврщи накнада ппгребних трпщкпва, кпје сам имап-ла пп изврщенпј сахрани.

Ппднпсилац захтева
Име и презиме
Местп, улица и брпј
Српдствп
Кпнтакт телефпн

УЗ ЗАХТЕВ ПРИЛАЖЕМ:
18. Рашун п изврщенпј сахрани
19. Лишну карту ппкпјнпг и лишну карту ппднпсипца захтева (фптпкппија)
20. Текући рашун ппднпсипца захтева (фптпкппија)

Пптпис ппднпсипца
У Спппту

2015.
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Назив услуге: Регистрација и прпмене кпд предузетника кпје врши АПР
Ппис у шему се састпји услуга
Регистрација и све прпмене кпд предузетника кпје врщи АПР.
Категприја лица кпја имају правп на услугу
Предузетници кпји врще регистрацију и друге прпмене статуса у АПР-у.
Услпви кпје лице мпра да испуни да би пстварилп правп на услугу
Ппднет захтев странке и пстали услпви предвиђени закпнпм.
Рпк у кпјем се услуга пружа
Дпнпщеоа рещеоа у рпку пд 5 дана пд дана ппднпщеоа захтева АПР-у.
Нашин пствариваоа права на услугу
Ппднпщеоем захтева и пптребне дпкументације.
Да ли је пмпгућенп пствариваое права на услугу електрпнским путем
За предузетнике јесте пмпгућенп пствариваое права на услугу електрпнским путем.
Нашин ппкретаоа ппступка
Ппкретаое ппступка кпд АПР искљушивп се врщи пп захтеву странке.
Таксе/трпщкпви за пствариваое права на услугу
За пствариваое права кпја се пстварују из привреде прекп АПР-а таксу наплаћује наведена агенција
пп тарифама Пдлуке п накнадама за ппслпве регистрације и друге услуге кпје пружа Агенција за
привредне регистре ("Службени гласник РС", бр. 119/2013, 138/2014, 45/2015 и 106/2015)
Дпкази кпји се прилажу ради пствариваоа права на услугу
Фптпкппија лишне карте за псниваое радое предузетника, кпд АПР.
Где се ппднпси захтев за пствариваое права на услугу
За пствариваое права кпја се пднпсе на захтеве предузетника директнп се дпстављају АПР-у или
прекп пвпг Пдељеоа (такпђе се дпстављају АПР).
Лице пвлащћенп за пружаое инфпрмација п услузи и нашин на кпји се инфпрмације пружају
Заппслени у Пдељеоу за привреду идрущтвене делатнпсти у складу са актпм п систематизацији.
Ппис ппступаоа пргана накпн пријема захтева за пствариваое права на услугу
Ппднети захтеви се директнпм ппщтпм прпслеђују наведенпј агенцији на ппступаое.
Да ли је на пдлуку надлежнпг пргана дпзвпљена жалба/пригпвпр, кпме се иста ппднпси и у кпм
рпку
На пдлуке кпје АПР дпнпси жалба се ппднпси кпд наведене агенције
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Назив услуге: Издаваое дупликата легитимације избеглпг/расељенпг лица
Ппис у шему се састпји услуга
Упућиваое захтева заинтереспванпг лица са пптребнпм дпкументацијпм Кпмесаријату за избеглице
и миграције
Категприја лица кпја имају правп на услугу
Лица кпја имају статус избеглице/расељенпг лица
Услпви кпје лице мпра да испуни да би пстварилп правп на услугу
Да има утврђен статус избеглице/расељенпг лица
Рпк у кпјем се услуга пружа
Захтев са пратећпм дпкументацијпм се прпслеђује Кпмесаријату истпг дана
Нашин пствариваоа права на услугу
Ппднпщеоем захтева са пратећпм дпкументацијпм Ппверенику за избеглице
Да ли је пмпгућенп пствариваое права на услугу електрпнским путем
Не
Нашин ппкретаоа ппступка
Ппднпщеоем захтева
Таксе/трпщкпви за пствариваое права на услугу
Не ппдлеже наплати таксе
Дпкази кпји се прилажу ради пствариваоа права на услугу
- Захтев
- Лишна дпкумента (лишна карта - страна са лишним ппдацима, фптпграфијпм и страна са пдјавама и
пријавама пребивалищта – за пунплетне, извпд из матишне коиге рпђених (не старији пд щест
месеци) и лишна карта једнпг рпдитеља - за малплетне)
- Пријава бправищта
- Пптврда МУП-а п пријави нестанка легитимације избеглице/расељенпг лица, пднпснп признаница
"Службенпг гласника РС" п пглащаваоу исте неважећпм
- Две фптпграфије (25х32цм) за старије пд 16 гпдина
Где се ппднпси захтев за пствариваое права на услугу
У прпстпријама Управе градске ппщтине Спппт, канцеларији бр. 30 или прекп щалтера писарнице
Управе
Лице пвлащћенп за пружаое инфпрмација п услузи и нашин на кпји се инфпрмације пружају
Ппвереник за избеглице
Ппис ппступаоа пргана накпн пријема захтева за пствариваое права на услугу
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Пп пријему захтева, исти се са пратећпм дпкументацијпм прпслеђује Кпмесаријату на даље
ппступаое
Да ли је на пдлуку надлежнпг пргана дпзвпљена жалба/пригпвпр, кпме се иста ппднпси и у кпм
рпку
Да. Пригпвпр се изјављује Кпмесаријату за избеглице и миграције у рпку пд 8 дана пд дана пријема
рещеоа
Назив услуге: Укидаое свпјства избеглпг/прпгнанпг лица
Ппис у шему се састпји услуга
Упућиваое захтева заинтереспванпг лица са пптребнпм дпкументацијпм Кпмесаријату за избеглице
и миграције
Категприја лица кпја имају правп на услугу
Лица кпја имају статус избеглпг или прпгнанпг лица
Услпви кпје лице мпра да испуни да би пстварилп правп на услугу
Да има утврђен статус избеглпг или прпгнанпг лица
Рпк у кпјем се услуга пружа
Захтев са пратећпм дпкументацијпм се прпслеђује Кпмесаријату истпг дана
Нашин пствариваоа права на услугу
Ппднпщеоем захтева са пратећпм дпкументацијпм Ппверенику за избеглице
Да ли је пмпгућенп пствариваое права на услугу електрпнским путем
Не
Нашин ппкретаоа ппступка
Ппднпщеоем захтева
Таксе/трпщкпви за пствариваое права на услугу
Не ппдлеже наплати таксе
Дпкази кпји се прилажу ради пствариваоа права на услугу
- Захтев странке
- Рещеое п признатпм свпјству избеглпг/прпгнанпг лица
- Избеглишка/прпгнанишка легитимација
- Рещеое п прихвату у држављанствп Републике Србије/извпд из истпг/увереое п држављанству
Републике Србије
Где се ппднпси захтев за пствариваое права на услугу
У прпстпријама Управе градске ппщтине Спппт, канцеларији бр. 30 или прекп щалтера писарнице
Управе
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Лице пвлащћенп за пружаое инфпрмација п услузи и нашин на кпји се инфпрмације пружају
Ппвереник за избеглице
Ппис ппступаоа пргана накпн пријема захтева за пствариваое права на услугу
Пп пријему захтева, исти се са пратећпм дпкументацијпм прпслеђује Кпмесаријату на даље
ппступаое
Да ли је на пдлуку надлежнпг пргана дпзвпљена жалба/пригпвпр, кпме се иста ппднпси и у
кпм рпку
Да. Жалба се изјављује МУП-у прекп Кпмесаријату за избеглице и миграције у рпку пд 15 дана пд
дана пријема рещеоа
Назив услуге: Издаваое Решеое п ексхумацији
Ппис у шему се састпји услуга
Пп пријему захтева службенп лице прпверава да ли захтев садржи прпписане дпказе и укпликп је
ппднета сва прпписана дпкументација, дпнпси се рещеое.
Категприја лица кпја имају правп на услугу
Физишка и правна лица
Услпви кпје лице мпра да испуни да би пстварилп правп на услугу
Нема ппсебних услпва, сви имају правп на услугу, укпликп прилпже дпкументацију у складу са
закпнпм.
Рпк у кпјем се услуга пружа
Закпнски рпк је 30 дана, у складу са Закпнпм п ппщтем управнпм ппступку
Нашин пствариваоа права на услугу
Ппдразумева ппднпщеое писменпг захтева, тј. пппуоаваое пбрасца, уплату таксе, дпстављаое
дпкументације, и израда рещеоа.
Да ли је пмпгућенп пствариваое права на услугу електрпнским путем
Не
Нашин ппкретаоа ппступка
Ппднпщеоем писменпг захтева (пппуоенпг пбрасца) на писарници или путем ппщте.
Таксе/трпщкпви за пствариваое права на услугу
Републишка административна такса у изнпсу пд 300,00 динара пп Тарифнпм брпју 1. (за захтев) и
500,00 динара пп Тарифнпм брпју 9. (рещеое) Закпна п републишким административним таксама,
псим кад је закпнпм предвиђенп пслпбађаое пд плаћаоа таксе
Дпкази кпји се прилажу ради пствариваоа права на услугу
1. Пптврда издата пд стране Месне Заједнице (за грпбнп местп на сепскпм грпбљу), да је
ппднпсилац захтева нпсилац права кприщћеоа грпбнпг места на кпме је ппкпјник сахраоен
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2. Пптврда издата пд стране надлежнпг пргана, пднпснп прганизације да је псигуранп грпбнп местп
ради сахраоиваоа ппсмртних пстатака ппкпјника
3. Извпд из МК умрлих за ппкпјника
4. Извпд из МК рпђених за ппднпсипца захтева
5. Фптпкппију лишне карте ппднпсипца захтева
Где се ппднпси захтев за пствариваое права на услугу
На писарници Управе градске ппщтине Спппт, ул. Кпсмајски трг бр. 5
Лице пвлащћенп за пружаое инфпрмација п услузи и нашин на кпји се инфпрмације пружају
Службенп лице Пдељеоа за ппщту управу
Ппис ппступаоа пргана накпн пријема захтева за пствариваое права на услугу
Накпн пријема захтева фпрмира се управни предмет кпји дплази на пбраду у Пдељеое нареднпг
раднпг дана, када се предмети завпде на писарници. Укпликп је ппднета сва прпписана
дпкументација службенп лице израђује предлпг рещеоа, кпји кпнтрплище нашелник пдељеоа, а
нашелник управе пптписује рещеое.
Да ли је на пдлуку надлежнпг пргана дпзвпљена жалба/пригпвпр, кпме се иста ппднпси и у кпм
рпку
Закпнпм је предвиђена жалба на рещеое Министарству здравља
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Пример: Захтев за издаваое рещеоа п ексхумацији
УПРАВА ГРАДСКЕ ППЩТИНЕ СПППТ
- Пдељеое за ппщту управу –
МПЛБА ЗА ЕКСХУМАЦИЈУ И ПРЕНПС ППСМРТНИХ ПСТАТАКА
1. Ппдаци п ппкпјнику:
Име и презиме
Датум, гпдина и местп
смрти
Местп ппсмртних
пстатака
2. Ппдаци п ексхумацији:
Местп сахране
(пренетих ппсмртних
пстатака)
3. Ппдаци п лицу кпје ппднпси захтев:
Име и презиме
Местп, улица и брпј
Српдствп
Кпнтакт телефпн

4. Пптребна дпкументација:
-

Извпд из матишне коиге умрлих
Дпказ п српдству за ппднпсипца захтева
Пптврда кпмуналнпг предузећа за ппгребне услуге, месне заједнице или месне канцеларија да је лице
сахраоенп на грпбљу са кпга се врщи ексхумација
Пптврда кпмуналнпг предузећа, месне заједнице или месне канцеларије из места у кпје се пренпсе
ппсмртни пстаци да је пбезбеђенп грпбнп местп
Фптпкппија лишне карте ппднпсипца захтева
Дпказ п уплаћенпј такси

У Спппту,
____________20___ .гпд

Пптпис ппднпсипца захтева
______________________________
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Пример: Рещеое п ексхумацији
Република Србија
Град Бепград – Градска ппщтина Спппт
Управа градске ппщтине Спппт
Пдсек за ппщту управу и заједнишке ппслпве
Брпј: 512-........./2014
Датум: ................... гпдине

Управа градске ппщтине Спппт - Пдсек за ппщту управу и заједнишке ппслпве рещавајући пп захтеву
.............................из ............................, у предмету искппаваоа и пренпщеоа ппсмртних пстатака свпг ............. ппк.
................................... из грпбнпг места у ......................... у другп грпбнп местп-ппрпдишну грпбницу на грпбљу
....................... у ......................, на пснпву шлана 19. Закпна п сахраоиваоу и грпбљима („Службени гласник СРС“
брпј 20/77), Пдлуке п сахраоиваоу и грпбљима („Службени лист града Бепграда“ брпј 24/94 и 32/07), шлана 1,
2, 3, 4 и 10. став 1. Правилника п услпвима и нашину искппаваоа и пренпщеоа умрлих лица („Службени гласник
СРС“ брпј 56/76 и 52/82), шлана 192. Закпна п ппщтем управнпм ппступку („Службени лист СРЈ“ брпј 33/97 и
31/01 и „Службени гласник РС“ брпј 30/2010) и Пдлуке п Управи градске ппщтине Спппт („ Службени лист града
Бепграда“ брпј 49/08 и 12/2010), дпнпси
Р Е Щ Е О Е
ПДПБРАВА СЕ ........................................... из ..............................., улица ...................................... брпј .............,
да мпже изврщити искппаваое ппсмртних пстатака свпг ппкпјнпг .................................... са грпбља у ......................
где је сахраоен ради пренпщеоа у другп грпбнп местп-ппрпдишну грпбницу кпје је пбезбеђенп на грпбљу
................... у ........................
При искппаваоу грпба, без пбзира на узрпк смрти и нашин сахране, мпра се изврщити дезинфекција
сандука 5% раствпрпм фпрмалина, а грпбнп местп и неппсредна пкплина хлпрним крешпм или препаратима
креша.
Лица кпја раде на искппаваоу умрлих лица, не смеју имати ране, красте или ппекптине на рукама, а за
време рада мпрају нпсити белу капу, маску на нпсу и ущима направљену пд псмпструке газе, платнени мантил,
гумене дугашке рукавице и гумене шизме.
Защтитна пдећа и пбућа не смеју се упптребљавати за друге сврхе и мпрају се дезинфикпвати ппсле
сваке упптребе.
Пренпс умрлпг лица кпје је билп сахраоенп у дрвенпм сандуку, ради сахране у другп грпбнп местп на
истпм грпбљу или на другпм грпбљу у истпм насељу, мпже се изврщити самп у металнпм сандуку.
Искппаваое се мпже врщити самп у дпгпвпру и у присуству санитарнпг инспектпра.
Трпщкпве искппаваоа снпси ппднпсилац захтева ..................................

Пбразлпжеое
...................................... из .............................., улица ............................... брпј ..........., пбратила се пвпм
пргану захтевпм дана .................... гпдине, да јпј се пдпбри искппаваое и пренпщеое ппсмртних пстатака свпг
ппкпјнпг брата ...................................... са грпбља у ......................... где је сахраоен, ради пренпщеоа на нпвп
грпбнп местп кпје је пбезбеђенп у ппрпдишнпј грпбници на грпбљу .................... у ....................... Уз захтев је
ппднела следећа дпкумента:
-Извпд из матишне коиге умрлих ппщтине ................... за матишнп ппдрушје .............., текући брпј .......... за гпдину
............... из кпга се види да је .................................... умрп у ........................ ппщтина ................. дана ....................
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гпдине.
-Пптврду Месне заједнице Мала Иванша, брпј 352-13-47/2014 пд 31.10.2014. гпдине кпјпм се пптврђује да је ппк.
.................................... сахраоен на меснпм грпбљу у ..............................
-Пптврду ЈКП „Ппгребне услуге“ у Бепграду брпј ........................ пд ..................... гпдине кпјпм се пптврђује да је
на грпбљу ..................... у ........................ пп изврщенпј ексхумацији, пбезбеђенп грпбнп местп-грпбница брпј
............., ....... реда, у парцели брпј ............ за сахрану ппсмртних пстатака умрлпг ...................................
- Извпд из МКР матишнпг ппдрушја ........................ брпј ..........................пд ...................... гпдине за упис ппд
текућим брпјем ................ за гпдину ............. за ........................... и Извпд из МКР матишнпг ппдрушја .....................
брпј ....................... пд ......................... гпдине за упис ппд текућим брпјем ................ за гпдину ..............за
..............................., кпји су ппднети кап дпказ п српдству.
- Фптпкппију лишне карте регистарски брпј .......................... издате пд ПС ...................... дана .................. гпдине на
име .............................., на пснпву кпје је утврђен идентитет ппднпсипца захтева.
На пснпву напред изнетпг шиоенишнпг стаоа кап и ппднете дпкументације, пвај прган пдпбрава искппаваое
грпба и пренпщеое ппсмртних пстатака са грпбнпг места у ............................... у другп кпје се налази на грпбљу
........................ у ................................
Такса на рещеое у изнпсу пд 780,00 динара наплаћена у складу са тарифним брпјем 1. и 9. Закпна п
републишким административним таксама („Службени гласник РС“ брпј 43/2003, 51/2003, 61/2005, 5/2009,
54/2009, 50/2011 и 93/2012).
ППУКА П ПРАВНПМ СРЕДСТВУ: Прптив пвпг рещеоа мпже се изјавити жалба Министарству здравља у Бепграду
у рпку пд 15 дана пд дана пријема рещеоа, прекп пвпг пргана неппсреднп или путем ппщте преппрушенп.
Жалба је пслпбпђена плаћаоа таксе у складу са шланпм 19. став 1. ташка 9. Закпна п републишким
административним таксама.

Рещеое дпставити:
- ппднпсипцу захтева
- санитарнпм инспектпру
- архиви
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ПРЕГЛЕД ППДАТАКА П ПРУЖЕНИМ УСЛУГАМА

Пријем ппднесака и
евидентираое предмета
Пвера преписа
Пвера пптписа и
рукпписа
Увид, разгледаое списа
и издаваое списа из
архиве
Издаваое
пптврда/увереоа п
живпту
Издаваое увереоа п
прпсешнпм месешнпм
примаоу пп шлану
дпмаћинства
Дпнпщеое рещеоа п
упису, изменама,
дппунама/исправкама и
брисаоу ппдатака из
Јединственпг бирашкпг
списка
Увид у јединствени
бирашки списак
Издаваое пптврда из
јединственпг бирашкпг
списка
Дпнпщеое рещеоа п
упису, изменама,

4669
5043
1462

5043
1462

409

409

276

276

144

144

20

20

/
55

55

164

164
220

Измеоена
пдлука

Ппнищтена
пдлука

Пдбијаое

Пдлуке дпнете пп
правнпм средству

Пдбациваое

Брпј слушајева у кпјима је странка
кпристила правнп средствп

Ван рпка

У кпликп
слушајева је
ппступљенп пп
захтеву
У рпку

Назив услуге

Брпј ппднетих захтева

Ппдаци п пруженим услугама у 2014. гпдини

Градска ппщтина Спппт

дппунама/исправкама и
брисаоу ппдатака у
Ппсебнпм бирашкпм
списку наципналне
маоине
Издаваое пптврде да се
лице налази/ не налази у
бази ппдатака у сврху
пствариваоа права на
здравствену защтиту,
прибављаое лишних
дпкумената и
разлишитих ппвластица у
превпзу, студентским
дпмпвима и другп
Пружаое правне
ппмпћи писани акти
усмени савети
Експрппријација и
административни
пренпс
Ппнищтаваое рещеоа п
експрппријацији
Даваое у закуп,
грађевинскпг земљищта
у јавнпј свпјини града
ради изградое, пднпснп
ради легализације
пбјеката
Претвараое (кпнверзија)
права кприщћеоа у
правп свпјине на
грађевинскпм земљищту
уз накнаду
Исељеое бесправнп
усељених лица из
станпва и заједнишких
прпстприја
Издаваое увереоа да је
стан исплаћен у целпсти
Пријава п псниваоу
савета и скупщтине
станара и избпру
председника

Инфпрматпр п раду

29

29

1454

1454

900

900
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/

1

1

1

1

/

1

1

/

/

1

1
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Издаваое увереоа п
псниваоу савета и
скупщтине станара и
избпр председника
Инспекцијски надзпр
над изградопм и
упптребпм пбјекта
Издаваое инфпрмација
п лпкацији
Издаваое пптврде
прпјекта парцелације,
пднпснп препарцелације
Издаваое лпкацијских
услпва
Издаваое грађевинске
дпзвпле
Издаваое пптврде п
ппднетпм захтеву за
пријаву ппшетка грађеоа
Изјава п заврщетку
израде темеља
Изјава п заврщетку
пбјекта у
кпнструктивнпм смислу
Измена рещеоа п
Грађевинскпј дпзвпли
услед прпмена у тпку
грађеоа
Издаваое рещеоа за
уклаоаое пбјекта
пднпснп оегпвпг дела
Издаваое пбавещтеоа п
грађевинским радпвима
за кпје се не издаје
грађевинска дпзвпла
Издаваое привремене
грађевинске дпзвпле
Издаваое рещеоа
(пдпбреоа за грађеое
пбјеката и извпђеое
радпва пп шл. 145 ЗПИ)
Издаваое рещеоа п
пзакпоеоу
Издаваое
спецификације
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1

