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2. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ИНФОРМАТОРУ

ГРАД  ПИРОТ
Српских владара  бр. 82
18300 Пирот
Тел. 010/305-500,  (централа)
ПИБ: 100386203
МАТИЧНИ БРОЈ: 
 Град  Пирот: 07131674

На основу члана 39. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја (''Службени
гласник РС'', бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10) и Упутства за објављивање информатора о раду државног
органа (''Службени гласник РС'', бр. 68/2010) органи општине Пирот (Скупштина општине, Председник
општине,  Општинско  веће,  Општинска  управа  и  Јавно  правобранилаштво),  дана  30.01.2013.  године
објавили су заједнички Информатор о раду органа општине Пирот .

Информатор је израђен на основу података достављених од стране овлашћених службених лица
организационих јединица Општинске управе Пирот, сада Градске управе Пирот, као и општих аката
органа Града.   

Информатор је израђен у електронском облику и објављен је на веб презентацији Града Пирота:
www.pirot.rs.

Заинтересована лица имају право увида у Информатор без накнаде, као и добијање штампане
копије, уз накнаду, у Одсеку за информатику Одељења за општу управу.

Информатор садржи податке који су од значаја за садржину, обим и начин остваривања права
заинтересованих лица на приступ информацијама од јавног значаја.

Информатор издају органи града Пирота, а сврха његовог објављивања је информисање јавности
о документима и информацијама које поседују  град Пирот и његови органи у оквиру делокруга свог
рада.

Одговорнa лицa за тачност и потпуност података које садржи Информатор у делу који се односи
на:

-Скупштину града Пирота : Председник Скупштине града, Милена Димитријевић; 
-Градоначелника: Градоначелник града Пирота, мр Владан Васић;
-Градско веће: Секратар Градског већа, Вања Ђорђевић;
-Градску управу Пирот: Начелник Градске управе Пирот, Саша Јовановић,
-Заменик начелника Градске Управе: Небојша Ристић,
-Градско јавно правобранилаштво: Јавни правобранилац, Јелисавета Манић
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3.ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА

3.1. ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА ГРАДА ПИРОТА 

5

Скупштина града

Градоначелник

Заменик 
Градоначелника

Градско
веће

Помоћник 
градоначелника за 

пољопривреду

Помоћник 
градоначелника у области 

инфраструктурних 
инвестиција

Помоћник 
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стамбену комуналне 

делатности и 
грађевинарство

Шеф кабинета 
градоначелника
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3.2. СКУПШТИНА ГРАДА

Скупштина  града је  највиши  орган  града који  врши  основне  функције  локалне  власти,  утврђене
Уставом, Законом и Статутом.

Председник Скупштине града Пирота: Милена Димитријевић
телефон: 010/305-594
факс: 010/313-901

Заменик председника Скупштине града Пирота: Емилија Поповић
телефон: 010/305-593
факс: 010/313-901
e-mail: e.popovic13@gmail.com

 Секретар Скупштине града: Ирена Костић
телефон: 010/305-523

- Скупштина града Пирота има 56 одборника.
Одборници Скупштине   града   Пирот  а  .  

  

Надлежности Скупштине града: 

Скупштина града, у складу са законом: 

1. доноси Статут Града и Пословник Скупштине града; 

2. доноси буџет и завршни рачун Града; 

3. утврђује стопе изворних прихода Града, као и начин и мерила за одређивање висине локалних такса и 
накнада; 

4. доноси програм развоја Града и појединих делатности; 

5. доноси просторни план и урбанистичке планове Града и уређује коришћење грађевинског земљишта; 

6. доноси прописе и друге опште акте; 

7. расписује градски референдум и референдум на делу територије Града, изјашњава се о предлозима 
садржаним у грађанској иницијативи и утврђује предлог одлуке о самодоприносу; 

8. оснива службе, јавна предузећа, установе и организације, утврђене Статутом Града и врши надзор над
њиховим радом; 

9. именује и разрешава председника и чланове надзорног одбора јавних предузећа чији је оснивач Град, 
доноси одлуку о спровођењу јавног конкурса за именовање директора јавног предузећа, именује и 
разрешава директоре јавног предузећа и даје сагласност на њихове статуте, у складу са законом; 
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9а) именује и разрешава управни и надзорни одбор, именује и разрешава директоре установа, 
организација и служби чији је оснивач Град ако законом није другачије регулисано и даје сагласност на 
њихове статуте, у складу са законом; 

10. бира и разрешава председника Скупштине града и заменика председника Скупштине града; 

11. поставља и разрешава секретара и заменика секретара Скупштине града; 

12. бира и разрешава Градоначелника и, на предлог Градоначелника, бира заменика Градоначелника и 
чланове Градског већа; 

13. утврђује градске таксе и друге локалне приходе који Граду припадају по закону; 

14. утврђује накнаду за уређивање и коришћење грађевинског земљишта; 

15. доноси акт о јавном задуживању Града, у складу са законом којим се уређује јавни дуг; 

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

17. даје мишљење о републичком и регионалном просторном плану; 

18. даје мишљење о законима којима се уређују питања од интереса за локалну самоуправу; 

19. даје сагласност на употребу имена, грба и другог обележја Града; 

20. доноси акт о организацији Градске управе на предлог Градског већа; 

21. подноси иницијативу за покретање поступка оснивања, укидања или промене територије Града; 

22. оснива стална и повремена радна тела за разматрање питања из њене надлежности; 

23. разматра извештаје о раду и даје сагласност на програм рада корисника средстава буџета и јавних 
предузећа, установа и других јавних служби чији је оснивач или већински власник Град; 

24. одлучује о сарадњи и удруживању са градовима и општинама, удружењима, невладиним 
организацијама; 

25. информише јавност о свом раду; 

26. покреће поступак за оцену уставности и законитости закона или другог општег акта Републике 
Србије којим се повређује право на локалну самоуправу; 

27. разматра годишњи извештај заштитника грађана о остваривању људских и мањинских права у 
Граду; 

28. усваја етички кодекс понашања функционера; 

29. доноси мере и усваја препоруке за унапређење људских и мањинских права; 

30. доноси акт о давању сагласности за упис права својине јавних предузећа и друштва капитала чији је 
оснивач Град; 
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30а) одлучује о покретању поступка за прибављање и располагање грађевинским земљиштем; 

30б) одлучује о покретању поступка за прибављање и располагање непокретностима у јавној својини 
Града, преносу права јавне својине на непокретностима у јавној својини Града на другог носиоца права 
јавне својине, преносу права јавне својине на другог носиоца јавне својине са накнадом или без накнаде
укључујући и размену, одређивању корисника на непокретности коју Град стекне у својину путем 
наслеђа, поклона или на други начин, одузимању права коришћења у случају прописаним законом, 
заснивању хипотеке на непокретности, улагању у капитал, залагању покретне ствари и доноси план 
набавки Скупштине града у складу са Законом о јавним набавкама;

30в) одлучује о поверавању функције управљања над имовином у јавној својини Града субјектима 
утврђеним законом; 

30г) даје сагласност на акт о располагању (прибављање и отуђење) средствима у јавној својини која су 
пренета у својину јавног предузећа, веће вредности, која је у непосредној функцији обављања 
делатности од општег интереса, утврђених оснивачким актом; 

31. уређује и обезбеђује развој комуналних делатности као и организационе, материјалне и друге услове
за њихово обављање; 

32. доноси програме уређења грађевинског земљишта