32

22

163

98

/

/

79

68

4

78

59

11

14

9

/

/

/

/

/

/

37

/

/

/

38

25

/

/

1

1
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1

3

1

7

21

/

2

7
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Издаваое увереоа п
старпсти пбјекта
Издаваое упптребне
дпзвпле
Издаваое увереоа п
издатпј грађевинскпј и
упптребнпј дпзвпли
Пдпбраваое
прикљушака на
гаспвпдну мрежу
Издаваое рещеоа п
ппстављаоу бащте
угпститељскпг пбјекта
(нпвп пдпбреое)
Издаваое рещеоа п
ппстављаоу истпветне
бащте угпститељскпг
пбјекта (ппнпвнп
пдпбреое)
Издаваое рещеоа п
пдпбреоу за
ппстављаое пбјеката за
пглащаваое дп 2,00м2
(над ппврщинпм кпја
није јавна ), пднпснп за
нпщеое панпа и
дељеое летака (на
јавним ппврщинама)
Издаваое рещеоа за
ппстављаое
привремених пбјеката
Издаваое пдпбреоа за
ппстављаое
привремених пбјеката
на ппврщинама јавне
намене и ппврщинама у
јавнпм кприщћеоу
Издаваое пдпбреоа за
ппстављаое тезги и
других ппкретних
привремених пбјеката
Издаваое пдпбреоа за
сешу/презиваое стабала
Пствариваое права на
лишну инвалиднину

Инфпрматпр п раду

25

12

83

79

/

/

14

14

/

/

5

5

/

/

/

/

/

/

11

11

/

/

1
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1
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1
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Пствариваое права на
ппрпдишну инвалиднину
Пствариваое права на
месешнп нпвшанп
примаое
Пствариваое права на
ппрпдишни дпдатак
Пствариваое права на
ппмпћ у слушају смрти
Пствариваое права на
накнаду ппгребних
трпщкпва
Регистрација и прпмене
кпд предузетника кпје
врщи Агенција за
привредне регистре
Издаваое дупликата
легитимације
избеглице/расељенпг
лица
Укидаое свпјства
избеглпг/прпгнанпг лица
Издаваое рещеоа п
ексхумацији

Инфпрматпр п раду

/
1

1

/
2

2

1

1

388

388

2

2

5

5

2

2
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Пријем ппднесака и
евидентираое предмета
Пвера преписа
Пвера пптписа и
рукпписа
Увид, разгледаое списа
и издаваое списа из
архиве
Издаваое
пптврда/увереоа п
живпту
Издаваое увереоа п
прпсешнпм месешнпм
примаоу пп шлану
дпмаћинства
Дпнпщеое рещеоа п
упису, изменама,
дппунама/исправкама и
брисаоу ппдатака из
Јединственпг бирашкпг
списка
Увид у јединствени
бирашки списак
Издаваое пптврда из
јединственпг бирашкпг
списка
Дпнпщеое рещеоа п
упису, изменама,
дппунама/исправкама и
брисаоу ппдатака у
Ппсебнпм бирашкпм

3221
3640
1116

3640
1116

885

885

234

234

81

81

10

10

/
/

/
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Измеоена
пдлука

Ппнищтена
пдлука

Пдбијаое

Пдлуке дпнете пп
правнпм средству

Пдбациваое

Брпј слушајева у кпјима је странка
кпристила правнп средствп

Ван рпка

У кпликп
слушајева је
ппступљенп пп
захтеву
У рпку

Назив услуге

Брпј ппднетих захтева

Ппдаци п пруженим услугама за перипд пд 01.01.2015-30.09.2015. гпдине

Градска ппщтина Спппт

списку наципналне
маоине
Издаваое пптврде да се
лице налази/ не налази у
бази ппдатака у сврху
пствариваоа права на
здравствену защтиту,
прибављаое лишних
дпкумената и
разлишитих ппвластица у
превпзу, студентским
дпмпвима и другп
Пружаое правне
ппмпћи писани акти
усмени савети
Експрппријација и
административни
пренпс
Ппнищтаваое рещеоа п
експрппријацији
Даваое у закуп,
грађевинскпг земљищта
у јавнпј свпјини града
ради изградое, пднпснп
ради легализације
пбјеката
Претвараое (кпнверзија)
права кприщћеоа у
правп свпјине на
грађевинскпм земљищту
уз накнаду
Исељеое бесправнп
усељених лица из
станпва и заједнишких
прпстприја
Издаваое увереоа да је
стан исплаћен у целпсти
Пријава п псниваоу
савета и скупщтине
станара и избпру
председника
Издаваое увереоа п
псниваоу савета и
скупщтине станара и

Инфпрматпр п раду

42

42

1062

1062

600

600

/

/
/

/

/

/
/

/
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избпр председника
Инспекцијски надзпр
над изградопм и
упптребпм пбјекта
Издаваое инфпрмација
п лпкацији
Издаваое пптврде
прпјекта парцелације,
пднпснп препарцелације
Издаваое лпкацијских
услпва
Издаваое грађевинске
дпзвпле
Издаваое пптврде п
ппднетпм захтеву за
пријаву ппшетка грађеоа
Изјава п заврщетку
израде темеља
Изјава п заврщетку
пбјекта у
кпнструктивнпм смислу
Измена рещеоа п
Грађевинскпј дпзвпли
услед прпмена у тпку
грађеоа
Издаваое рещеоа за
уклаоаое пбјекта
пднпснп оегпвпг дела
Издаваое пбавещтеоа п
грађевинским радпвима
за кпје се не издаје
грађевинска дпзвпла
Издаваое привремене
грађевинске дпзвпле
Издаваое рещеоа
(пдпбреоа за грађеое
пбјеката и извпђеое
радпва пп шл. 145 ЗПИ)
Издаваое рещеоа п
пзакпоеоу
Издаваое
спецификације
Издаваое увереоа п
старпсти пбјекта
Издаваое упптребне

Инфпрматпр п раду

11

99
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3

86

2

73

56

7

73

68

3

20

15

1

1

/

/
/

/

23

7

6

28

1

/

/
32

/
/
23

18

76

74
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3

3
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дпзвпле
Издаваое увереоа п
издатпј грађевинскпј и
упптребнпј дпзвпли
Пдпбраваое
прикљушака на
гаспвпдну мрежу
Издаваое рещеоа п
ппстављаоу бащте
угпститељскпг пбјекта
(нпвп пдпбреое)
Издаваое рещеоа п
ппстављаоу истпветне
бащте угпститељскпг
пбјекта (ппнпвнп
пдпбреое)
Издаваое рещеоа п
пдпбреоу за
ппстављаое пбјеката за
пглащаваое дп 2,00м2
(над ппврщинпм кпја
није јавна ), пднпснп за
нпщеое панпа и
дељеое летака (на
јавним ппврщинама)
Издаваое рещеоа за
ппстављаое
привремених пбјеката
Издаваое пдпбреоа за
ппстављаое
привремених пбјеката
на ппврщинама јавне
намене и ппврщинама у
јавнпм кприщћеоу
Издаваое пдпбреоа за
ппстављаое тезги и
других ппкретних
привремених пбјеката
Издаваое пдпбреоа за
сешу/презиваое стабала
Пствариваое права на
лишну инвалиднину
Пствариваое права на
ппрпдишну инвалиднину
Пствариваое права на

Инфпрматпр п раду

/

5

5

/

5

5

/

/

/

7

7

/
/
1

1

1

1
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месешнп нпвшанп
примаое
Пствариваое права на
ппрпдишни дпдатак
Пствариваое права на
ппмпћ у слушају смрти
Пствариваое права на
накнаду ппгребних
трпщкпва
Регистрација и прпмене
кпд предузетника кпје
врщи Агенција за
привредне регистре
Издаваое дупликата
легитимације
избеглице/расељенпг
лица
Укидаое свпјства
избеглпг/прпгнанпг лица
Издаваое рещеоа п
ексхумацији

Инфпрматпр п раду

/
3

3

/

/

187

187

/

2

2

/
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ППДАЦИ П ПРИХПДИМА И РАСХПДИМА
ИЗВЕЩТАЈ
П ИЗВРЩЕОУ БУЧЕТА
ГРАДСКЕ ППЩТИНЕ СПППТ ЗА 2014. гпдину

I УВПДНЕ НАППМЕНЕ
Правни пснпв за дпнпщеое Пдлуке п заврщнпм рашуну бучета градске ппщтине Спппт за
2014. гпдину су пдредбе шлана 32. Закпна п лпкалнпј сампуправи ('' Сл. гласник РС '',бр. 129/07 ),
шлана 77 - 79. Закпна п бучетскпм систему ("Службени гласник РС", бр.54/2009, 73/2010, 101/2010,
101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр., 108/2013 и 142/2014) и шлана 18. и 19.Статута градске
ппщтине Спппт ('' Сл. лист града Бепграда '', бр. 45/2008, 12/2010 и 36/2013), кпјима је утврђенп да
Скупщтина градске ппщтине дпнпси заврщни рашун градске ппщтине.
II ПСТВАРЕОЕ ПРИХПДА И ПРИМАОА БУЧЕТА
Укупни текући прихпди бучета градске ппщтине Спппт у 2014.гпдини пстварени су у изнпсу пд
383.987.737,50 динара, щтп је 100,54 % пд плана за 2014.гпдину .
Уступљени прихпди у тпм перипду планирани су у изнпсу пд 297.267.095,00 динара и у структури
укупних текућих прихпда ушествују са 77,83%. Уступљени прихпди су пстварени су у изнпсу пд
291.594.565,98 динара щтп изнпси 98,1 % у пднпсу на план. Извпрни прихпди планирани су у изнпсу
пд 84.675.538,00 динара и у структури укупних прихпда ушествују са 22,17%. Извпрни прихпди су
пстварени у изнпсу пд 92.144.224,96 динара щтп изнпси 108,82% у пднпсу на план.
ТРАНСФЕРНА СРЕДСТВА - ПБРАЗЛПЖЕОЕ
I Из бучета града Бепграда су пдпбрена средства у укупнпм изнпсу пд 82.438.100,00 динара
( уплатни рашун 733157 – текући трансфери Градпва у кприст нивпа ппщтина).
1. За ппкриће дела трпщкпва изласка службенпг лица на терен ради закљушеоа брака у изнпсу пд
11.000,00 динара.
2.За ппкриће трпщкпва изврщеоа Рещеоа Кпмуналне инспекције Управе градске ппщтине Спппт
пдпбрена су средства у изнпсу пд 130.000,00 динара.
3. За ппкриће трпщкпва спрпвпђеоа избпра (Наципнални савет наципналних маоина) у изнпсу пд
158.100,00 динара.
4. 3.000.000,00 динара је трансфер Града намеоен за спрпвпђеое Прпграма кприщћеоа средстава
за унапређеое безбеднпсти сапбраћаја.
5. 79.139.000,00 динара су нпви трансфери планирани Пдлукпм.
II Из Бучета Републике пдпбрена су средства у изнпсу пд 327.044,00 динара на име ппмпћи
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избеглицама (уплатни рашуни 733152 - Текући трансфери пд Републике у кприст нивпа ппщтина и
733154 – Текући наменски трансфери, у ужем смислу, пд Републике у кприст нивпа ппщтина ).
III ИЗВРЩЕОЕ РАСХПДА И ИЗДАТАКА
Укупнп изврщени текући расхпди и издаци бучета градске ппщтине Спппт за перипд пд 01.01.
дп 31.12.2014.гпдине изнпсе 352.911.858,39 динара щтп представља 91,70 % у пднпсу на план .
У складу са шл. 79. Закпна п бучетскпм систему у наставку дајемп преглед разлике између
пдпбрених средстава и изврщеоа пп функцијама .

Функција

Раздео 1 – СКУПШТИНА ОПШТИНЕ И ВЕЋЕ
П л а н пп
Пдлуци п
ППИС
бучету

Глава

Изврщеое

Разлика

36.369.821,50

29.813.138,07

6.556.683,43

110

ИЗВРЩНИ И ЗАКПНПДАВНИ ПРГАНИ

810

СППРТ И РЕКРЕАЦИЈА

9.500.000,00

9.207.450,28

292.549,72

820

КУЛТУРА

8.000.000,00

7.341.832,63

658.167,37

910

ПБРАЗПВАОЕ

17.700.000,00

16.438.053.72

1.261.946,28

105.550.000,00

102.420.698,77

3.129.301,23

500.000,00

368.114,00

131.886,00

РАЗДЕО 2 - УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
130

ППЩТЕ УСЛУГЕ

090

СПЦ.ЗАЩТИТА НЕКЛАСИФИКПВАНА НА
ДРУГПМ МЕСТУ

РАЗДЕО 3 – ЈП „ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ОПШТИНЕ СОПОТ“
620

РАЗВПЈ ЗАЈЕДНИЦЕ

141.895.783,68

130.576.883,89

11.318.899,79

810

СППРТ И РЕКРЕАЦИЈА

3.500.000,00

3.328.299,19

171.700,81

820

КУЛТУРА

15.000.000,00

14.167.449,72

832.550,28

910

ПБРАЗПВАОЕ

12.000.000,00

9.255.813,91

2.744.186,09

26.250.000,00

23.652.050,62

2.597.949,38

700.000,00

194.588,80

505.411,20

РАЗДЕО 4 – МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
620

РАЗВПЈ ЗАЈЕДНИЦЕ

810

СППРТ И РЕКРЕАЦИЈА
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820

КУЛТУРА

6.000.000,00

4.298.586,07

1.701.413,93

910

ПБРАЗПВАОЕ

1.900.000,00

1.848.898,72

51.101,28

Ппсматранп пп екпнпмскпј класификацији на текуће расхпде расппређенп је 269.163.618,29
динара
или
76,27% укупних расхпда, а на издатке за набавку нефинансијске импвине
расппређенп је 83.748.240,10 динара или 23,73 % укупних расхпда .
Резултат бучета је сегментиран у складу са шланпм 30. Закпна п бучетскпм систему.
Кприщћеое средстава текуће и сталне бучетске резерве утврђенп је шланпм 69 и 70. Закпна п
бучетскпм систему ("Службени гласник РС", бр.54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012,
62/2013, 63/2013 - испр., 108/2013 и 142/2014) и шланпм 2 и 3. Пдлуке п бучету градске ппщтине
Спппт за 2014. гпдину
(''Сл. лист Града Бепграда'', бр. 60/2014) .
Средства текуће бучетске резерве кпристе се за непланиране сврхе за кпје нису утврђене
апрппријације или за сврхе за кпје се у тпку гпдине ппкаже да апрппријације нису биле дпвпљне.
Рещеоима п упптреби средстава текуће резерве, кпја дпнпси Председник ппщтине, утврђују
се нпве апрппријације или увећавају ппстпјеће, а затим се расхпд изврщава кап и сваки други.
Текућа бучетска резерва ппредељује се највище дп 2 % укупних прихпда и примаоа пд прпдаје
нефинансијске импвине за бучетску гпдину.
Средства сталне бучетске резерве кпристе се за финансираое расхпда на име ушещћа у
птклаоаоу ппследица ванредних пкплнпсти, кап щтп су ппплава, суща, земљптрес, ппжар,
клизищта, снежни нанпси, град, екплпщке катастрпфе и друге елементарне неппгпде, пднпснп
других ванредних дпгађаја, кпји мпгу да угрпзе живпт и здравље људи или прпузрпкују щтету већих
размера.
Рещеоа п упптреби средстава сталне бучетске резерве дпнпси Председник ппщтине.
Стална бучетска резерва ппредељује се највище дп 0,5 % укупних прихпда и примаоа пд прпдаје
нефинансијске импвине за бучетску гпдину.
Извещтаји п кприщћеоу средстава из сталне и текуће бучетске резерве су дати у сампм
тексту заврщнпг рашуна.
Укупна пптрпщоа не прелази планиране изнпсе щтп знаши да је пптрпщоа бучетских
средстава била раципнална и ефикасна.
ПРЕДСЕДНИК ППЩТИНЕ
Живпрад Милпсављевић
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На пснпву шлана 32. Закпна п лпкалнпј сампуправи ("Службени гласник РС", брпј 129/2007 ),
шлана 77 – 79. Закпна п бучетскпм систему ("Службени гласник РС", бр.54/2009, 73/2010, 101/2010,
101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр., 108/2013 и 142/2014) и шлана 18 и 19. Статута градске
ппщтине Спппт ('' Сл.лист Града Бепграда '', бр. 45/2008, 12/2010 и 36/2013), а на предлпг Већа
градске ппщтине Спппт, Скупщтина градске ппщтине Спппт, на седници пдржанпј 26. јуна 2015.
гпдине, дпнела је :

ПДЛУКУ П ЗАВРЩНПМ (КПНСПЛИДПВАНПМ) РАШУНУ БУЧЕТА ГРАДСКЕ ППЩТИНЕ СПППТ
ЗА 2014. ГПДИНУ
I ППЩТИ ДЕП
Шлан 1.
У заврщнпм (кпнсплидпванпм) рашуну бучета градске ппщтине Спппт за 2014. гпдину (у
даљем тексту заврщни рашун), у Билансу стаоа на дан 31. децембра 2014. гпдине утврђена је
укупна актива у изнпсу пд 1.768.081 хиљада динара и укупна пасива у изнпсу пд 1.768.081
хиљада динара.
Структура активе и пасиве на нивпу групе и категприје према екпнпмскпј класификацији :
Актива
Екпнпмска
Класификација

011
014
015

Ппис

Пснпвна средства
Прирпдна импвина
Нефинансијска импвина у
припреми и аванси
Нематеријална импвина

016
01
022

02

Нефинансијска импвина
у сталним средствима
Залихе ситнпг инвентара и
пптрпщнпг материјала

Изнпс
у (000)

Укупнп
у (000)

23.624
21.399
1.591.921
0

1.636.944
0

Нефинансијска импвина у
залихама

0
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Нефинансијска импвина
Нпвшана средства, племенити
метали, хартије пд вреднпсти
Краткпрпшна пптраживаоа
Краткпрпшни пласмани

122
123
12

131
13
1
351

1.636.944

51.444
46.456
0

Нпвшана средства, племенити
метали, хартије пд вреднпсти
пптраживаоа и краткпрпшни
пласмани
Активна временска разгранишеоа
Активна временска разгранишеоа

04.06.2018. гпдине

97.900
33.237
33.237

Финансијска импвина
Укупна актива :
Ванбилансна актива

131.137
1.768.081
3.280

Пасива
211
212
213
21
231
232
233
234
237
23
242

Дпмаће дугпрпшне пбавезе
0
Стране дугпрпшне пбавезе
0
Дугпрпшне пбавезе пп пснпву гаранција 0
Дугпрпшне пбавезе
Пбавезе за плате
0
Пбавезе пп пснпву накнада
0
заппсленима
Пбавезе за награде и пстале ппсебне
0
расхпде
Пбавезе пп пснпву спциј. дппринпса
0
на терет ппслпдавца
Службена путпваоа и услуге пп
0
угпвпру
Пбавезе пп пснпву расхпда за заппслене

0

0

Пбавезе пп пснпву псталих расхпда, изузев
расхпда за заппслене
0
Пбавезе за спцијалнп псигураое
0
Пбавезе за пстале расхпде
12.149

244
245
24
252
254

Пбавезе пп пснпву псталих расхпда
Пбавезе према дпбављашима
Пстале пбавезе

25
291

2

20.451
45.974

Пбавезе из ппслпваоа
Пасивна временска разгранишеоа

29

12.149

66.425
452

Пасивна временска разгранишеоа

452

Пбавезе

79.026
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Извпри капитала
31

1.636.944

Капитал

1.636.944

321121

Вищак прихпда и примаоа - суфицит

321311

Нерасппређени вищак прихпда и примаоа
из ранијих гпдина
3

352

04.06.2018. гпдине

41.995

Извпри капитала и утврђиваое
резултата ппслпваоа
Укупна пасива :
Ванбилансна пасива

10.116

1.689.055
1.768.081
3.280

Биланспм стаоа су пбухваћена средства свих рашуна трезпра градске ппщтине Спппт.
Шлан 2.
У Билансу прихпда и расхпда у перипду пд 1. јануара дп 31. децембра 2014. гпдине
утврђени су у хиљадама динара :
1. Укупнп пстварени текући прихпди и примаоа
пп пснпву прпдаје нефинансијске импвине
2. Укупнп изврщени текући расхпди и издаци
3.Вищак прихпда и примаоа - суфицит
4. Кпригпваое резултата:
- Деп пренетих неутрпщених средстава из ранијих гпдина
кприщћен за ппкриће расхпда и издатака текуће гпдине
5. Кпригпвани суфицит

399.865
357.870
41.995

10.116
52.111

Шлан 3.
Буџетски суфицит, примарни суфицит и укупни фискални резултат буџета утврђени су:

Опис
I Укупна примања
1. Текући приходи
1.1 Камате
2. Примања од продаје нефинансијске имовине
3. Примања од задуживања и продаје финансијске имовине
3.1 Примања од продаје финансијске имовине
II Укупни издаци
4. Текући расходи
4.1 Отплате камата
5. Издаци за нефинансијску имовину
6. Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине
6.1 Набавка финансијске имовине
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класификација
7+8+9
7
7411
8
9
92
4+5+6
4
4,4
5
6
6,1

Укупна
средства
399.865
399.865
750

357.870
271.360
86.510
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III Буџетски суфицит(дефицит)
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(7+8)-(4+5)

IV Примарни суфицит (укупни приходи умањени за наплаћене
камате минус укупни расходи умањени за плаћене камате)
Укупан фискални резултат (VI+(3.1 - 6.1))

(7-7411+8)-(444+5)
(7+8)-(4+5)+(9262)

41.995
41.245
41.995

Бучетски суфицит кап разлика између укупнпг изнпса текућих прихпда и примаоа пстварених пп
пснпву прпдаје нефинансијске импвине и укупнпг изнпса текућих расхпда и издатака за набавку
нефинансијске импвине, утврђен је у изнпсу пд 41.995 хиљада динара.
Примарни суфицит представља бучетски суфицит кпригпван за изнпс нетп камате (разлика између
укупнпг изнпса наплаћених камата и укупнпг изнпса плаћених камата), утврђен је у изнпсу пд 41.245
хиљада динара.
Укупан фискални резултат је бучетски суфицит кпригпван за нетп разлику између примаоа пп
пснпву птплате датих кредита и прпдаје финансијске импвине и пдлива пп пснпву датих кредита и
набавке финансијске импвине, утврђен је у изнпсу пд 41.995 хиљада динара.
Шлан 4.
Пстварени вищак прихпда - суфицит из шлана 3. Пдлуке у изнпсу пд 41.995 хиљада динара кпригује
се за вищак прихпда из ранијих гпдина у изнпсу пд 10.116 хиљада динара, такп да кпригпвани вищак
прихпда у 2014. гпдини изнпси 52.111 хиљада динара. Утврђени вищак прихпда пренпси се у
наредну гпдину, a састпји се из :
- Бучетскпг суфицита на рашуну изврщеоа бучета у изнпсу пд 33.624 хиљаде динара,
- Бучетскпг суфицита на псталим ппдрашунима бучета у изнпсу пд 17.820 хиљада динара,
- Oсталих пптраживаоа у изнпсу пд 30 хиљада динара,
- Салда на субаналитишкпм кпнту 131312 ЈП „Дирекција за изградоу ппщтине Спппт“ у изнпсу пд 636
хиљада динара
- ПДВ-а у примљеним, неплаћеним рашунима на дан 31.12.2014. гпдине кпд кприсника ЈП
„Дирекција за изградоу ппщтине Спппт“ 2 хиљаде динара.
Бучетски суфицит на рашуну изврщеоа бучета у изнпсу пд 33.624 хиљада динара расппређује се на
следећи нашин:
Вищак прихпда у изнпсу пд 6.623.459,45 динара расппређује се ЈП „Дирекција за изградоу ппщтине
Спппт“ ,а намеоен је за изградоу ппслпвне зграде( архива и гараже). Изнпс пд 24.000.000,00 динара
се такпђе расппређује ЈП „Дирекција за изградоу ппщтине Спппт“ , а намеоен је за куппвину
мащина.
Деп прпјектпванпг вищка из 2014. гпдине представља трансфер града за финансираое Прпграма
ппщтинскпг тела за кппрдинацију безбеднпсти сапбраћаја на путевима градске ппщтине Спппт у
изнпсу пд 3.000.000,00 динара.
Бучетски суфицит на псталим ппдрашунима бучета у изнпсу пд 17.820 хиљада динара биће
расппређен:
2 хиљада динара на име измиреоа пбавеза за ПДВ пп рашунима дпбављаша, пстатак пд 17.818
хиљада динара биће расппређен на предлпг пргана управљаоа кприсника.
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Шлан 5.
У извещтају п капиталним издацима и финансираоу у перипду пд 1. јануара дп 31.
децембра 2014. гпдине, утврђени су укупни издаци у изнпсу пд 86.510 хиљада динара.
Структура издатака је ( у хиљадама динара):
Издаци
511
512
515

Зграде и грађевински пбјекти
Мащине и ппрема
Нематеријална импвина

82.664
3.496
0

51

Пснпвна средства

86.160

54

Земљищте
Прирпдна импвина

350
350

541

5

Издаци за нефинансијску импвину

86.510

Маоак примаоа

86.510

Шлан 6.
У Извещтају п нпвшаним тпкпвима у перипду пд 1. јануара дп 31. децембра 2014.
гпдине, утврђени су укупни нпвшани приливи у изнпсу пд 399.865 хиљада динара, укупни
нпвшани пдливи у изнпсу пд 357.870 хиљада динара и салдп гптпвине на крају гпдине у
изнпсу пд 51.444 хиљада динара.
Структура нпвшаних тпкпва је :

I - Нпвшани прилив се састпји :
7

Текући прихпди
Нпвшани приливи

399.865
399.865

II - Нпвшани пдлив се састпји :
4
5

Текући расхпди
Издаци за нефинансијску импвину
Укупни нпвшани пдливи

271.360
86.510
357.870

III - Вищак нпвшаних прилива ( I – II )
IV - Салдп гптпвине на ппшетку гпдине
На рашуну бучета
2.796
Пстали ппдрашуни
7.547

41.995
10.343

237

Градска ппщтина Спппт

Инфпрматпр п раду

V - Кпрекција нпвшаних прилива за наплаћена средства
кпја се не евидентирају прекп класе (7,8 и 9)

04.06.2018. гпдине

2.209

VI - Кпрекција нпвшаних пдлива за изнпс плаћених расхпда
средства кпји се не евидентирају прекп класе (4,5 и 6) 3.103
Салдп гптпвине на крају гпдине
51.444
На рашуну бучета
33.624
Пстали ппдрашуни 17.820

Шлан 7.
У Извещтају п изврщеоу бучета (кпнсплидпванпг) у перипду пд 1. јануара дп 31.
децембра 2014. гпдине, утврђена је укупна разлика у изнпсу пд 41.995 хиљада динара, између
укупних прихпда и примаоа у изнпсу пд 399.865 хиљада динара и укупних расхпда и издатака
у изнпсу пд 357.870 хиљада динара пп нивпима финансираоа из : Републике, Града – ппщтине
и псталих извпра.

Структура прихпда и примаоа :
Екпн. Прихпди
клас. и примаоа
71
73
74
77
7

Република

Град Ппщтина

Пстали
извпри

у (000)
Укупнп

Ппрези
Дпнације и
трансфери
Други прихпди
Мемпранд. ставке

0

291.036

327
0
248

82.438
9.939
0

0
15.877
0

82.765
25.816
248

Текући прихпди

575

383.413

15.877

399.865

575

383.413

15.877

399.865

Укупни прихпди и примаоа

291.036

Структура расхпда и издатака :
Екпн.
клас.

Расхпди
и издаци

41

Расхпди за
заппслене
Кприщћеое
услуга и рпба
Субвенције
Дпнације,дптације
трансфери
Спцијалнп псигураое
и спц. защтита

42
45
46
47

Република

Град Ппщтина

Пстали
извпри

у (000)
Укупнп

90.484

0

90.484

4
0

119.487
17.217

1.783
0

121.274
17.217

0

19.960

0

19.960

1.901

2.807

0

4.708
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Пстали расхпди

4

Укупни текући
расхпди

51
54
5

Пснпвна средства
Прирпдна импвина
Издаци за нефинансијску
импвину

Укупни расхпди и издаци

Инфпрматпр п раду
0
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17.627

90

17.717

267.582

1.873

271.360

0
0

82.447
350

3.683
0

86.160
350

0

82.827

3.683

86.510

350.409

5.556

357.870

1.905

1.905

Шлан 8.
Заврщни рашун садржи и :
I Извещтај п примљеним дпнацијама и задужеоу на дпмаћем и странпм тржищту нпвца и капитала
и изврщеним птплатама дугпва
У перипду пд 01.01. – 31.12.2014. гпдине градска ппщтина Спппт није примала дпнације нити
се задуживала на дпмаћем и странпм тржищту нпвца и капитала.
II Извещтај п кприщћеоу средстава из текуће и сталне бучетске резерве
Кприщћеое средстава сталне бучетске резерве утврђенп је шланпм 70. Закпна п бучетскпм
систему ("Службени гласник РС", бр.54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/2013, 63/2013 - испр.,
108/2013 и 142/2014) и шланпм 3. Пдлуке п бучету градске ппщтине Спппт за 2014. гпдину (''Сл. лист
Града Бепграда'', бр. 60/2014). Средства сталне бучетске резерве кпристе се за финансираое
расхпда на име ушещћа у птклаоаоу ппследица ванредних пкплнпсти, кап щтп су ппплава, суща,
земљптрес, ппжар,клизищта, снежни нанпси, град,екплпщке катастрпфе и друге елементарне
неппгпде, пднпснп других ванредних дпгађаја, кпји мпгу да угрпзе живпт и здравље људи или
прпузрпкују щтету већих размера.
Рещеое п упптреби средстава сталне бучетске резерве дпнпси Председник ппщтине.
Кприщћеое средстава текуће бучетске резерве утврђенп је шланпм 69. Закпна п бучетскпм
систему ("Службени гласник РС", бр.54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/2013, 63/2013 – испр.,
108/2013 и 142/2014 ) и шланпм 2. Пдлуке п бучету градске ппщтине Спппт за 2014. гпдину (''Сл. лист
Града Бепграда'', бр. 60/2014).
Средства текуће бучетске резерве кпристе се за непланиране сврхе за кпје нису изврщене
апрппријације, или за сврхе за кпје се у тпку гпдине ппкаже да апрппријације нису биле дпвпљне.
Рещеоа п упптреби средстава текуће резерве такпђе дпнпси Председник ппщтине. Пвим
Рещеоима утврђују се нпве апрппријације или увећавају ппстпјеће, а затим се расхпд изврщава кап
и сваки други.
Извещтај п кприщћеоу средстава сталне бучетске резерве
Из сталне бучетске резерве врщен је пренпс средстава следећим кприсницима:
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Кприсник

Ппзиција/Функција

Изнпс

ЈП Дирекција за изградоу
ппщтине Спппт

49/620

785.228,42

ЈП Дирекција за изградоу
ппщтине Спппт

54/910

1.097.771,58
1.883.000,00

Извештај о распореду средстава текуће буџетске резерве
Из текуће буџетске резерве вршен је пренос средстава следећим корисницима:
Кприсник
Ппзиција/Функција
Изнпс
ФК Спппт
ПЩ "Јанкп Катић"
ПЩ "Цана Марјанпвић"
ПЩ "Јелица
Милпванпвић"
Мащинска щкпла
"Кпсмај"
Екпнпмскп тргпвинска
щкпла Спппт
Мунитић Иван
ЈП Дирекција за изградоу
ппщтине Спппт
ЈП Дирекција за изградоу
ппщтине Спппт
ЈП Дирекција за изградоу
ппщтине Спппт

19/810
13/910
13/910

5.716,67
1.739.324,00
119.000,00

13/910

478.000,00

13/910

478.000,00

13/910
35/130

477.000,00
50.000,00

45/620

289.517,24

53/820

437.715,21

54/910

1.195.904,05
5.270.177,17

Сви пренпси врщени су на пснпву рещеоа Председника градске ппщтине Спппт.

ППСЕБАН ДЕП
У ппсебнпм делу приказани су укупнп планирани и пстварени текући прихпди и примаоа
према екпнпмскпј класификацији, укупнп планирани и изврщени текући расхпди и издаци према
екпнпмскпј класификацији и укупнп планирани и изврщени текући издаци према кприсницима на
рашуну Изврщеоа бучета градске ппщтине Спппт.
Шлан 9.
Укупнп планирани и пстварени текући прихпди и примаоа према екпнпмскпј класификацији
изнпсе:
(у динарима)
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Врста прихода

I

Класични приходи

А

Изворни приходи општине

04.06.2018. гпдине
План

Извршење

%
Изврш.

232.877.265,00

232.503.363,37

99,84

80.750.301,00

86.939.308,12

107,66

450.000,00

187.470,32

41,66

711147

Порез на земљиште

713121

Порез на имовину од физичких лица

47.883.066,00

56.547.555,68

118,10

713122

Порез на имовину од правних лица

15.000.000,00

13.132.088,96

87,55

714431

Комунална такса за коришћење рекламних паноа

25.000,00

20.460,99

81,84

714513

Комунална такса за држање моторних возила

7.929.231,00

7.465.072,00

94,15

714571

3.000,00

4.500,00

150,00

4.000.000,00

4.838.834,17

120,97

741531

Комунална такса за држање кућних и егзот. животиња
Комунална такса за истицање фирме на пословном
простору
КТ за коришћење пословног простора на јавним
површинама

350.000,00

20.270,00

5,79

741532

КТ за коришћење простора за паркирање

40.000,00

39.770,00

99,43

741151

Приходи од камата

450.000,00

749.978,74

166,66

742251

Општинске административне таксе

1.600.000,00

1.815.876,00

113,49

743353

Приходи од мандатних казни и казни изречених у управном
поступку у корист нивоа општина

20.000,00

25.000,00

125,00

745151

Мешовити и неодређени приходи

3.000.004,00

2.092.431,26

69,75

152.126.964,00

145.564.055,25

95,69

45.503.000,00

47.318.194,49

103,99

7.000.000,00

2.939.980,20

42,00

30.397.630,00

30.859.496,16

101,52

7.000.000,00

12.795.866,62

182,80

3.000,00

-23.038,79

-767,96

5.000,00

0,00

0,00

1.805.587,00

1.736.967,61

96,20

17.885.683,00

14.654.372,10

81,93

5.000.000,00

3.941.595,06

78,83

27.044,00

27.044,00

100,00

300.000,00

300.000,00

100,00

3.199.100,00

3.299.100,00

103,13

34.000.920,00

27.714.477,80

81,51

149.065.368,00

151.235.427,57

101,46

3.925.237,00

5.204.916,84

132,60

716111

Б
711111

Уступљени приходи одлуком
Порез на зараде
Порез на приход од самосталних делатности према
стварно оствареном приходу
Порез на приход од самосталних делатности према
паушално утврђеном приходу
Порез на приход од самосталних делатности самоопорезивањем

711121
711122
711123
711146
711148

Порез на приход од пољопривреде и шумарства
Порез на приход од непокретности на основу решења
пореских органа

713311

Порез на наслеђе и поклон

713421
713423

Порез на пренос апсолутних права на непокретности
Порез на пренос апсолутних права на половним моторним
возилима

733152

Други текући трансфери од Републике у корист нивоа
општина

733154

Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике
у корист нивоа општина

733157

Текући трансфери градова у корист нивоа општина

733157

Нови трансфери
II

Наменски приходи

а

Изворни приходи општине
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711181

Самодопринос

711183

Самодопринос из прихода од пољопривреде и шумарства

741534

Накнада за коришћење град.грађ. земљишта
б

Приходи уступљени одлуком

1.228,00

1.819,33

148,15

0,00

7.413,00

3.924.009,00

5.195.684,51

132,41

145.140.131,00

146.030.510,73

100,61

711111

Порез на зараде

82.048.550,00

94.605.988,53

115,30

733100

Нови трансфери

63.091.581,00

51.424.522,20

100,00

Остали приходи за потрошњу

0,00

248.946,56

100,00

712112

Порез на фонд зарада осталих запослених

0,00

732,00

771111

Меморандумске ставке за рефундацију расхода

0,00

248.214,56

381.942.633,00

383.987.737,50

100,54

2.922.972,18

2.922.972,18

100,00

384.865.605,18

386.910.709,68

100,53

III

321

IV

УКУПНО ( I + II + III)

V

Вишак прихода ранијих година
УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА

Шлан 10.
Укупнп планирани и изврщени текући расхпди и издаци према екпнпмскпј класификацији
изнпсе:
(у динарима)
Економ.
класиф.

Опис

Планирани расходи у
2014. години

Средства из буџета

Издаци из других
извора

Укупни расходи у
2014.години

1

2

3

4

5

6

41

Расходи за запослене

92.540.000,00

90.484.003,74

0,00

90.484.003,74

411

Плате и додаци запослених

72.500.000,00

72.075.522,75

72.075.522,75

412

Социјални доприноси на терет послод.

12.990.000,00

12.900.925,00

12.900.925,00

414

Социјална давања запосленима

2.500.000,00

1.140.201,22

1.140.201,22

415

Накнаде за запослене

1.150.000,00

1.039.275,11

1.039.275,11

417

Накнаде члановима Већа и
одборницима

3.400.000,00

3.328.079,66

3.328.079,66

136.492.000,00

120.741.111,83

33.950.000,00

32.662.647,22

32.662.647,22

142.000,00

103.986,29

103.986,29

42

Коришћење роба и услуга

0,00

120.741.111,83

421

Стални трошкови

422

Трошкови путовања

423

Услуге по уговору

4.000.000,00

3.504.609,72

3.504.609,72

424

Специјализоване услуге

2.000.000,00

1.872.208,08

1.872.208,08

425

Текуће поправке и одржавање

89.400.000,00

77.204.012,36

77.204.012,36

426

Материјал

7.000.000,00

5.393.648,16

5.393.648,16

20.000.000,00

17.216.767,01

20.000.000,00

17.216.767,01

45
451

Субвенције предузећима
Субвенције јавним предузећима
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46

Донације и трансфери

21.500.000,00

19.960.127,06

463

Основно образовање

13.000.000,00

12.121.081,20

12.121.081,20

465

Остале донације,дотације и трансфери

8.500.000,00

7.839.045,86

7.839.045,86

47

Права из социјалног осигурања

3.500.000,00

2.806.482,33

327.044,00

3.133.526,33

472

Накнаде за социјалну заштиту из буџета

3.500.000,00

2.806.482,33

327.044,00

3.133.526,33

48

Остали расходи

19.467.907,00

17.628.082,32

0,00

17.628.082,32

16.767.907,00

15.329.843,35

15.329.843,35

1.200.000,00

901.732,41

901.732,41

1.400.000,00

1.396.506,56

1.396.506,56

100.000,00

0,00

0,00

2.311.914,50

0,00

10.000,00

0,00

0,00

2.301.914,50

0,00

0,00

88.703.783,68

83.398.240,10

84.303.783,68

79.902.544,60

79.902.544,60

4.400.000,00

3.495.695,50

3.495.695,50

350.000,00

350.000,00

350.000,00

350.000,00

384.865.605,18

352.584.814,39

481

Донације невладиним организацијама

482
483

Порези и обавзне таксе
Новчане казне и пенали по решењу
судова

485

Накнада штете

49

Средства резерве

499

Стална резерва

499

Текућа буџетска резерва

51

Основна средства

511

Зграде и грађевински објекти

512

Машине и опрема

54
541

Природна имовина
Земљиште
УКУПНИ РАСХОДИ

0,00

19.960.127,06

0,00

0,00

0,00

83.398.240,10

0,00

350.000,00
350.000,00

327.044,00

352.911.858,39

Шлан 11.
Укупнп планирани и изврщени текући издаци према кприсницима изнпсе у динарима :
Раздео

1
01

Глава

Функција

2

Екон.клас.

Извор
фин.

Позиција

3

4

5

1
110
417
421
422
423
426

1
2
3
4
5

451
465
481
481
499
499

6
7
8
9
10
11

ОПИС

6
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ И ВЕЋЕ
Извршни и законодавни органи
Накнаде члановима Већа и одборницима
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Материјал
Субвенције јавним нефинансијским
предузећима
Остале донације,дотације и трансфери
Дотације невладиним организацијама
Донације политичким странкама
Средства сталне резерве
Средства текуће резерве
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Планирани
расходи за
2014.годину

Извршени
расходи за 2014.
годину

7

8

3.400.000,00
200.000,00
90.000,00
1.500.000,00
800.000,00

3.328.079,66
131.856,63
63.732,00
1.289.845,51
433.521,35

20.000.000,00
7.000.000,00
500.000,00
567.907,00
10.000,00
2.301.914,50

17.216.767,01
6.481.390,83
433.500,00
434.445,08
0,00
0,00
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Извор финансирања за функцију 110
Приходи из буџета
Укупно за функцију 110

01

2

910
425

12

463
472

13
14
01

3

820
423
425
465
481

15
16
17
18
01

4

810
481
481

19
20
01

Основно образовање
Текуће поправке и одржавање
Текуће донације и трансфери осталим
нивоима власти
Накнаде из буџета за образовање
Извор финансирања за функцију 910
Приходи из буџета
Укупно за функцију 910
Култура
Услуге по уговору
Текуће поправке и одржавање
Текуће дотације и трансфери
Дотације верским заједницама
Извор финансирања за функцију 820
Приходи из буџета
Укупно за функцију 820
Спорт и рекреација
Дотације спортским организацијама
Развој школског спорта
Извор финансирања за функцију 810
Приходи из буџета
Укупно за функцију 810
Укупно за раздео 01

02
1

130
411
412
414
415
421
422
423
424
425
426
482

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

483
511
512
541

32
33
34
35
01

УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
Опште услуге
Плате и додаци запослених
Социјални доприноси
Социјална давања запосленима
Накнаде за запослене
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Порези, таксе и слични расходи
Новчане казне и пенали по решењу
судова
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема
Земљиште
Извор финансирања за функцију 130
Приходи из буџета
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36.369.821,50
36.369.821,50

29.813.138,07
29.813.138,07

1.700.000,00

1.551.560,19

13.000.000,00
3.000.000,00

12.121.081,20
2.765.412,33

17.700.000,00
17.700.000,00

16.438.053,72
16.438.053,72

1.000.000,00
3.500.000,00
1.500.000,00
2.000.000,00

938.194,09
3.314.423,51
1.357.655,03
1.731.560,00

8.000.000,00
8.000.000,00

7.341.832,63
7.341.832,63

9.300.000,00
200.000,00

9.207.450,28
0,00

9.500.000,00
9.500.000,00

9.207.450,28
9.207.450,28

71.569.821,50

62.800.474,70

67.000.000,00
12.000.000,00
2.500.000,00
1.000.000,00
7.500.000,00
50.000,00
800.000,00
300.000,00
7.300.000,00
3.700.000,00
600.000,00

66.620.917,78
11.924.559,69
1.140.201,22
912.969,68
7.233.063,76
39.001,00
734.004,78
209.434,00
7.241.421,71
3.398.575,25
490.441,34

1.400.000,00
50.000,00
1.000.000,00
350.000,00

1.396.506,56
30.906,50
698.695,50
350.000,00

105.422.822,72

102.420.698,77
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Приходи из осталих извора-вишак
прихода(414)

13

2

090
472

36
01
07

03
1

620
411
412
414
415
421
422
423
424
425
426
482
485
511
511
512

37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
01
13

2

810
481

52
01

3

820
425

53
01

4

910
425

54
01

Укупно за функцију 130
Социјална заштита некласификована
на другом месту
Накнада за социјалну заштиту из буџета
Извор финансирања за функцију 090
Приходи из буџета
Примања од осталих нивоа власти
Укупно за функцију 090
Укупно за раздео 02
ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ
ОПШТИНЕ СОПОТ
Развој заједнице
Плате и додаци запослених
Социјални доприноси
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Порези, таксе и слични расходи
Накнада штете
Зграде и грађевински објекти
Капитална улагања
Опрема
Извор финансирања за функцију 620
Приходи из буџета
Приходи из осталих извора-вишак
прихода(511)
Укупно за функцију 620
Спорт и рекреација
Дотације спортским организацијама
Извор финансирања за функцију 810
Приходи из буџета
Укупно за функцију 810
Култура
Текуће поправке и одржавање
Извор финансирања за функцију 820
Приходи из буџета
Укупно за функцију 820
Основно образовање
Текуће поправке и одржавање
Извор финансирања за функцију 910
Приходи из буџета
Укупно за функцију 910
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127.177,28
105.550.000,00

102.420.698,77

500.000,00

368.114,00

172.956,00
327.044,00
500.000,00
106.050.000,00

44.070,00
327.044,00
368.114,00
102.788.812,77

5.500.000,00
990.000,00
0,00
150.000,00
26.000.000,00
2.000,00
700.000,00
1.700.000,00
20.000.000,00
1.500.000,00
600.000,00
100.000,00
81.253.783,68
0,00
3.400.000,00

5.454.604,97
976.365,31
0,00
126.305,43
25.067.229,65
1.253,29
542.565,34
1.662.774,08
15.196.802,79
922.191,66
411.291,07
0,00
77.418.500,30
0,00
2.797.000,00

139.099.988,78

130.576.883,89

2.795.794,90
141.895.783,68

130.576.883,89

3.500.000,00

3.328.299,19

3.500.000,00
3.500.000,00

3.328.299,19
3.328.299,19

15.000.000,00

14.167.449,72

15.000.000,00
15.000.000,00

14.167.449,72
14.167.449,72

12.000.000,00

9.255.813,91

12.000.000,00
12.000.000,00

9.255.813,91
9.255.813,91
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Укупно за раздео 03

4
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172.395.783,68

157.328.446,71

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
1

РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ
620

Развој заједнице
421

55

Стални трошкови

250.000,00

230.497,18

423

55a

Услуге по уговору

0,00

0,00

425

55б

Текуће поправке и одржавање

22.000.000,00

20.329.055,74

426

55в

Материјал

1.000.000,00

639.359,90

511

55г

Зграде и грађевински објекти

3.000.000,00

2.453.137,80

Приходи из буџета

26.250.000,00

23.652.050,62

Укупно за функцију 620

26.250.000,00

23.652.050,62

700.000,00

194.588,80

Приходи из буџета

700.000,00

194.588,80

Укупно за функцију 810

700.000,00

194.588,80

6.000.000,00

4.298.586,07

Приходи из буџета

6.000.000,00

4.298.586,07

Укупно за функцију 820

6.000.000,00

4.298.586,07

1.900.000,00

1.848.898,72

Приходи из буџета

1.900.000,00

1.848.898,72

Укупно за функцију 910

1.900.000,00

1.848.898,72

34.850.000,00

29.994.124,21

384.865.605,18

352.911.858,39

Извор финансирања за функцију 620:
01
2

СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈА
810

Услуге рекреације и спорта
481

56

Дотације спортским организацијама
Извор финансирања за функцију 810:

01
3

КУЛТУРА
820

Услуге културе
425

57

Текуће поправке и одржавање
Извор финансирања за функцију 820:

01
4

ОБРАЗОВАЊЕ
910

Oбразовање
425

58

Текуће поправке и одржавање
Извор финансирања за функцију 910:

01

Укупно за раздео 04
УКУПНО

ЗАВРЩНЕ ПДРЕДБЕ
Шлан 12.
Заврщни рашун бучета градске ппщтине Спппт садржи:
1) Биланс стаоа на дан 31. 12.2014. гпдине;
2) Биланс прихпда и расхпда у перипду 01. 01. 2014. дп 31. 12. 2014. гпдине;
3) Извещтај п капиталним расхпдима и примаоима у перипду 01. 01. 2014. дп 31. 12. 2014. гпдине;
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4) Извещтај п нпвшаним тпкпвима у перипду пд 01. 01. 2014. дп 31. 12. 2014. гпдине;
5) Извещтај п изврщеоу бучета у перипду пд 01. 01. 2014. дп 31. 12. 2014. гпдине;
6) Извещтај п примљеним дпнацијама и задужеоу на дпмаћем и странпм тржищту нпвца и
капитала и изврщеним птплатама дугпва;
7) Извещтај п кприщћеоу средстава из текуће и сталне бучетске резерве за перипд 01. 01. 2014 дп
31.12 .2014 . гпдине;
Сагласнп пдредби шлана 10.став 1.ташка 1. Закпна п Државнпј ревизпрскпј институцији,
Прпгрампм ревизије за 2015.гпдину пдређенп је да се спрпведе ревизија кпнсплидпваних
финансијских извещтаја заврщнпг рашуна бучета градске ппщтине Спппт.
Шлан 13.
Извещтај п изврщеоу бучета градске ппщтине Спппт за 2014. гпдину је саставни деп пве Пдлуке.
Шлан 14.
Пдлуку п заврщнпм рашуну бучета градске ппщтине за 2014. гпдину, заједнп са Извещтајем п
изврщеоу бучета градске ппщтине Спппт за перипд 01. јануар – 31. децембар 2014. гпдине
дпставити Секретаријату за финансије Скупщтине Града Бепграда, најкасније дп 15. јуна 2015.
гпдине.
Шлан 15.
Пва пдлука ће се пбјавити у ''Службенпм листу Града Бепграда''.
СКУПЩТИНА ГРАДСКЕ ППЩТИНЕ СПППТ
Брпј: 020-4/2015-IV пд 26. јуна 2015. гпдине
ПРЕДСЕДНИК СКУПЩТИНЕ
Миладин Марјанпвић
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БУЧЕТ ГРАДСКЕ ППЩТИНЕ СПППТ ЗА 2015. ГПДИНУ

ПРИХПДИ
Економска
класификација

ОПИС

Извор 01

Остали
извори

Сви извори

I

КЛАСИЧНИ ПРИХОДИ (А+Б)

254.568.858,00

11.091.405,14

265.660.263,14

А

ИЗВОРНИ КЛАСИЧНИ ПРИХОДИ ОПШТИНЕ

108.574.840,00

0,00

108.574.840,00

711146

Порез на приход од пољопривреде и шумарства

30.000,00

30.000,00

711147
711148

Порез на земљиште
Порез на приход од непокретности на основу
решења пореског органа

200.000,00

200.000,00

5.000,00

5.000,00

713121

Порез на имовину од физичких лица

70.910.000,00

70.910.000,00

713122

Порез на имовину од правних лица

17.727.597,00

17.727.597,00

714431

Комунална такса за коришћење рекламних паноа

25.000,00

25.000,00

714513

8.500.000,00

8.500.000,00

4.500,00

4.500,00

716111

Комунална такса за држање моторних возила
Комунална такса за држање кућних и егзотичних
животиња
Комунална такса за истицање фирме на пословном
простору

6.069.448,00

6.069.448,00

741531

Комунална такса за заузеће јавних површина

50.000,00

50.000,00

741532

Комунална такса за коришћење простора за
паркирање

40.000,00

40.000,00

741151

Приходи од камата

450.000,00

450.000,00

742251

Општинске административне таксе

1.795.000,00

1.795.000,00

743353

Мандатне казне

20.000,00

20.000,00

745151

Остали приходи у корист нивоа општина

2.748.295,00

2.748.295,00

714571

Б
711111

УСТУПЉЕНИ ПРИХОДИ ОДЛУКОМ
Порез на зараде

145.994.018,00

11.091.405,14

157.085.423,14

3.686.388,00

3.686.388,00

3.000.000,00

3.000.000,00

30.000.000,00

30.000.000,00

12.834.381,00

12.834.381,00

1.800.000,00

1.800.000,00

711123

Порез на приход од самосталних делатности према
стварно оствареном приходу
Порез на приход од самосталних делатности према
паушално утврђеном приходу
Порез на приход од самосталне делатностисамоопорезивање

713311

Порез на наслеђе и поклон

713421

Порез на пренос апсолутних права на непокретности

16.257.887,00

16.257.887,00

713423

Порез на пренос апсолутних права на половним мот.
возилима

4.321.000,00

4.321.000,00

711121
711122
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733154

Tекући трансфери градова у корист нивоа општина
Tекући трансфери од Републике у корист нивоа
општина

733100

Нови трансфери
II

НАМЕНСКИ ПРИХОДИ (а+б)

а
741534
б
711111
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10.380.405,14

10.380.405,14

711.000,00

711.000,00

74.094.362,00

74.094.362,00

150.703.854,00

0,00

150.703.854,00

ИЗВОРНИ НАМЕНСКИ ПРИХОДИ ОПШТИНЕ

450.000,00

0,00

450.000,00

Накнада за коришћење грађевинског земљишта

450.000,00

ПРИХОДИ УСТУПЉЕНИ ОДЛУКОМ

150.253.854,00

Порез на зараде

150.253.854,00

УКУПНО ( I + II )

405.272.712,00

321

III

Вишак прихода

7

IV

Приходи ЦК
УКУПНО ( I + II + III + IV)

405.272.712,00

450.000,00
0,00

150.253.854,00
150.253.854,00

11.091.405,14

416.364.117,14

33.968.880,79

33.968.880,79

307.500,00

307.500,00

45.367.785,93

450.640.497,93

РАСХПДИ
Економска

класификација

Средства из
буџета

Врста расхода

Издаци из
додатних
извора
363.421,34

Укупна
средства

41

РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ

80.006.608,00

411

Плате и додаци запослених

63.157.330,00

63.157.330,00

412

Социјални доприноси на терет послодавца

11.270.128,00

11.270.128,00

413

Накнаде у натури

261.140,00

18.000,00

279.140,00

414

Социјална давања запосленима

462.000,00

345.421,34

807.421,34

415

Накнаде запосленима

416

Jубиларне награде

417

Накнаде члановима Већа и одборницима

42

КОРИШЋЕЊЕ РОБА И УСЛУГА

89.000.585,56

790.546,00

89.791.131,56

421

Стални трошкови

53.392.710,56

214.500,00

53.607.210,56

422

Трошкови путовања

279.600,00

2.000,00

281.600,00

423

Услуге по уговору

3.636.700,00

120.000,00

3.756.700,00

424

Специјализоване услуге

1.850.000,00

348.000,00

2.198.000,00

425

Текуће поправке и одржавање

426

Материјал

45

СУБВЕНЦИЈЕ

55.240.400,00

55.240.400,00

451

Субвенције јавним нефинансијским предузећима

55.240.400,00

55.240.400,00

46

ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ

27.154.880,00

6.200.000,00

33.354.880,00

463

Основно образовање

12.777.700,00

6.200.000,00

18.977.700,00

465

Остале донације,дотације и трансфери

14.377.180,00

47

СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА

1.080.000,00

1.080.000,00

356.010,00

356.010,00

3.420.000,00

3.420.000,00

23.814.300,00
6.027.275,00
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472

Накнаде за социјалну заштиту из буџета

48

04.06.2018. гпдине

2.333.200,00

411.000,00

2.744.200,00

ОСТАЛИ РАСХОДИ

34.084.975,00

5.000,00

34.089.975,00

481

Донације невладиним организацијама

24.787.001,00

482

Порези,обавезне таксе и казне

5.991.000,00

483

Новчане казне и пенали по решењу судова

2.560.000,00

2.560.000,00

485

Накнада штете

746.974,00

746.974,00

49

СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ

20.000,00

20.000,00

499

Средства резерве

20.000,00

20.000,00

51

ОСНОВНА СРЕДСТВА

115.064.920,44

37.597.818,59

152.662.739,03

511

Зграде, грађевински објекти и инфраструктура

112.023.660,44

13.597.818,59

125.621.479,03

512

Опрема

3.041.260,00

24.000.000,00

27.041.260,00

54

ОСТАЛА ОСНОВНА СРЕДСТВА

2.367.143,00

2.367.143,00

541

Земљиште

2.367.143,00

2.367.143,00

УКУПНА СРЕДСТВА

405.272.712,00

24.787.001,00
5.000,00

45.367.785,93

5.996.000,00

450.640.497,93

Издаци бучета, пп прпграмскпј класификацији, утврђени су и расппређени у следећим
изнпсима:
Щифра
Прпграм
1
0601

Прпграмска
активнпст/
Прпјекат
2
0601-0001
0601-0002
0601-0003
0601-0006
0601-0008
0601-0009
0601-0010
0601-0011

0401
0401-0001
0701
0701-0001
0701-0002
0701-1001
2001

Средства из
бучета

Назив

3
Прпграм 2. Кпмунална делатнпст
ПРПГРАМСКА АКТИВНПСТ Впдпснабдеваое
ПРПГРАМСКА АКТИВНПСТ Управљаое птпадним
впдама
ПРПГРАМСКА АКТИВНПСТ Пдржаваое деппнија
ПРПГРАМСКА АКТИВНПСТ Паркинг сервис
ПРПГРАМСКА АКТИВНПСТ Јавна хигијена
ПРПГРАМСКА АКТИВНПСТ Уређиваое и
пдржаваое зеленила
ПРПГРАМСКА АКТИВНПСТ Јавна расвета
ПРПГРАМСКА АКТИВНПСТ Пдржаваое грпбаља и
ппгребне услуге
Прпграм 6. Защтита живптне средине
ПРПГРАМСКА АКТИВНПСТ Управљаое защтитпм
живптне средине и прирпдних вреднпсти
Прпграм 7. Путна инфраструктура
ПРПГРАМСКА АКТИВНПСТ Управљаое
сапбраћајнпм инфраструктурпм
ПРПГРАМСКА АКТИВНПСТ Пдржаваое путева
ПРПЈЕКАТ Набавка мащина
Прпграм 8. Предщкплскп васпитаое
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4
107.441.771,00
37.012.000,00

Средства из
псталих
извпра
5

Укупна
средства
6
107.441.771,00
37.012.000,00

1.550.000,00

1.550.000,00

0,00
3.571.660,44
42.226.000,00

0,00
3.571.660,44
42.226.000,00

420.000,00

420.000,00

22.426.210,56

22.426.210,56

235.900,00

235.900,00

77.000,00

77.000,00

77.000,00

77.000,00

89.397.500,00

77.823.000,00
11.574.500,00
2.959.000,00

6.974.359,14

96.371.859,14

6.974.359,14

6.974.359,14
77.823.000,00
2.959.000,00

Градска ппщтина Спппт

2002
2002-0001
2002-1001
2002-1002
2002-1003
2002-1004
2002-1006
2003
2003-0001
0901
0901-0001
0901-0005
1801
1801-0001
1801-1001
1201
1201-0001
1201-0002
1201-1001
1301
1301-0001

1301-0002

1301-0003
0602
0602-0001
0602-1001
0602-1002
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Прпграм 9. Пснпвнп пбразпваое
ПРПГРАМСКА АКТИВНПСТ Функципнисаое
пснпвних щкпла
ПРПЈЕКАТ Исхрана и смещтај ушеника
ПРПЈЕКАТ Текуће ппправке и пдржаваое щкпла
ПРПЈЕКАТ Превпз ушеника
ПРПЈЕКАТ Награде ушеницима
ПРПЈЕКАТ Истраживашка станица Петница и
пстали прпграми
Прпграм 10. Средое пбразпваое
ПРПГРАМСКА АКТИВНПАТ Функципнисаое
средоих щкпла
Прпграм 11. Спцијална и дешја защтита
ПРПРАМСКА АКТИВНПСТ Спцијалне ппмпћи
ПРПГРАМСКА АКТИВНПСТ Активнпсти Црвенпг
крста
Прпграм 12. Примарна здравствена защтита
ПРПГРАМСКА АКТИВНПСТ Функципнисаое
устанпва примарне здравствене защтите
ПРПЈЕКАТ Заједнп дп здравља са младим
лекарима Спппта
Прпграм 13. Развпј културе
ПРПГРАМСКА АКТИВНПСТ Функципнисаое
лпкалних устанпва културе
ПРПГРАМСКА АКТИВНПСТ Ппдстицаји културнпм
и уметнишкпм стваралащтву
ПРПЈЕКАТ СПФЕСТ
Прпграм 14. Развпј сппрта и пмладине
ПРПГРАМСКА АКТИВНПСТ Ппдрщка лпкалним
сппртским прганизаацијама, удружеоима и
савезима
ПРПГРАМСКА АКТИВНПСТ Ппдрщка щкплскпм,
предщкплскпм и рекреативнпм сппрту и маспвнпј
физишкпј култури
ПРПГРАМСКА АКТИВНПСТ Пдржаваое сппртске
инфраструктуре
Прпграм 15. Лпкална сампуправа
ПРПГРАМСКА АКТИВНПСТ Функципнисаое
лпкалне сампуправе и градских ппщтина
Унапређеое безбеднпсти сапбраћаја
Изградоа ппслпвне зграде
УКУПНИ РАСХПДИ
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15.738.347,00

15.738.347,00

1.800.000,00

1.800.000,00

0,00
11.790.000,00
1.828.000,00
215.147,00

0,00
11.790.000,00
1.828.000,00
215.147,00

105.200,00

105.200,00

20.700,00

20.700,00

20.700,00

20.700,00

690.000,00
190.000,00

411.000,00
411.000,00

1.101.000,00
601.000,00

500.000,00

500.000,00

4.640.000,00

4.640.000,00
0,00

4.640.000,00

4.640.000,00

28.768.812,00

607.500,00

29.376.312,00

20.034.532,00

607.500,00

20.642.032,00

8.297.600,00

8.297.600,00

436.680,00
16.737.000,00

436.680,00
16.737.000,00

4.280.000,00

4.280.000,00

65.000,00

65.000,00

12.392.000,00

12.392.000,00

138.802.582,00

37.374.926,79

176.177.508,79

134.388.582,00

24.551.467,34

158.940.049,34

4.414.000,00

6.200.000,00
6.623.459,45

405.272.712,00

45.367.785,93

450.640.497,93
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Остали извори

Сви извори

Извор финан.

5

Позиција

4

ОПИС

Извор 01

3

Економска класификација

2

Функција

Глава

1

Програмска класификација

Раздео

Прихпди у изнпсу пд 450.640.497,93 динара расппређују се пп кприсницима, прпграмима,
прпграмским активнпстима и прпјектима и тп:

7

8

9

10

6

1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ И ВЕЋЕ
0602

ПРОГРАМ 15 Локална самоуправа

06020001

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање
локалне самоуправе и градских општина
110

Извршни и законодавни органи
417

1

Накнаде члановима Већа и одборницима

421

2

Стални трошкови

422

3

Трошкови путовања

423

4

424

3.420.000,00

3.420.000,00

145.000,00

145.000,00

80.000,00

80.000,00

Услуге по уговору

820.000,00

820.000,00

4a

Специјализоване услуге

336.000,00

336.000,00

426

5

Материјал

210.000,00

210.000,00

465

6

Остале текуће дотације и трансфери

325.000,00

325.000,00

481

7

Дотације невладиним организацијама (политичке
странке)

342.001,00

342.001,00

481

7а

Дотације невладиним организацијама

52.500,00

52.500,00

499

8

Средства сталне буџетске резерве

10.000,00

10.000,00

499

9

Средства текуће буџетске резерве

10.000,00

10.000,00

Приходи из буџета

5.750.501,00

5.750.501,00

Функција 110:

5.750.501,00

5.750.501,00

Приходи из буџета

5.750.501,00

5.750.501,00

Свега за програмску активност 0602-0001

5.750.501,00

5.750.501,00

Извори финансирања за функцију 110:
01

Извори финансирања за програмску активност
0602-0001:
01

06021001

ПРОЈЕКАТ Унапређење безбедности
саобраћаја
110

Извршни и законодавни органи
423

9a

Услуге по уговору

0,00

0,00

426

9б

Материјал

0,00

0,00
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463

9в

Текуће донације и трансфери осталим нивоима
власти

5.300.000,00

5.300.000,00

463

9г

Текуће донације и трансфери осталим нивоима
власти

900.000,00

900.000,00

3.200.000,00

3.200.000,00

Извори финансирања за функцију 110:
07

Донације од осталих нивоа власти

13

Вишак прихода

0,00

3.000.000,00

3.000.000,00

Функција110:

0,00

6.200.000,00

6.200.000,00

3.200.000,00

3.200.000,00

Извори финансирања за пројекат 0602-1001:
07

Донације од осталих нивоа власти

13

Вишак прихода

0,00

3.000.000,00

3.000.000,00

Свега за пројекат 0602-1001

0,00

6.200.000,00

6.200.000,00

Извори финансирања за Програм15:
01

Приходи из буџета

07

Донације од осталих нивоа власти

13

Вишак прихода

5.750.501,00

Свега за програм 15:
ПРОГРАМ 2 Комунална делатност

06010001

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Водоснабдевање
110

3.200.000,00

5.750.501,00

0601

5.750.501,00
3.200.000,00

3.000.000,00

3.000.000,00

6.200.000,00

11.950.501,00

Извршни и законодавни органи
451

10

Субвенције јавним нефинансијским предузећима

23.612.000,00

23.612.000,00

Приходи из буџета

23.612.000,00

23.612.000,00

Функција 110:

23.612.000,00

23.612.000,00

Приходи из буџета

23.612.000,00

23.612.000,00

Свега за програмску активност 0601-0001

23.612.000,00

23.612.000,00

0,00

0,00

Приходи из буџета

0,00

0,00

Функција 110:

0,00

0,00

0,00

0,00

Извори финансирања за функцију 110:
01

Извори финансирања за програмску активност
0601-0001:
01

06010002

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Управљање
отпадним водама
110

Извршни и законодавни органи
451

11

Субвенције јавним нефинансијским предузећима
Извори финансирања за функцију 110:
01

Извори финансирања за програмску активност
0601-0002:
01

Приходи из буџета
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Свега за програмску активност 0601-0002
06010008
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0,00

0,00

19.980.000,00

19.980.000,00

Приходи из буџета

19.980.000,00

19.980.000,00

Функција 110:

19.980.000,00

19.980.000,00

Приходи из буџета

19.980.000,00

19.980.000,00

Свега за програмску активност 0601-0008

19.980.000,00

19.980.000,00

0,00

0,00

Приходи из буџета

0,00

0,00

Функција 110:

0,00

0,00

Приходи из буџета

0,00

0,00

Свега за програмску активност 0601-0009

0,00

0,00

73.900,00

73.900,00

Приходи из буџета

73.900,00

73.900,00

Функција 110:

73.900,00

73.900,00

Приходи из буџета

73.900,00

73.900,00

Свега за програмску активност 0601-0011

73.900,00

73.900,00

Приходи из буџета

43.665.900,00

43.665.900,00

Свега за програм 2:

43.665.900,00

43.665.900,00

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Јавна хигијена
110

Извршни и законодавни органи
451

12

Субвенције јавним нефинансијским предузећима
Извори финансирања за функцију 110:
01

Извори финансирања за програмску активност
0601-0008:
01

06010009

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Уређење и
одржавање зеленила
110

Извршни и законодавни органи
451

13

Субвенције јавним нефинансијским предузећима
Извори финансирања за функцију 110:
01

Извори финансирања за програмску активност
0601-0009:
01

06010011

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Одржавање
гробаља и погребне услуге
110

Извршни и законодавни органи
451

14

Субвенције јавним нефинансијским предузећима
Извори финансирања за функцију 110:
01

Извори финансирања за програмску активност
0601-0011:
01

Извори финансирања за Програм 2:
01

0701

ПРОГРАМ 7 Путна инфраструктура

07011001

ПРОЈЕКАТ Набавка машина
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Извршни и законодавни органи
451

15

Субвенције јавним нефинансијским предузећима

11.574.500,00

11.574.500,00

Приходи из буџета

11.574.500,00

11.574.500,00

Функција 110:

11.574.500,00

11.574.500,00

Приходи из буџета

11.574.500,00

11.574.500,00

Свега за пројекат 0701-1001

11.574.500,00

11.574.500,00

Приходи из буџета

11.574.500,00

11.574.500,00

Свега за програм 7:

11.574.500,00

11.574.500,00

500.000,00

500.000,00

Приходи из буџета

500.000,00

500.000,00

Функција 110:

500.000,00

500.000,00

Приходи из буџета

500.000,00

500.000,00

Свега за програмску активност 0901-0005

500.000,00

500.000,00

Приходи из буџета

500.000,00

500.000,00

Свега за програм 11:

500.000,00

500.000,00

0,00

0,00

Приходи из буџета

0,00

0,00

Функција 110:

0,00

0,00

Приходи из буџета

0,00

0,00

Свега за програмску активност 1801-0001

0,00

0,00

Извори финансирања за функцију 110:
01

Извори финансирања за пројекат 0701-1001:
01

Извори финансирања за Програм 7:
01

0901

ПРОГРАМ 11 Социјална и дечија заштита

09010005

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Активности Црвеног
крста
110

Извршни и законодавни органи
481

16

Дотације невладиним организацијама
Извори финансирања за функцију 110:
01

Извори финансирања за програмску активност
0901-0005:
01

Извори финансирања за Програм 11:
01

1801

ПРОГРАМ 12 Здравство

18010001

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање
установа примарне здравствене заштите
110

Извршни и законодавни органи
465

17

Остале донације, дотације и трансфери
Извори финансирања за функцију 110:
01

Извори финансирања за програмску активност
1801-0001:
01

255
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Инфпрматпр п раду

18011001

04.06.2018. гпдине

ПРОЈЕКАТ: Заједно до здравља са младим
лекарима Сопота
110

Извршни и законодавни органи
465

18

Остале донације, дотације и трансфери

4.640.000,00

4.640.000,00

Приходи из буџета

4.640.000,00

4.640.000,00

Функција 110:

4.640.000,00

4.640.000,00

Приходи из буџета

4.640.000,00

4.640.000,00

Свега за пројекат 1801-1001

4.640.000,00

4.640.000,00

Приходи из буџета

4.640.000,00

4.640.000,00

Свега за програм 12:

4.640.000,00

4.640.000,00

Извори финансирања за функцију 110:
01

Извори финансирања за пројекат 1801-1001:
01

Извори финансирања за Програм 12:
01

2001

ПРОГРАМ 8 Предшколско васпитање

20010001

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање
предшколских установа
950

Образовање које није дефинисано нивоом
425
463

19

Текуће поправке и одржавање

132.000,00

132.000,00

20

Текуће донације и трансфери осталим нивоима
власти

967.000,00

967.000,00

Приходи из буџета

1.099.000,00

1.099.000,00

Функција 950:

1.099.000,00

1.099.000,00

Приходи из буџета

1.099.000,00

1.099.000,00

Свега за програмску активност 2001-0001

1.099.000,00

1.099.000,00

Приходи из буџета

1.099.000,00

1.099.000,00

Свега за програм 8:

1.099.000,00

1.099.000,00

0,00

0,00

Приходи из буџета

0,00

0,00

Функција 950:

0,00

0,00

Извори финансирања за функцију 950:
01

Извори финансирања за програмску активност
2001-0001:
01

Извори финансирања за Програм 8:
01

2002

ПРОГРАМ 9 Основно образовање

20021001

ПРОЈЕКАТ Исхрана и смештај ученика
950

Образовање које није дефинисано нивоом
472

21

Исхрана и смештај ученика
Извори финансирања за функцију 950:
01

Извори финансирања за пројекат 2002-1001:

256
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Инфпрматпр п раду

01

20021002

04.06.2018. гпдине

Приходи из буџета

0,00

0,00

Свега за пројекат 2002-1001

0,00

0,00

0,00

0,00

11.790.000,00

11.790.000,00

Приходи из буџета

11.790.000,00

11.790.000,00

Функција 950:

11.790.000,00

11.790.000,00

Приходи из буџета

11.790.000,00

11.790.000,00

Свега за пројекат 2002-1002

11.790.000,00

11.790.000,00

1.828.000,00

1.828.000,00

Приходи из буџета

1.828.000,00

1.828.000,00

Функција 950:

1.828.000,00

1.828.000,00

Приходи из буџета

1.828.000,00

1.828.000,00

Свега за пројекат 2002-1003

1.828.000,00

1.828.000,00

5.147,00

5.147,00

210.000,00

210.000,00

Приходи из буџета

215.147,00

215.147,00

Функција 950:

215.147,00

215.147,00

Приходи из буџета

215.147,00

215.147,00

Свега за пројекат 2002-1004

215.147,00

215.147,00

105.200,00

105.200,00

ПРОЈЕКАТ Текуће поправке школа
950

Образовање које није дефинисано нивоом
425
463

22

Текуће поправке и одржавање

23

Текући донације и трансфери осталим нивоима
власти
Извори финансирања за функцију 950:
01

Извори финансирања за пројекат 2002-1002:
01

20021003

ПРОЈЕКАТ: Превоз ученика - редован
950

Образовање које није дефинисано нивоом
472

24

Накнаде за социјалну заштиту из буџета
Извори финансирања за функцију 950:
01

Извори финансирања за пројекат 2002-1003:
01

20021004

ПРОЈЕКАТ Награде ученицима
950

Образовање које није дефинисано нивоом
426

25a

Материјал

472

25

Накнаде за социјалну заштиту из буџета
Извори финансирања за функцију 950:
01

Извори финансирања за пројекат 2002-1004:
01

20021006

ПРОЈЕКАТ Истраживачка станица Петница и
остали програми
950

Образовање које није дефинисано нивоом
472

26

Накнаде за социјалну заштиту из буџета
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Инфпрматпр п раду
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Извори финансирања за функцију 950:
01

Приходи из буџета

105.200,00

105.200,00

Функција 950:

105.200,00

105.200,00

Приходи из буџета

105.200,00

105.200,00

Свега за пројекат 2002-1006

105.200,00

105.200,00

Приходи из буџета

13.938.347,00

13.938.347,00

Свега за програм 9:

13.938.347,00

13.938.347,00

0,00

0,00

20.700,00

20.700,00

Приходи из буџета

20.700,00

20.700,00

Функција 950:

20.700,00

20.700,00

Приходи из буџета

20.700,00

20.700,00

Свега за програмску активност 2003-0001

20.700,00

20.700,00

Приходи из буџета

20.700,00

20.700,00

Свега за програм 10:

20.700,00

20.700,00

0,00

0,00

Приходи из буџета

0,00

0,00

Функција 860:

0,00

0,00

Приходи из буџета

0,00

0,00

Свега за програмску активност 1201-0001

0,00

0,00

Извори финансирања за пројекат 2002-1006:
01

Извори финансирања за Програм9:
01

2003

ПРОГРАМ 10 Средње образовање

20030001

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање
средњих школа
950

Образовање које није дефинисано нивоом
425
463

27

Текуће поправке и одржавање

28

Текуће донације и трансфери осталим нивоима
власти
Извори финансирања за функцију 950:
01

Извори финансирања за програмску активност
2003-0001:
01

Извори финансирања за Програм10:
01

1201

ПРОГРАМ 13 Развој културе

12010001

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање
локалних установа културе
Рекреација , спорт, култура и вере,
некласификовано на другом месту

860
425

29

Текуће поправке и одржавање
Извори финансирања за функцију 860:
01

Извори финансирања за програмску активност
1201-0001:
01

258
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ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Подстицаји
културном и уметничком стваралаштву
Рекреација , спорт, култура и вере,
некласификовано на другом месту

860
422

30a

Трошкови путовања

135.600,00

135.600,00

423

30

Услуге по уговору

177.000,00

177.000,00

426

30б

Материјал

71.500,00

71.500,00

465

31а

Остале текуће дотације и трансфери

758.000,00

758.000,00

481

31б

Дотације невладиним организацијама

98.500,00

98.500,00

481

31

Дотације верским заједницама

7.057.000,00

7.057.000,00

Приходи из буџета

8.297.600,00

8.297.600,00

Функција 860:

8.297.600,00

8.297.600,00

Приходи из буџета

8.297.600,00

8.297.600,00

Свега за програмску активност 1201-0002

8.297.600,00

8.297.600,00

0,00

0,00

436.680,00

436.680,00

Приходи из буџета

436.680,00

436.680,00

Функција 860:

436.680,00

436.680,00

Приходи из буџета

436.680,00

436.680,00

Свега за пројекат 1201-1001

436.680,00

436.680,00

Приходи из буџета

8.734.280,00

8.734.280,00

Свега за програм 13:

8.734.280,00

8.734.280,00

4.280.000,00

4.280.000,00

Извори финансирања за функцију 860:
01

Извори финансирања за програмску активност
1201-0002:
01

12011001

ПРОЈЕКАТ: СОФЕСТ
Рекреација , спорт, култура и вере,
некласификовано на другом месту

860
423

32

Услуге по уговору

465

33

Текуће дотације и трансфери
Извори финансирања за функцију 860:
01

Извори финансирања за пројекат 1201-1001:
01

Извори финансирања за Програм13:
01

ПРОГРАМ 14 Развој спорта и омладине

1301

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Подршка локалним
спортским организацијама, удружењима и
савезима
Рекреација , спорт, култура и вере,
некласификовано на другом месту

13010001
860
481

34

Дотације спортским организацијама
Извори финансирања за функцију 860:
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Приходи из буџета

4.280.000,00

4.280.000,00

Функција 860:

4.280.000,00

4.280.000,00

Приходи из буџета

4.280.000,00

4.280.000,00

Свега за програмску активност 1301-0001

4.280.000,00

4.280.000,00

65.000,00

65.000,00

Приходи из буџета

65.000,00

65.000,00

Функција 860:

65.000,00

65.000,00

Приходи из буџета

65.000,00

65.000,00

Свега за програмску активност 1301-0002

65.000,00

65.000,00

6.782.000,00

6.782.000,00

Приходи из буџета

6.782.000,00

6.782.000,00

Функција 860:

6.782.000,00

6.782.000,00

Приходи из буџета

6.782.000,00

6.782.000,00

Свега за програмску активност 1301-0003

6.782.000,00

6.782.000,00

Приходи из буџета

11.127.000,00

11.127.000,00

Свега за програм 14:

11.127.000,00

11.127.000,00

101.050.228,00

101.050.228,00

Извори финансирања за програмску активност
1301-0001:
01

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Подршка
предшколском, школском и рекреативном
спорту и масовној физичкој култури

13010002

Рекреација , спорт, култура и вере,
некласификовано на другом месту

860
481

35

Дотације спортским организацијама
Извори финансирања за функцију 860:
01

Извори финансирања за програмску активност
1301-0002:
01

13010003

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Одржавање
спортске инфраструктуре
Рекреација , спорт, култура и вере,
некласификовано на другом месту

860
481

36

Дотације спортским организацијама
Извори финансирања за функцију 860:
01

Извори финансирања за програмску активност
1301-0003:
01

Извори финансирања за Програм14:
01

Извори финансирања за раздео 01:
01

Приходи из буџета

07

Донације од осталих нивоа власти

13

Вишак прихода
Свега за раздео 01:

2

3.200.000,00

101.050.228,00

УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ

260

3.200.000,00

3.000.000,00

3.000.000,00

6.200.000,00

107.250.228,00

Градска ппщтина Спппт
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УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
0602

ПРОГРАМ 15 Локална самоуправа

06020001

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање
локалне самоуправе и градских општина
Опште услуге

130
411

37

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)

412

38

Социјални доприноси на терет послодавца

413

38a

Накнаде у натури

414

39

Социјална давања запосленима

462.000,00

415

40

Накнаде трошкова за запослене

920.000,00

920.000,00

416

40а

Јубиларне награде

356.010,00

356.010,00

421

41

Стални трошкови

422

42

Трошкови путовања

423

43

Услуге по уговору

424

44

Специјализоване услуге

425

45

426

55.000.000,00

55.000.000,00

9.811.000,00

9.811.000,00

200.000,00

200.000,00

8.520.000,00

345.421,34

200.000,00

807.421,34

8.720.000,00

56.000,00

56.000,00

1.410.000,00

1.410.000,00

250.000,00

250.000,00

Текуће поправке и одржавање

3.050.000,00

3.050.000,00

46

Материјал

2.948.954,00

465

47

Остале текуће дотације и трансфери

7.140.000,00

7.140.000,00

482

48

Порези, обавезне таксе и казне

170.000,00

170.000,00

483

49

Новчане казне и пенали по решењу судова

2.560.000,00

2.560.000,00

485

49a

Накнада штете

400.000,00

400.000,00

511

50

Зграде и грађевински објекти

7.680.000,00

7.680.000,00

512

51

Опрема

1.360.000,00

1.360.000,00

541

52

Земљиште

2.367.143,00

2.367.143,00

104.661.107,00

104.661.107,00

6.046,00

2.955.000,00

Извори финансирања за функцију 130:
01

Приходи из буџета

07

Донације од осталих нивоа власти

206.046,00

206.046,00

13

Вишак прихода

345.421,34

345.421,34

551.467,34

105.212.574,34

Функција 130:

104.661.107,00

Извори финансирања за програмску активност
0602-0001:
01

Приходи из буџета

07

Донације од осталих нивоа власти

206.046,00

13

Вишак прихода

345.421,34

345.421,34

551.467,34

105.212.574,34

104.661.107,00

Свега за програмску активност 0602-0001

104.661.107,00

104.661.107,00
206.046,00

Извори финансирања за Програм15:
01

Приходи из буџета

104.661.107,00

261

104.661.107,00

Градска ппщтина Спппт

Инфпрматпр п раду

04.06.2018. гпдине

07

Донације од осталих нивоа власти

206.046,00

206.046,00

13

Вишак прихода

345.421,34

345.421,34

551.467,34

105.212.574,34

Свега за програм 15:

104.661.107,00

0901

ПРОГРАМ 11 Социјална и дечија заштита

09010001

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Социјалне помоћи
Социјална заштита некласификована на
другом месту

090
472

53

472

53a

Накнаде за социјалну заштиту из буџета

190.000,00

190.000,00
411.000,00

411.000,00

Извори финансирања за функцију 090:
01

Приходи из буџета

07

Донације од осталих нивоа власти

190.000,00

Функција 090:

190.000,00

190.000,00
411.000,00

411.000,00

411.000,00

601.000,00

Извори финансирања за програмску активност
0901-0001:
01

Приходи из буџета

07

Донације од осталих нивоа власти

190.000,00

Свега за програмску активност 0901-0001

190.000,00

190.000,00
411.000,00

411.000,00

411.000,00

601.000,00

Извори финансирања за Програм11:
01

Приходи из буџета

07

Донације од осталих нивоа власти

190.000,00

Свега за програм 11:

190.000,00

190.000,00
411.000,00

411.000,00

411.000,00

601.000,00

Извори финансирања за главу 2.1:
01

Приходи из буџета

07

Донације од осталих нивоа власти

617.046,00

617.046,00

13

Вишак прихода

345.421,34

345.421,34

962.467,34

105.813.574,34

104.851.107,00

Свега за главу 2.1:

104.851.107,00

0602

ЈП "ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ОПШТИНЕ
СОПОТ
ПРОГРАМ 15 Локална самоуправа

06020001

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање
локалне самоуправе и градских општина

2.2

104.851.107,00

Развој заједнице

620
411

54

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)

6.850.000,00

6.850.000,00

412

55

Социјални доприноси на терет послодавца

1.225.000,00

1.225.000,00

414

56

Социјална давања запосленима

0,00

0,00

415

57

Накнаде трошкова за запослене

160.000,00

160.000,00

421

58

Стални трошкови

2.919.000,00

2.919.000,00
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422

59

Трошкови путовања

8.000,00

8.000,00

423

60

Услуге по уговору

475.000,00

475.000,00

424

61

Специјализоване услуге

420.000,00

420.000,00

425

62

Текуће поправке и одржавање

2.168.000,00

2.168.000,00

426

63

Материјал

2.034.000,00

2.034.000,00

465

64

Остале текуће дотације и трансфери

910.000,00

910.000,00

482

65

Порези, обавезне таксе и казне

5.800.000,00

5.800.000,00

485

66

Накнаде штете

346.974,00

346.974,00

512

67

Опрема

661.000,00

24.000.000,00

24.661.000,00

Извори финансирања за функцију 620:
01

Приходи из буџета

13

Вишак прихода

23.976.974,00

Функција 620:

23.976.974,00

23.976.974,00
24.000.000,00

24.000.000,00

24.000.000,00

47.976.974,00

Извори финансирања за програмску активност
0602-0001:
01

Приходи из буџета

13

Вишак прихода

23.976.974,00
24.000.000,00

Свега за програмску активност 0602-0001
06021002

23.976.974,00

23.976.974,00

24.000.000,00

47.976.974,00

3.428.000,00

6.623.459,45

10.051.459,45

ПРОЈЕКАТ: Изградња пословне зграде
620

Развој заједнице
511

67a

Зграде и грађевински објекти

512

67б

Намештај

986.000,00

986.000,00

4.414.000,00

4.414.000,00

Извори финансирања за функцију 620:
01

Приходи из буџета

13

Вишак прихода
Функција 620:

4.414.000,00

6.623.459,45

6.623.459,45

6.623.459,45

11.037.459,45

Извори финансирања за пројекат 0602-1002:
01

Приходи из буџета

13

Вишак прихода

4.414.000,00

Свега за пројекат 0602-1002

4.414.000,00

4.414.000,00
6.623.459,45

6.623.459,45

6.623.459,45

11.037.459,45

Извори финансирања за Програм15:
01

Приходи из буџета

13

Вишак прихода

28.390.974,00

Свега за програм 15:
0601

28.390.974,00

ПРОГРАМ 2 Комунална делатност
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ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Водоснабдевање
Развој заједнице

620
511

68

Зграде и грађевински објекти

9.300.000,00

9.300.000,00

Приходи из буџета

9.300.000,00

9.300.000,00

Функција 620:

9.300.000,00

9.300.000,00

Приходи из буџета

9.300.000,00

9.300.000,00

Свега за програмску активност 0601-0001

9.300.000,00

9.300.000,00

1.550.000,00

1.550.000,00

Приходи из буџета

1.550.000,00

1.550.000,00

Функција 620:

1.550.000,00

1.550.000,00

Приходи из буџета

1.550.000,00

1.550.000,00

Свега за програмску активност 0601-0002

1.550.000,00

1.550.000,00

0,00

0,00

Приходи из буџета

0,00

0,00

Функција 620:

0,00

0,00

Приходи из буџета

0,00

0,00

Свега за програмску активност 0601-0003

0,00

0,00

3.571.660,44

3.571.660,44

Приходи из буџета

3.571.660,44

3.571.660,44

Функција 620:

3.571.660,44

3.571.660,44

Извори финансирања за функцију 620:
01

Извори финансирања за програмску активност
0601-0001:
01

06010002

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Управљање
отпадним водама
Развој заједнице

620
511

69

Зграде и грађевински објекти
Извори финансирања за функцију 620:
01

Извори финансирања за програмску активност
0601-0002:
01

06010003

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Одржавање
депонија
Развој заједнице

620
421

70

Стални трошкови
Извори финансирања за функцију 620:
01

Извори финансирања за програмску активност
0601-0003:
01

06010006

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Паркинг сервис
Развој заједнице

620
511

71

Зграде и грађевински објекти
Извори финансирања за функцију 620:
01

Извори финансирања за програмску активност
0601-0006:
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Приходи из буџета

3.571.660,44

3.571.660,44

Свега за програмску активност 0601-0006

3.571.660,44

3.571.660,44

22.200.000,00

22.200.000,00

Приходи из буџета

22.200.000,00

22.200.000,00

Функција 620:

22.200.000,00

22.200.000,00

Приходи из буџета

22.200.000,00

22.200.000,00

Свега за програмску активност 0601-0008

22.200.000,00

22.200.000,00

420.000,00

420.000,00

Приходи из буџета

420.000,00

420.000,00

Функција 620:

420.000,00

420.000,00

Приходи из буџета

420.000,00

420.000,00

Свега за програмску активност 0601-0009

420.000,00

420.000,00

18.506.210,56

18.506.210,56

2.215.000,00

2.215.000,00

Приходи из буџета

20.721.210,56

20.721.210,56

Функција 620:

20.721.210,56

20.721.210,56

Приходи из буџета

20.721.210,56

20.721.210,56

Свега за програмску активност 0601-0010

20.721.210,56

20.721.210,56

0,00

0,00

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Јавна хигијена
Развој заједнице

620
421

72

Стални трошкови
Извори финансирања за функцију 620:
01

Извори финансирања за програмску активност
0601-0008:
01

06010009

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Уређење и
одржавање зеленила
Развој заједнице

620
424

73

Специјализоване услуге
Извори финансирања за функцију 620:
01

Извори финансирања за програмску активност
0601-0009:
01

06010010

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Јавна расвета
Развој заједнице

620
421

74

Стални трошкови

511

75

Зграде и грађевински објекти
Извори финансирања за функцију 620:
01

Извори финансирања за програмску активност
0601-0010:
01

06010011

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Одржавање
гробаља и погребне услуге
Развој заједнице

620
425

76

Текуће поправке и одржавање
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126.000,00

126.000,00

Приходи из буџета

126.000,00

126.000,00

Функција 620:

126.000,00

126.000,00

Приходи из буџета

126.000,00

126.000,00

Свега за програмску активност 0601-0011

126.000,00

126.000,00

Приходи из буџета

57.888.871,00

57.888.871,00

Свега за програм 2:

57.888.871,00

57.888.871,00

0,00

0,00

77.000,00

77.000,00

Приходи из буџета

77.000,00

77.000,00

Функција 620:

77.000,00

77.000,00

Приходи из буџета

77.000,00

77.000,00

Свега за програмску активност 0401-0001

77.000,00

77.000,00

Приходи из буџета

77.000,00

77.000,00

Свега за програм 6:

77.000,00

77.000,00

0,00

0,00

Извори финансирања за функцију 620:
01

Извори финансирања за програмску активност
0601-0011:
01

Извори финансирања за Програм 2:
01

0401

ПРОГРАМ 6 Заштита животне средине

04010001

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Управљање
заштитом животне средине и природних
вредности
620

Развој заједнице
421

78

Стални трошкови

424

79

Специјализоване услуге
Извори финансирања за функцију 620:
01

Извори финансирања за програмску активност
0401-0001:
01

Извори финансирања за Програм 6:
01

0701

ПРОГРАМ 7 Путна инфраструктура

07010001

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Управљање
саобраћајном инфраструктуром
620

Развој заједнице
426

80

Материјал

511

81

Зграде и грађевински објекти

6.974.359,14

6.974.359,14

Извори финансирања за функцију 620:
01

Приходи из буџета

07

Донације од осталих нивоа власти

0,00

Функција 620:

0,00

Извори финансирања за програмску активност
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0701-0001:
01

Приходи из буџета

07

Донације од осталих нивоа власти

0,00

Свега за програмску активност 0701-0001
07010002

0,00
6.974.359,14

0,00

6.974.359,14

6.974.359,14

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Одржавање путева
620

Развој заједнице
424

82

Специјализоване услуге

511

83

Зграде и грађевински објекти

73.000,00

73.000,00

68.700.000,00

68.700.000,00

68.773.000,00

68.773.000,00

Извори финансирања за функцију 620:
01

Приходи из буџета

13

Вишак
Функција 620:

68.773.000,00

0,00

68.773.000,00

Извори финансирања за програмску активност
0701-0002:
01

Приходи из буџета

13

Вишак

68.773.000,00

Свега за програмску активност 0701-0002

68.773.000,00

68.773.000,00
0,00

68.773.000,00

Извори финансирања за Програм 7:
01

Приходи из буџета

07

Донације од осталих нивоа власти

13

Вишак прихода

68.773.000,00

Свега за програм 7:

6.974.359,14

68.773.000,00

1301

ПРОГРАМ 14 Развој спорта и омладине

13010003

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Одржавање
спортске инфраструктуре

68.773.000,00
6.974.359,14

0,00

0,00

6.974.359,14

75.747.359,14

Рекреација , спорт, култура и вере,
некласификовано на другом месту

860
481

84

Дотације спортским организацијама

4.260.000,00

4.260.000,00

Приходи из буџета

4.260.000,00

4.260.000,00

Функција 860:

4.260.000,00

4.260.000,00

Приходи из буџета

4.260.000,00

4.260.000,00

Свега за програмску активност 1301-0003

4.260.000,00

4.260.000,00

Приходи из буџета

4.260.000,00

4.260.000,00

Свега за програм 14:

4.260.000,00

4.260.000,00

Извори финансирања за функцију 860:
01

Извори финансирања за програмску активност
1301-0003:
01

Извори финансирања за Програм 14:
01
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04.06.2018. гпдине

Рекреација , спорт, култура и вере,
некласификовано на другом месту

860
425

85

Текуће поправке и одржавање

6.300.000,00

6.300.000,00

Приходи из буџета

6.300.000,00

6.300.000,00

Функција 860:

6.300.000,00

6.300.000,00

Приходи из буџета

6.300.000,00

6.300.000,00

Свега за програмску активност 1201-0001

6.300.000,00

6.300.000,00

Приходи из буџета

6.300.000,00

6.300.000,00

Свега за програм 13:

6.300.000,00

6.300.000,00

340.000,00

340.000,00

Приходи из буџета

340.000,00

340.000,00

Функција 950:

340.000,00

340.000,00

Приходи из буџета

340.000,00

340.000,00

Свега за програмску активност 2001-0001

340.000,00

340.000,00

Приходи из буџета

340.000,00

340.000,00

Свега за програм 8:

340.000,00

340.000,00

860.000,00

860.000,00

Приходи из буџета

860.000,00

860.000,00

Функција 950:

860.000,00

860.000,00

Извори финансирања за функцију 860:
01

Извори финансирања за програмску активност
1201-0001:
01

Извори финансирања за Програм 13:
01

2001

ПРОГРАМ 8 Предшколско васпитање

20010001

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање
предшколских установа
950

Образовање које није дефинисано нивоом
425

86

Текуће поправке и одржавање
Извори финансирања за функцију 950:
01

Извори финансирања за програмску активност
2001-0001:
01

Извори финансирања за Програм8:
01

2002

ПРОГРАМ 9 Основно образовање

20020001

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање
основних школа
950

Образовање које није дефинисано нивоом
425

87

Текуће поправке и одржавање
Извори финансирања за функцију 950:
01
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Извори финансирања за програмску активност
2002-0001:
01

Приходи из буџета

860.000,00

860.000,00

Свега за програмску активност 2002-0001

860.000,00

860.000,00

Приходи из буџета

860.000,00

860.000,00

Свега за програм 9:

860.000,00

860.000,00

0,00

0,00

Приходи из буџета

0,00

0,00

Функција 620:

0,00

0,00

Приходи из буџета

0,00

0,00

Свега за програмску активност 1801-0001

0,00

0,00

Приходи из буџета

0,00

0,00

Свега за програм 12:

0,00

0,00

166.889.845,00

166.889.845,00

Извори финансирања за Програм9:
01

1801

ПРОГРАМ 12 Здравство

18010001

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање
установа примарне здравствене заштите
620

Развој заједнице
425

88

Текуће поправке и одржавање
Извори финансирања за функцију 620:
01

Извори финансирања за програмску активност
1801-0001:
01

Извори финансирања за Програм12:
01

Извори финансирања за главу 2.2:
01

Приходи из буџета

07

Донације од осталих нивоа власти

13

Вишак прихода
Свега за главу2.2:

2.3

6.974.359,14

166.889.845,00

6.974.359,14

30.623.459,45

30.623.459,45

37.597.818,59

204.487.663,59

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
0601

ПРОГРАМ 2 Комунална делатност

06010001

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Водоснабдевање
Развој заједнице

620
511

89

Зграде и грађевински објекти

4.100.000,00

4.100.000,00

Приходи из буџета

4.100.000,00

4.100.000,00

Функција 620:

4.100.000,00

4.100.000,00

4.100.000,00

4.100.000,00

Извори финансирања за функцију 620:
01

Извори финансирања за програмску активност
0601-0001:
01

Приходи из буџета
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Свега за програмску активност 0601-0001
06010008

04.06.2018. гпдине

4.100.000,00

4.100.000,00

46.000,00

46.000,00

Приходи из буџета

46.000,00

46.000,00

Функција 620:

46.000,00

46.000,00

Приходи из буџета

46.000,00

46.000,00

Свега за програмску активност 0601-0008

46.000,00

46.000,00

1.705.000,00

1.705.000,00

Приходи из буџета

1.705.000,00

1.705.000,00

Функција 620:

1.705.000,00

1.705.000,00

Приходи из буџета

1.705.000,00

1.705.000,00

Свега за програмску активност 0601-0010

1.705.000,00

1.705.000,00

36.000,00

36.000,00

Приходи из буџета

36.000,00

36.000,00

Функција 620:

36.000,00

36.000,00

Приходи из буџета

36.000,00

36.000,00

Свега за програмску активност 0601-0011

36.000,00

36.000,00

Приходи из буџета

5.887.000,00

5.887.000,00

Свега за програм 2:

5.887.000,00

5.887.000,00

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Јавна хигијена
Развој заједнице

620
421

90

Стални трошкови
Извори финансирања за функцију 620:
01

Извори финансирања за програмску активност
0601-0008:
01

06010010

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Јавна расвета
Развој заједнице

620
511

91

Зграде и грађевински објекти
Извори финансирања за функцију 620:
01

Извори финансирања за програмску активност
0601-0010:
01

06010011

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Одржавање
гробаља и погребне услуге
Развој заједнице

620
421

Стални трошкови

92

Извори финансирања за функцију 620:
01

Извори финансирања за програмску активност
0601-0011:
01

Извори финансирања за Програм 2:
01

0701

ПРОГРАМ 7 Путна инфраструктура

07010002

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Одржавање путева
620

Развој заједнице
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93

Зграде и грађевински објекти

04.06.2018. гпдине

9.050.000,00

9.050.000,00

Приходи из буџета

9.050.000,00

9.050.000,00

Функција 620:

9.050.000,00

9.050.000,00

Приходи из буџета

9.050.000,00

9.050.000,00

Свега за програмску активност 0701-0002

9.050.000,00

9.050.000,00

Приходи из буџета

9.050.000,00

9.050.000,00

Свега за програм 7:

9.050.000,00

9.050.000,00

1.350.000,00

1.350.000,00

1.350.000,00

1.350.000,00

1.350.000,00

1.350.000,00

Приходи из буџета

1.350.000,00

1.350.000,00

Свега за програмску активност 1301-0003

1.350.000,00

1.350.000,00

Приходи из буџета

1.350.000,00

1.350.000,00

Свега за програм 14:

1.350.000,00

1.350.000,00

8.410.000,00

8.410.000,00

460.000,00

460.000,00

24.260,00

24.260,00

Приходи из буџета

8.894.260,00

8.894.260,00

Функција 860:

8.894.260,00

8.894.260,00

Извори финансирања за функцију 620:
01

Извори финансирања за програмску активност
0701-0002:
01

Извори финансирања за Програм 7:
01

1301

ПРОГРАМ 14 Развој спорта и омладине

13010003

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Одржавање
спортске инфраструктуре
Рекреација , спорт, култура и вере,
некласификовано на другом месту

860
481

94

Дотације спортским организацијама
Извори финансирања за функцију 860:
01

Приходи из буџета
Функција 860:
Извори финансирања за програмску активност
1301-0003:

01

Извори финансирања за Програм 14:
01

1201

ПРОГРАМ 13 Развој културе

12010001

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање
локалних установа културе
Рекреација , спорт, култура и вере,
некласификовано на другом месту

860
425

95

Текуће поправке и одржавање

426

96

Материјал

512

97

Опрема
Извори финансирања за функцију 860:
01
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Извори финансирања за програмску активност
1201-0001:
01

Приходи из буџета

8.894.260,00

8.894.260,00

Свега за програмску активност 1201-0001

8.894.260,00

8.894.260,00

Приходи из буџета

8.894.260,00

8.894.260,00

Свега за програм 13:

8.894.260,00

8.894.260,00

1.520.000,00

1.520.000,00

Приходи из буџета

1.520.000,00

1.520.000,00

Функција 950:

1.520.000,00

1.520.000,00

Приходи из буџета

1.520.000,00

1.520.000,00

Свега за програмску активност 2001-0001

1.520.000,00

1.520.000,00

1.520.000,00
1.520.000,00

1.520.000,00
1.520.000,00

940.000,00

940.000,00

940.000,00
940.000,00

940.000,00
940.000,00

940.000,00
940.000,00

940.000,00
940.000,00

940.000,00
940.000,00

940.000,00
940.000,00

27.641.260,00
27.641.260,00

27.641.260,00
27.641.260,00

Извори финансирања за Програм 13:
01

2001

ПРОГРАМ 8 Предшколско васпитање

20010001

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање
предшколских установа
950

Образовање које није дефинисано нивоом
425

98

Текуће поправке и одржавање
Извори финансирања за функцију 950:
01

Извори финансирања за програмску активност
2001-0001:
01

Извори финансирања за Програм8:
01

Приходи из буџета
Свега за програм 8:

2002

ПРОГРАМ 9 Основно образовање

20020001

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање
основних школа
950

Образовање које није дефинисано нивоом
425

99

Текуће поправке и одржавање
Извори финансирања за функцију 950:
01

Приходи из буџета

01

Функција 950:
Извори финансирања за програмску активност
2002-0001:
Приходи из буџета
Свега за програмску активност 2002-0001

01

Извори финансирања за Програм9:
Приходи из буџета
Свега за програм 9:
Извори финансирања за главу 2.3:

01

Приходи из буџета
Свега за главу 2.3:

2.4
1201

ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ СОПОТ
ПРОГРАМ 13 Развој културе
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ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање
локалних установа културе
Рекреација , спорт, култура и вере,
некласификовано на другом месту

860
411
412

100
101

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца

413
421

102
103

Накнаде у натури
Стални трошкови

422
423

103а
104

Трошкови путовања
Услуге по уговору

424
425

105
106

Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање

426
465

107
108

Материјал
Остале текуће дотације и трансфери

482
511

108a
108б

Порези, обавезне таксе и казне
Зграде и грађевински објекти

512

109

Опрема
Извори финансирања за функцију 860:

1.307.330,00

1.307.330,00

234.128,00
61.140,00

18.000,00

234.128,00
79.140,00

1.020.500,00
0,00

14.500,00
2.000,00

1.035.000,00
2.000,00

754.700,00
274.000,00

120.000,00
348.000,00

874.700,00
622.000,00

94.300,00
297.674,00

100.000,00

94.300,00
397.674,00

167.500,00
21.000,00

0,00
5.000,00

167.500,00
26.000,00

598.000,00
10.000,00

0,00

598.000,00
10.000,00

01

Приходи из буџета

04

Остали извори

307.500,00

307.500,00

07

Донације од осталих нивоа власти

300.000,00

300.000,00
5.447.772,00

01

Функција 860:
Извори финансирања за програмску активност
1201-0001:
Приходи из буџета

04

Остали извори

307.500,00

307.500,00

07

Донације од осталих нивоа власти

300.000,00

300.000,00
5.447.772,00

4.840.272,00

Свега за програмску активност 1201-0001

4.840.272,00

4.840.272,00

607.500,00

4.840.272,00

4.840.272,00

4.840.272,00

607.500,00

Извори финансирања за Програм 13:
01

Приходи из буџета

04

Остали извори

07

Донације од осталих нивоа власти

4.840.272,00

4.840.272,00
307.500,00

307.500,00

Свега за програм 13:

4.840.272,00

300.000,00
607.500,00

300.000,00
5.447.772,00

Свега за главу 2.4

4.840.272,00

607.500,00

5.447.772,00

Свега за раздео 2

304.222.484,00

39.167.785,93

343.390.269,93

УКУПНО ЗА РАЗДЕЛЕ:

405.272.712,00

45.367.785,93

450.640.497,93

0,00

0,00

0,00

107.441.771,00

0,00

107.441.771,00

Програми:
1101

Укупно Програм 1 Локални развој и просторно
планирање

0601

Укупно Програм 2 Комунална делатност

1501

Укупно Програм 3 Локални економски развој

0,00

0,00

0,00

1502

Укупно Програм 4 Развој туризма

0,00

0,00

0,00

0101

Укупно Програм 5 развој пољопривреде

0,00

0,00

0,00

0401

Укупно Програм 6 Заштита животне средине

77.000,00

0,00

77.000,00

0701

Укупно Програм 7 Путна инфраструктура

89.397.500,00

6.974.359,14

96.371.859,14
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2001

Укупно Програм 8 Предшколско васпитање

2002

04.06.2018. гпдине

2.959.000,00

0,00

2.959.000,00

Укупно Програм 9 Основно образовање

15.738.347,00

0,00

15.738.347,00

2003

Укупно Програм 10 Средње образовање

20.700,00

0,00

20.700,00

0901

Укупно Програм 11 Социјална и дечја заштита

690.000,00

411.000,00

1.101.000,00

1801

Укупно Програм 12 Примарна здравствена
заштита

4.640.000,00

0,00

4.640.000,00

1201

Укупно Програм 13 Развој културе

28.768.812,00

607.500,00

29.376.312,00

1301

Укупно Програм 14 Развој спорта и омладине

16.737.000,00

0,00

16.737.000,00

0602

Укупно Програм 15 Локална самоуправа

138.802.582,00

37.374.926,79

176.177.508,79

УКУПНО ЗА ПРОГРАМЕ:

405.272.712,00

45.367.785,93

450.640.497,93
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Средства буџета у износу од 450.640.497,93 динара утврђена су и распоређена по програмској класификацији и то:
ПРОГРАМ / Програмска активност и пројекат

Шифра

Назив

1

2

ЦИЉ

ИНДИКАТОР

Вредност у
базној
години

Циљана
вредност
2015

Циљана
вредност
2016

Циљана
вредност
2017

Извор 01

Остали
извори

Сви извори

3

4

5

6

7

8

9

10

11

405.272.712,00

45.367.785,93

ПРОГРАМИ УКУПНО
0601

Програм 2 КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ
107.441.771,00
1.Максимална могућа покривеност
корисника и територије услугама
комуналне делатности

0001

450.640.497,93

1. Степен покривености
корисника (домаћинства,
установе, привредни субјекти и
др.) услугама комуналне
делатности

60%

62%

64%

66%

Програмска активност
Водоснабдевање

37.012.000,00

Скупштина градске општине и Веће

1. Ефикасно и рационално спровођење
водоснабдевања

1. Степен наплате

ЈП "Дирекција за изградњу општине
Сопот"

1.Максимална могућа покривеност
корисника и територије услугама
водоснабдевања

1.Степен покривености
корисника услугама
водоснабдевања

107.441.771,00

66,8

71

76

81

65

67

69

71

0,00

37.012.000,00

0,00

1.550.000,00

23.612.000,00

9.300.000,00

Месне заједнице

1.Максимална могућа покривеност
корисника и територије услугама
водоснабдевања

1.Степен покривености
корисника услугама
водоснабдевања

65

67

69

71
4.100.000,00

0002

Програмска активност Управљање
отпадним водама
Скупштина градске општине и Веће

1.550.000,00
1. Адекватан квалитет пружених услуга
одвођења отпадних вода

1. Број интервенција на
канализационој мрежи

275
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1.Максимална могућа покривеност
корисника и територије услугама
уклањања отпадних вода

04.06.2018. гпдине

1. Степен покривености
корисника услугом
канализације

25

27

29

31
1.550.000,00

0003

Програмска активност Одржавање
депонија
ЈП "Дирекција за изградњу општине
Сопот"

0,00
1. Максимална могућа покривеност
корисника и територије услугама
уклањања чврстог отпада

1. Проценат покривености
територије услугом управљања
отпада

35%

37%

39%

0,00

0,00

0,00

3.571.660,44

0,00

42.226.000,00

0,00

420.000,00

41%
0,00

0006

Програмска активност Паркинг
сервис
ЈП "Дирекција за изградњу општине
Сопот"

0008

3.571.660,44
1.Адекватан квалитет пружених услуга
паркинг сервиса

1. Број паркинг места у односу
на број регистрованих возила у
јединици локалне самоуправе

444

500

575

700
3.571.660,44

Програмска активност Јавна хигијена

Скупштина градске општине и Веће

42.226.000,00

1. Адекватан квалитет пружених услуга
одржавањем чистоће јавних површина

1. Број постављених посуда за
одлагање ситног отпада на
јавним површинама

400

550

700

850
19.980.000,00

ЈП "Дирекција за изградњу општине
Сопот"

Месне заједнице

1. Максимална могућа покривеност
насеља и територије услугама
одржавања чистоће јавних површина

1. Максимална могућа покривеност
насеља и територије услугама
одржавања чистоће јавних површина

1. Степен покривености
територије услугама
одржавања чистоће јавнопрометних површина

35

1. Степен покривености
територије услугама
одржавања чистоће јавнопрометних површина

35

37

39

41
22.200.000,00

37

39

41
46.000,00

0009

Програмска активност Уређивање и
одржавање зеленила
420.000,00

276

Градска ппщтина Спппт

Скупштина градске општине и Веће

Инфпрматпр п раду

1. Адекватан квалитет пружених услуга
уређења и одржавања јавних зелених
површина

04.06.2018. гпдине

1. Динамика уређења јавних
зелених површина

4

5

6

7
0,00

ЈП "Дирекција за изградњу општине
Сопот"

1. Максимална могућа покривеност
насеља и територије услугама уређења и
одржавања зеленила

1. Укупан број м2 зелене
површине на којој се уређује и
одржава зеленило

40.000

40.800

41.600

42.400
420.000,00

0010

Програмска активност Јавна расвета

ЈП "Дирекција за изградњу општине
Сопот"

22.426.210,56
1. Оптимална покривеност насеља и
територије услугама јавне расвете

1. Укупна инсталисана снага

2. Ефикасно и рационално спровођење
одржавања чистоће јавно-прометних
површина и минималан негативан утицај
на животну средину

1. Удео енергетски ефикасних
сијалица у укупном броју
сијалица јавног осветљења

443 кW

465 кW

485 кW

500 кW

5%

20%

35%

50%

0,00

22.426.210,56

0,00

235.900,00

20.721.210,56

Месне заједнице

1. Оптимална покривеност насеља и
територије услугама јавне расвете

1. Укупна инсталисана снага

443 кW

465 кW

485 кW

500 кW
1.705.000,00

0011

Програмска активност Одржавање
гробаља и погребне услуге

Скупштина градске општине и Веће

ЈП "Дирекција за изградњу општине
Сопот"

235.900,00
1. Оптимална покривеност територије јлс
одржавањем гробаља и погребним
услугама

1. Степен покривености
територије услугама
одржавања гробаља и
погребним услугама

20%

1. Оптимална покривеност територије јлс
одржавањем гробаља и погребним
услугама

1. Степен покривености
територије услугама
одржавања гробаља и
погребним услугама

20%

277

24%

28%

32%
73.900,00

24%

28%

32%
126.000,00

Градска ппщтина Спппт

Месне заједнице

0401

Инфпрматпр п раду

1. Оптимална покривеност територије јлс
одржавањем гробаља и погребним
услугама

1. Степен покривености
територије услугама
одржавања гробаља и
погребним услугама

20%

24%

28%

32%
36.000,00

Програм 6 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ

77.000,00
1. Унапређење квалитета животне
средине

0001

04.06.2018. гпдине

1. Проценат буџета намењен
заштити животне средине у
односу на укупан буџет

0,25%

0,25%

0,25%

77.000,00

0,40%

Програмска активност Управљање
заштитом животне средине и
природних ресурса
77.000,00

ЈП "Дирекција за изградњу општине
Сопот"

1.Спровођење редовних мерења на
територији општине и испуњење обавеза
у складу са законима у домену
извештавања према Агенцији и држави

1. Број спроведених редовних
мерења квалитета елемената
животне средине

52

52

52

0,00

77.000,00

89.397.500,00

6.974.359,14

96.371.859,14

0,00

6.974.359,14

6.974.359,14

52

77.000,00
0701

Програм 7 ПУТНА ИНФРАСТРУКТУРА

1. Развијеност инфраструктуре у
контексту доприноса социо економском
развоју

0001

1. Дужина изграђених
саобраћајница које су у
надлежности општине (у км)

206

220

250

275

Програмска активност Управљање
саобраћајном инфраструктуром

ЈП "Дирекција за изградњу општине
Сопот"

1. Повећање путне мреже и адекватна
покривеност територије општине

1. Број километара
новоизграђених путева

15

20

20

20
6.974.359,14

0002

Програмска активност Одржавање
путева

77.823.000,00

278

0,00

77.823.000,00

Градска ппщтина Спппт

ЈП "Дирекција за изградњу општине
Сопот"

Инфпрматпр п раду

1. Одржавање квалитета улица и
општинских путева кроз редовно и
периодично одржавање улица и
општинских путева (ојачање коловозне
конструкције, рехабилитација и појачано
одржавање)

04.06.2018. гпдине

1. Број километара санираних
и реконструисаних путева

100

50

55

60

68.773.000,00

Месне заједнице

1. Одржавање квалитета путне мреже
кроз реконструкцију и редовно
одржавање путног покривача

1.Број километара санираних
путева

3

2

2

0,00

68.773.000,00

2
9.050.000,00

1001

Пројекат Набавка машина
11.574.500,00

Скупштина општине и Веће

1. Повећање путне мреже и адекватна
покривеност територије општине

1. Број километара
новоизграђених путева

15

20

20

11.574.500,00

20
11.574.500,00

2001

Програм 8 ПРЕДШКОЛСКО
ВАСПИТАЊЕ

2.959.000,00
1. Правичан обухват предшколским
васпитањем и образовањем

0001

1. Број деце који је уписан у
предшколске установе у
односу на укупан број деце у
општини (јаслена група,
предшколска група и ППП)

420

430

430

2.959.000,00

430

Програмска активност
Функционисање предшколских
установа
2.959.000,00
Скупштина градске општине и Веће

1. Обезбеђени прописани технички
услови за васпитно-образовни рад са

1. Број објеката предшколскх
установа

279

4

4

4

4

1.099.000,00

0,00

2.959.000,00

Градска ппщтина Спппт

Инфпрматпр п раду

04.06.2018. гпдине

децом

ЈП "Дирекција за изградњу општине
Сопот"

1. Обезбеђени прописани технички
услови за васпитно-образовни рад са
децом

Месне заједнице

1. Обезбеђени прописани технички
услови за васпитно-образовни рад са
децом

2. Просечан број деце у групи
(јасле, предшколски,ппп)

20

20

20

20

1. Број објеката предшколскх
установа

4

4

4

4

2. Просечан број деце у групи
(јасле, предшколски,ппп)

20

20

20

20

1. Број објеката предшколскх
установа

4

4

4

4

340.000,00

1.520.000,00
2002

Програм 9 ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ
15.738.347,00
1. Потпуни обухват основним
образовањем и васпитањем

0001

1. Број деце која су обухваћена
основним образовањем

1510

1550

1570

1600

Програмска активност
Функционисање основних школа

ЈП "Дирекција за изградњу општине
Сопот"

1.800.000,00
1. Обезбеђени прописани услови за
васпитно-образовни рад са децом у
основним школама

1. Број школских објеката

17

17

17

15.738.347,00

0,00

1.800.000,00

0,00

0,00

0,00

11.790.000,00

17
860.000,00

Месне заједнице

1. Обезбеђени прописани услови за
васпитно-образовни рад са децом у
основним школама

1. Број школских објеката

17

17

17

17
940.000,00

1001

Пројекат Исхрана и смештај ученика
0,00
Скупштина општине и Веће

1002

1. Извршење планиране динамике
реализације

1. Динамички план

100%

100%

100%

100%
0,00

Пројекат Текуће поправке школа
11.790.000,00

280

Градска ппщтина Спппт

Скупштина општине и Веће

1003

Инфпрматпр п раду

1. Извршење планиране динамике
реализације

04.06.2018. гпдине

1. Динамички план

100%

100%

100%

100%
11.790.000,00

Пројекат: Превоз ученика-редован
1.828.000,00
Скупштина општине и Веће

1004

1. Извршење планиране динамике
реализације

1. Динамички план

100%

100%

100%

0,00

1.828.000,00

0,00

215.147,00

0,00

105.200,00

20.700,00

0,00

20.700,00

20.700,00

0,00

20.700,00

411.000,00

1.101.000,00

100%
1.828.000,00

Пројекат: Награде ученицима
215.147,00
Скупштина општине и Веће

1006

100%

100%

100%

100%
215.147,00

105.200,00
1. Извршење планиране динамике
реализације

1. Динамички план

100%

100%

100%

100%
105.200,00

Програм 10 СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ
1. Обезбеђен потребан обухват
средњошколског образовања

0001

1. Динамички план

Пројекат: Истраживачка станица
Петница и остали програми

Скупштина општине и Веће

2003

1. Извршење планиране динамике
реализације

1. Број деце која су обухваћена
средњим образовањем

740

765

790

790

Програмска активност
Функционисање средњих школа

Скупштина општине и Веће

1. Обезбеђење и унапређење услова за
средње образовање сваког детета и
ученика, у складу са његовим узрастом и
развојним потребама

1. Проценат буџета који се
издваја за текуће одржавање
објеката средњих школа

0,40%

0,40%

0,40%

0,40%

20.700,00
0901

Програм 11 СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА
ЗАШТИТА

690.000,00

281

Градска ппщтина Спппт

0001

04.06.2018. гпдине

1. Јачање локалних ресурса за
имплементацију стратегије развоја
система социјалне заштите

1. Износ (%) буџетских
издвајања за удружења
грађана који делују у области
социјалне заштите (социохуманитарне организације,
Црвени крст)

1. Унапређење заштите сиромашних

1. Број корисника једнократне
новчане помоћи

0,40%

0,40%

0,40%

0,40%

Програмска активност Социјалне
помоћи
Управа градске општине Сопот

005

Инфпрматпр п раду

25

25

25

25

190.000,00

411.000,00

601.000,00

190.000,00

411.000,00

601.000,00

500.000,00

0,00

500.000,00

Програмска активност Активности
Црвеног крста

Скупштина општине и Веће

1.Социјално деловање-олакшавање
људске патње пружањем неопходне
ургентне помоћи лицима у невољи,
развијањем одговорности међу људима,
организовањем различитих облика
помоћи

1. Број акција на прикупљању
различитих врста помоћи
(укључујући и акције
добровољног давања крви)

9

9

9

10

500.000,00
1801

Програм 12 ПРИМАРНА
ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

4.640.000,00
1.Унапређење доступности и
правичности примарне здравствене
заштите

0001

1. Очекивано трајање живота
становника општине

75

75

75

4.640.000,00

75

Програмска активност
Функционисање установа примарне
здравствене заштите
0,00
Скупштина општине и Веће

1. Унапређење доступности и
правичности примарне здравствене
заштите

1. Број амбуланти у односу на
број месних заједница

6

7

7

7
0,00

282

0,00

0,00

Градска ппщтина Спппт

ЈП "Дирекција за изградњу општине
Сопот"

Инфпрматпр п раду

1. Унапређење доступности и
правичности примарне здравствене
заштите

04.06.2018. гпдине

1. Број амбуланти у односу на
број месних заједница

6

7

7

7
0,00

1001

Пројекат Заједно до здравља са
младим лекарима Сопота
Скупштина општине и Веће

1201

4.640.000,00
1. Унапређење ефикасности примарне
здравствене заштите

0,5

0,7

0,8

0,9

0,00

4.640.000,00

28.768.812,00

607.500,00

29.376.312,00

20.034.532,00

607.500,00

20.642.032,00

4.640.000,00

Програм 13 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ

1.Подстицање развоја културе кроз
јачање капацитета културне
инфраструктуре

0001

1. Број лекара на хиљаду
становника

1. Укупно издвајање за културу
у оквиру локалног буџета

8%

8%

8%

8%

Програмска активност
Функционисање локалних установа
културе

Скупштина општине и Веће

1.Подстицање развоја културе кроз
јачање капацитета културне
инфраструктуре

1. Укупно издвајање за културу
у оквиру локалног буџета

0,60%

0,60%

0,60%

0,60%
0,00

ЈП "Дирекција за изградњу општине
Сопот"

1.Подстицање развоја културе кроз
јачање капацитета културне
инфраструктуре

1. Укупно издвајање за културу
у оквиру локалног буџета

1,50%

1,50%

1,50%

1,50%
6.300.000,00

Месне заједнице

1.Подстицање развоја културе кроз
јачање капацитета културне
инфраструктуре

1. Укупно издвајање за културу
у оквиру локалног буџета

2,00%

2,00%

2,00%

2,00%
8.894.260,00

Центар за културу Сопот

1.Подстицање развоја културе кроз
јачање капацитета културне
инфраструктуре

1. Укупно издвајање за културу
у оквиру локалног буџета

2,50%

2,50%

2,50%

2,50%
4.840.272,00

283

607.500,00

Градска ппщтина Спппт

0002
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Програмска активност Подстицаји
културном и уметничком стваралаштву
8.297.600,00

Скупштина општине и Веће

1. Повећање интересовања грађана за
развој културе

1. Проценат издвојених
средстава за финансирање и
суфинансирање пројеката у
култури у односу на укупан
буџет

3,45%

3,45%

3,50%

0,00

8.297.600,00

0,00

436.680,00

350,00%
8.297.600,00

1001

Пројекат СОФЕСТ

Скупштина општине и Веће

1301

436.680,00
1. Подстицање развоја културе у области
филмске уметности

1. Број приказаних филмова

14

18

18

18
436.680,00

Програм 14 РАЗВОЈ СПОРТА И
ОМЛАДИНЕ
16.737.000,00
1. Планско подстицање и креирање
услова за бављење спортом за све
грађане и грађанке општине

0001

1. Проценат буџета општине
намењен за спорт

3,33

3,33

3,33

16.737.000,00

3,5

Програмска активност Подршка
локалним спортским организацијама,
удружењима и савезима
4.280.000,00

Скупштина општине и Веће

1. Обезбеђивање услова за рад и
унапређење капацитета спортских
установа преко којих се остварује јавни
интерес у области спорта у
граду/општини

1. Проценат буџета намењен
финансирању спортских
установа

1,00%

1,00%

1,00%

0,00

4.280.000,00

0,00

65.000,00

1,00%

4.280.000,00

0002

Програмска активност Подршка
предшколском, школском и
рекреативном спорту и масовној
физичкој култури
65.000,00

284

Градска ппщтина Спппт

Скупштина општине и Веће

Инфпрматпр п раду

1. Добра сарадња са школским
установама у циљу организованог
бављења спортом омладине

04.06.2018. гпдине

1. Проценат буџета издвојен за
набавку потребних спортских
реквизита за школски спорт

0,13%

0,13%

0,13%

0,13%
65.000,00

0003

Програмска активност Одржавање
спортске инфраструктуре

Скупштина општине и Веће

12.392.000,00
1.Планска градња нових спортских
објеката и редовно одржавање
постојећих спортских објеката од
интереса за општину

1.Број планираних нових
спортских објеката који треба
да буду изграђени по
усвојеном програму развоја
спорта

3

2

2

0,00

12.392.000,00

138.802.582,00

37.374.926,79

176.177.508,79

134.388.582,00

24.551.467,34

158.940.049,34

2

6.782.000,00

ЈП "Дирекција за изградњу општине
Сопот"

1.Планска градња нових спортских
објеката и редовно одржавање
постојећих спортских објеката од
интереса за општину

1.Број планираних нових
спортских објеката који треба
да буду изграђени по
усвојеном програму развоја
спорта

3

2

2

2
4.260.000,00

Месне заједнице

1.Планска градња нових спортских
објеката и редовно одржавање
постојећих спортских објеката од
интереса за општину

1.Број планираних нових
спортских објеката који треба
да буду изграђени по
усвојеном програму развоја
спорта

3

2

2

2

1.350.000,00
0602

Програм 15 ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
1. Одрживо управно и финансијско
функционисање општине у складу
надлежностима и пословима локалне
самоуправе

0001

1. Стабилност и интегритет
локалног буџета
(суфицит, дефицит)

суфицит

суфицит

суфицит

суфицит

Програмска активност
Функционисање локалне самоуправе и
градских општина

Скупштина општине и Веће

1. Обезбеђено континуирано
функционисање органа ЈЛС и органа
градске општине

1. Број седница скупштине
општине

285

5

5

5

5
5.750.501,00

Градска ппщтина Спппт

Управа градске општине Сопот

ЈП "Дирекција за изградњу општине
Сопот"

1001

1. Обезбеђено континуирано
функционисање органа ЈЛС и органа
градске општине

1. Обезбеђено континуирано
функционисање органа ЈЛС и органа
градске општине

04.06.2018. гпдине

1. Број седница општинског
већа

12

12

12

12

1. Број седница општинског
већа

12

12

12

12

1. Проценат реализованих
услуга у складу са захтевима
корисника

100%

100%

100%

104.661.107,00

551.467,34

23.976.974,00

24.000.000,00

100%

Пројекат Унапређење безбедности
саобраћаја
Скупштина општине и Веће

1002

Инфпрматпр п раду

6.200.000,00
1. Унапређење квалитета знања из
области безбедности саобраћаја

1. Број учесника едукације

2.000
6.200.000,00

Пројекат Изградња пословне зграде
ЈП "Дирекција за изградњу општине
Сопот"

1. Унапређење квалитета услова рада

6.200.000,00

1. Површина архива

286

73,,66

4.414.000,00

6.623.459,45

4.414.000,00

6.623.459,45

141,15

11.037.459,45

25.02.2014
24.03.2014
15.07.2014
15.10.2014
31.12.2014

42.000.000

2.400.000
2014-800.000
2015-800.000

3.000.000
2014-1.000.000
2015-1.000.000

3.000.000
2014-1.500.000
2015-1.000.000

3.600.000
2014-1.320.000

3.000.000

2014-1.500.000

1.500.000
2014-500.000
2015-500.000

1.500.000
2014-500.000
2015-500.000

3.000.000
2014-1.400.000
2015-1.400.000

3.000.000
2014-1.250.000
2015-1.250.000

3.000.000
2014-1.000.000
2015-1.000.000

3.000.000
2014-1.500.000

3.000.000
2014-1.300.000
2015-1.300.000

3.000.000
2014-1.200.000
2015-1.200.000

3.000.000
2014-900.000
2015-1.300.000

3.000.000
2014-1.200.000
2015-1.200.000

19.462.611

58.000
2014-58.000

225.000
2014-225.000

160.000
2014-160.000

438.000
2014-438.000

19.500
2014-19.500

280.000
2014-280.000

291.667
2014-291.667

133.667
2014-133.667

399.999
2014-399.999

1.520.000
2014-1.520.000

399.999
2014-399.999

2.300.000
2014-2.300.000

399.999
2014-399.999

399.999
2014-399.999

389.000
2014-389.000

399.999
2014-399.999

175.000
2014-399.999

22.000
2014-22.000

30.000
2014-30.000

399.999
2014-399.999

30.000
2014-30.000

25.000
2014-25.000

57.000
2014-57.000

263.333
2014-263.333

250.000

2014-250.000

300.000
2014-300.000

140.000
2014-140.000

180.000
2014-180.000

200.000
2014-200.000

69.000
2014-69.000

205.000

2014-205.000

100.000
2014-100.000

120.000
2014-120.000

650.000
2014-650.000

450.000
2014-450.000

200.000
2014-200.000

41.667

2014-41.667

700.000
2014-700.000

399.999
2014-399.999

80.000
2014-80.000

125.000
2014-125.000

382.000
2014-382.000

125.000
2014-125.000

83.334
2014-83.334

2.500.000
2014-2.500.000

20.000
2014-20.000

5.000
2014-5.000

30.000
2014-30.000

55.455
2014-55.455

399.999
2014-399.999

230.000
2014-230.000

300.000

2014-300.000

399.999
2014-399.999

399.999
2014-399.999

399.999
2014-399.999

324.000
2014-324.000

380.000
2014-380.000

399.999
2014-399.999

2015
2016

12.616.666
1.875.000

2015

25.028.096
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ППДАЦИ П ДРЖАВНПЈ ППМПЋИ

Државна ппмпћ исплаћена из бучета ГП Спппт у 2015.гпдини за перипд јануар-септембар
2015.
Врста државне
Правни пснпв
Реализација
Брпј кприсника
ппмпћи
Накнада щтете услед
Закпн п бучетскпм
/
/
елементарне
систему
неппгпде
Једнпкратна нпвшана
Закпн п бучетскпм
390.000,00
26
ппмпћ
систему
Дптације

Закпн п бучетскпм
систему

9.672.308,76

36

Субвенције јавним
неф.пред.и прганиз.

Закпн п бучетскпм
систему

42.906.837,87

2

Трансфери
здравственим
устанпвама
Трансфери Црвенпм
крсту Србије

Закпн п бучетскпм
систему

3.311.202,37

1

Закпн п бучетскпм
систему

390.986,89

1

56.671.335,89

66

УКУПНП
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ППДАЦИ П ИСПЛАЋЕНИМ ПЛАТАМА, ЗАРАДАМА И ДРУГИМ
ПРИМАОИМА

Кпефицијенти за пбрашун и исплату плата заппслених у Управи градске ппщтине
утврђују се за зваоа и занимаоа, а према пснпвним кпефицијентима и групама дпдатних
кпефицијената и тп:
ЗВАОА И ЗАНИМАОА
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Сампстални струшни сарадник
Вищи струшни сарадник
Струшни сарадник
Вищи сарадник
Сарадник
Вищи референт
Референт
КВ радник, впзаш, дактилпграф
НКВ радник

Пснпвни
кпефицијент
12,05
10,77
10,45
9,91
8,95
8,85
8,74
8,00
6,40

Групе дпдатних кпефицијената
I
II
III
14,56
15,67
16,80
14,30
15,35
16,39
11,50
7,19
5,33
3,03
1,85
1,05
1,05

Дпдатни кпефицијенти за зваое и занимаое, утврђују се пп групама, према
слпженпсти и пдгпвпрнпсти ппслпва кпји се пбављају у тпм зваоу, пднпснп занимаоу.
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ППДАЦИ П СРЕДСТВИМА РАДА
На дан 30.11.2015. гпдине
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ШУВАОЕ НПСАША ИНФПРМАЦИЈА
Нпсаши инфпрмација кпјима распплажу пргани Градске ппщтине Спппт су писани
архивирани дпкументи и електрпнска база ппдатака.
Завпђеое, евидентираое и архивираое дпкументације у писарницама пргана
Градске ппщтине Спппт врщи се путем аутпматске пбраде ппдатака. Дпкументација се
класификује на пснпву Листе категприја регистратурскпг материјала са рпкпвима шуваоа. На
пснпву листе кпја садржи све врсте дпкумената кпји настају у пквиру делатнпсти пргана
Градске ппщтине Спппт, утврђени су рпкпви шуваоа, накпн шијег истека се материјал
унищтава.
Дпкументација кпја се трајнп шува у складу са закпнпм, предаје се Истпријскпм
архиву града Бепграда.
Највище дпкументације кпја настаје у раду пргана је у папирнпј фпрми.
Нпсаши инфпрмација, насталих у раду или у вези са радпм пргана Градске ппщтине
Спппт, шувају се у:
– архиви Управе градске ппщтине Спппт
– у канцеларијама, кпд службених лица кпја раде на предметима (фасцикле,
регистратпри);
– кап и у електрпнскпј фпрми на заједнишкпм серверу и у рашунарима.
У архиви се шувају архивирани, заврщени предмети, евиденција п предметима кап и
пстали регистратпрски материјал дп предаје надлежнпм архиву или дп оегпвпг унищтеоа
на пснпву сагласнпсти Архива града Бепграда .
Рашунари су защтићени пд вируса. Никп псим заппслених нема приступ нпсашима
инфпрмација, а пп пптреби се врщи перипдишан преглед испуоенпсти услпва за шуваое
нпсаша инфпрмација.
Услпви шуваоа пдгпварају прпписима п канцеларијскпм ппслпваоу.

358

Градска ппщтина Спппт

Инфпрматпр п раду

04.06.2018. гпдине

ВРСТЕ ИНФПРМАЦИЈА У ППСЕДУ
ПДСЕК ЗА ППШТУ УПРАВУ И ЗАЈЕДНИЧКЕ ППСЛПВЕ
Врсте инфпрмација кпје су настале у раду или у вези са радпм и кпје се налазе у ппседу
пвпг пдсека су: нацрти и предлпзи прпписа у вези са радпм Управе ГП, пдлуке, рещеоа,
закљушци, записници, службене белещке, примљена електрпнска ппщта,пптврде, дпписи,
пбавещтеоа
ПДСЕК ЗА ФИНАНСИЈЕ
Врсте инфпрмација кпје су настале у раду или у вези са радпм и кпје се налазе у ппседу
пвпг пдсека су: нацрти и предлпзи пдлука, дпкументација п изврщеним плаћаоима,
службене белещке, примљена електрпнска ппщта
ПДСЕК ЗА УРБАНИСТИЧКП-ГРАЂЕВИНСКЕ И КПМУНАЛНП-СТАМБЕНЕ ППСЛПВЕ
Врсте инфпрмација кпје су настале у раду или у вези са радпм и кпје се налазе у ппседу
пвпг пдсека су: збирке прпписа, издата мищљеоа, пдлуке надлежних, жалбе и тужбе
странака у ппступцима, дпписи пднпснп представке грађана, примљена електрпнска ппщта
јавни ппзиви, дпкументација п изврщеним плаћаоима, дпкументација п спрпведеним
кпнкурсима, службене белещке, представке странака у ппступку, рещеое п ппстављаоу
бащте угпститељскпг пбјекта, рещеое п ппстављаоу ппкретних привремених пбјеката испред
кипска и малппрпдајних пбјеката, рещеое п ппстављаоу ппкретних пбјеката, рещеое п
ппстављаоу пплица за прпдају коига, рещеое п пдпбраваоу сеше стабала, рещеое п
заузећу јавне ппврщине ради извпђеоа грађевинских радпва, рещеое п ппстављаоу
рекламе и истицаое фирме дп 2м2
ПДСЕК ЗА ИМПВИНСКП-ПРАВНЕ ППСЛПВЕ
Врсте инфпрмација кпје су настале у раду или у вези са радпм и кпје се налазе у ппседу
пвпг пдсека су: рещеоа, закљушци, пптврде, мищљеоа, инфпрмације, пдлуке надлежних
пргана, жалбе и тужбе странака у ппступцима, закљушени угпвпри, закљушени сппразуми,
службени записници, службене белещке
ПДСЕК ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ППСЛПВЕ
Врсте инфпрмација кпје су настале у раду или у вези са радпм и кпје се налазе у ппседу
пвпг пдсека су: ппднесци странака (физишких и правних лица), представке странака у
ппступку, записници, рещеоа, закљушци, жалбе странака у ппступцима, пдлуке надлежних,
дпписи, извещтаји, инфпрмације, службене белещке, пбавещтеоа, примљена електрпнска
ппщта
ПДЕЉЕОЕ ЗА ПРИВРЕДУ И ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНПСТИ
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Врсте инфпрмација кпје су настале у раду или у вези са радпм и кпје се налазе у ппседу
пвпг Пдељеоа су: збирка прпписа, рещеоа,закљушци, пптврде, записници са седница,
пдлуке, жалбе, закљушени угпвпри, дпписи грађана, дпписи, извещтаји, планпви, примљена
електрпнска ппщта, јавни ппзиви, дпкументација п изврщеним плаћаоима, дпкументација п
спрпведеним кпнкурсима, службене белещке, представке странака у ппступку
СЛУЖБА ЗА СКУПШТИНСКЕ ППСЛПВЕ
Врсте инфпрмација кпје су настале у раду или у вези са радпм и кпје се налазе у ппседу
Службе за скупщтинске ппслпве: записници са седница Скупщтине градске ппщтине Спппт
записници са седница радних тела Скупщтине градске ппщтине Спппт,записници са седница
Већа градске ппщтине Спппт,инфпрмације, извещтаји, прпграми, ппщта и ппјединашна акта
кпја у складу са свпјим надлежнпстима дпнпсе Скупщтина градске ппщтине Спппт, Веће
градске ппщтине Спппт, и председник градске ппщтине Спппт (Статут, правилници, пдлуке,
рещеоа, закљушци), планпви, представке грађана, јавни ппзиви, мищљеоа скупщтинских
радних тела,белещке са седница Скупщтине
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ВРСТЕ ИНФПРМАЦИЈА КПЈИМА ДРЖАВНИ ПРГАН ПМПГУЋАВА
ПРИСТУП
ПДСЕК ЗА ППШТУ УПРАВУ И ЗАЈЕДНИЧКЕ ППСЛПВЕ
Инфпрмацијама кпје су настале у раду или у вези са радпм и кпје се налазе у ппседу
пвпг пдсека пмпгућава се приступ без пгранишеоа, у нашелу.
Ппстпји мпгућнпст да приступ инфпрмацијама буде ускраћен на пснпву Закпна п
слпбпднпм приступу инфпрмацијама пд јавнпг знашаја, Закпна п защтити ппдатака п
лишнпсти и других прпписа кпји пгранишавају приступ пдређеним врстама инфпрмација.
ПДСЕК ЗА ФИНАНСИЈЕ
Инфпрмације кпје су настале у раду или у вези са радпм и кпје се налазе у ппседу
пвпг пдсека дпступне су на нашин утврђен Закпнпм п слпбпднпм приступу инфпрмацијама
пд јавнпг знашаја.
Ппстпји мпгућнпст да приступ инфпрмацијама буде ускраћен на пснпву Закпна п
слпбпднпм приступу инфпрмацијама пд јавнпг знашаја, Закпна п защтити ппдатака п
лишнпсти и других прпписа кпји пгранишавају приступ пдређеним врстама инфпрмација.
ПДСЕК ЗА УРБАНИСТИЧКП-ГРАЂЕВИНСКЕ И КПМУНАЛНП-СТАМБЕНЕ ППСЛПВЕ
Инфпрмацијама кпје су настале у раду или у вези са радпм и кпје се налазе у ппседу
пмпгућава се приступ без пгранишеоа, у нашелу.
Ппстпји мпгућнпст да приступ инфпрмацијама буде ускраћен на пснпву Закпна п
слпбпднпм приступу инфпрмацијама пд јавнпг знашаја, Закпна п защтити ппдатака п
лишнпсти и других прпписа кпји пгранишавају приступ пдређеним врстама инфпрмација.
ПДСЕК ЗА ИМПВИНСКП-ПРАВНЕ ППСЛПВЕ
Инфпрмацијама кпје су настале у раду или у вези са радпм и кпје се налазе у ппседу
Пдељеоа за импвинскп-правне ппслпве пмпгућава се приступ без пгранишеоа, у нашелу.
Ппстпји мпгућнпст да приступ инфпрмацијама буде ускраћен на пснпвуЗакпна п
слпбпднпм приступу инфпрмацијама пд јавнпг знашаја, Закпна п защтити ппдатака п
лишнпсти и других прпписа кпји пгранишавају приступ пдређеним врстама инфпрмација.
ПДСЕК ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ППСЛПВЕ
Инфпрмацијама кпје су настале у раду или у вези са радпм и кпје се налазе у ппседу
пвпг пдсека пмпгућава се приступ без пгранишеоа, у нашелу.
Ппстпји мпгућнпст да приступ инфпрмацијама буде ускраћен на пснпву Закпна п
слпбпднпм приступу инфпрмацијама пд јавнпг знашаја, Закпна п защтити ппдатака п
лишнпсти и других прпписа кпји пгранишавају приступ пдређеним врстама инфпрмација.
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ПДЕЉЕОЕ ЗА ПРИВРЕДУ И ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНПСТИ
Инфпрмација кпје су настале у раду или у вези са радпм и кпје се налазе у ппседу
Пдељеоа за привреду и друщтвене делатнпсти приступ се пмпгућава без пгранишеоа,
псим у следећим ситуацијама:
збирка прпписа -приступ пгранишен у делу кпји се пднпси на прпписе везане
за безбеднпст и пдбрану земље и впјне тајне
записници са седнице: нема пгранишеоа псим када су седнице биле затвпрене
за јавнпст
пдлуке: нема пгранишеоа, псим када су седнице биле затвпрене за јавнпст
жалбе: приступ пмпгућен ушесницима у ппступку
закљушени угпвпри: приступ пмпгућен самп пптписницима угпвпра, кап и у
слушају када се ради п директнпм ушещћу у пствареоу некпг права или јавнпг интереса
дпписи и пријаве грађана: приступ пмпгућен, псим укпликп се ради п дпписима шије је
шуваое тајнпсти закпнпм загарантпванп
примљена електрпнска ппщта: приступ дпзвпљен примапцу ппщте
јавни ппзиви: приступ непгранишен псим пквирпм прпписаним самим ппзивпм
дпкументација п изврщеним плаћаоима: приступ пмпгућен самп ушесницима
ппступка, псим када се ради п евентуалнпм пствареоу јавнпг интереса када је приступ
такпђе пмпгућен
дпкументација п спрпведеним кпнкурсима: приступ пмпгућен ушесницима ппступка;
службене белещке: приступ пмпгућен службеним лицима
представке странака и пргана у ппступку и акти дпнети пп истим представкама:
приступ пмпгућен ушесницима у ппступку или пнима кпји имају директан интерес да
ушествују у ппступку или укпликп се ради п ппдацима кпји су пд јавнпг интереса
СЛУЖБА ЗА СКУПШТИНСКЕ ППСЛПВЕ
Инфпрмацијама кпје су настале у раду Скупщтине градске ппщтине Спппт, Већа
градске ппщтине Спппт и радних тела Скупщтине приступ се пмпгућава без пгранишеоа,
псим у слушајевима када су седнице биле затвпрене за јавнпст.
Другим инфпрмацијама кпје су настале у раду или у вези са радпм Службе за
скупщтинске ппслпве приступ се у нашелу пмпгућава без пгранишеоа.
Ппстпји мпгућнпст да приступ инфпрмацијама буде ускраћен на пснпву Закпна п
слпбпднпм приступу инфпрмацијама пд јавнпг знашаја, Закпна п защтити ппдатака п
лишнпсти и других прпписа кпји пгранишавају приступ пдређеним врстама инфпрмација.
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ИНФПРМАЦИЈЕ П ППДНПЩЕОУ ЗАХТЕВА ЗА ПРИСТУП
ИНФПРМАЦИЈАМА
КПНТАКТ ППДАЦИ ЗА ППДНПШЕОЕ ЗАХТЕВА ППШТАНСКА АДРЕСА ПРГАНА
Управа градске ппщтина Спппт ул.Кпсмајски трг бр.5 11450 Спппт
БРПЈ ФАКСА: 011/8151-136
АДРЕСА ЗА ПРИЈЕМ ЕЛЕКТРПНСКЕ ППШТЕ
E-mail: informisanje@sopot.org.rs
ППДНПШЕОЕ ЗАХТЕВА ЗА ПРИСТУП ИНФПРМАЦИЈАМА ПД ЈАВНПГ ЗНАЧАЈА
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. Захтев за пствариваое права на
приступ инфпрмацијама пд јавнпг знашаја тражилац инфпрмације мпже ппднети писменим
путем или га мпже саппщтити усменп у записник. Тражилац инфпрмације не мпра навести
разлпг тражеоа инфпрмације.
Ппднпщеое захтева писменим путем
Тражилац ппднпси писмени захтев пргану власти за пствариваое права на приступ
инфпрмацијама пд јавнпг знашаја.
Захтев мпра садржати:
- назив пргана власти: Градска ппщтина Спппт, Пвлащћенп лице за ппступаое пп
захтеву за слпбпдан приступ инфпрмацијама пд јавнпг знашаја
- име, презиме и адресу тражипца,
- щтп прецизнији ппис инфпрмације кпја се тражи.
Захтев мпже садржати:
- и друге ппдатке кпји плакщавају прпналажеое тражене инфпрмације.
Ппднпщеое захтева усменим путем
Тражилац инфпрмације се мпже пбратити и усменим захтевпм кпји се саппщтава у
записник кпји впди пвлащћенп лице пргана власти за приступ инфпрмацијама пд јавнпг
знашаја.
Такав захтев се унпси у ппсебну евиденцију и примеоују се рпкпви кап да је захтев
ппднет писменп.
Тражилац пд пргана јавне власти мпже да захтева:
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- пбавещтеое да ли ппседује тражену инфпрмацију
- да му пмпгући увид у дпкумент кпји садржи тражену инфпрмацију
- да му изда кппију тпг дпкумента
- да му дпстави кппију дпкумента ппщтпм или на други нашин пдлушиваое 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.
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. Прган власти ће заједнп са пбавещтеоем п тпме да ће тражипцу ставити на
увид дпкумент кпји садржи тражену инфпрмацију, пднпснп издати 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.
Увид у дпкумент кпји садржи тражену инфпрмацију врщи се у службеним прпстпријама
пргана власти.
Тражилац мпже из пправданих разлпга тражити да увид у дпкумент кпјисадржи
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.
Државни прган је пбавезан да пмпгући приступ инфпрмацији.
Акп прган власти пдбије да у целини или делимишнп 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 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.
НАКНАДА
Увид у дпкумент кпји садржи тражену инфпрмацију је бесплатан.
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Издаваое кппије дпкумента кпји садржи тражену инфпрмацију издаје се уз
пбавезу тражипца да плати накнаду нужних трпщкпва израде кппије.
Кпд упућиваоа кппије дпкумента наплаћују се и трпщкпви упућиваоа.
Висина накнаде нужних трпщкпва прпписана је Уредбпм п висини накнаде
нужних трпщкпва за издаваое кппије дпкумената на кпјим се налазе инфпрмације пд
јавнпг знашаја („Сл. гласник РС“ бр. 8/2006). Трпщкпвник кпјим се утврђује висина нужних
трпщкпва за издаваое кппије дпкумената на кпјима се налазе инфпрмације пд јавнпг
знашаја.
ПРАВП НА ЖАЛБУ
Тражилац мпже изјавити жалбу Ппверенику акп:
- прган власти пдбаци или пдбије захтев 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 дпкумент 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.
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 инфпрмације пд јавнпг знашаја и
защтиту ппдатака п лишнпсти, адреса за ппщту: Бепград, Булевар краља Александра 15.
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Градска ппщтина Спппт

Инфпрматпр п раду

04.06.2018. гпдине

УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СОПОТ
ЗАХТЕВ
за приступ информацији од јавног значаја
На основу члана 15. став 1. Закона о слободном приступу информацијама од јавног
значаја („Службени гласник РС“, бр. 120/2004, 54/2007, 104/2009 и 36/2010), од горе
наведеног органа захтевам:
□
□
□
□

обавештење да ли поседује тражену информацију;
увид у документ који садржи тражену информацију;
копију документа који садржи тражену информацију;
достављање копије документа који садржи тражену информацију:

□
□
□
□

поштом
електронском поштом
факсом
на други начин:______________________________________

Овај захтев се односи на следеће информације:

(навести што прецизнији опис информације која се тражи као и друге податке који олакшавају проналажење
тражене информације)
У Сопоту, ______2016. године
___________________________________
Име и презиме тражиоца информације
____________________________________
Адреса
_____________________________________
Други подаци за контакт
_____________________________________
Потпиc
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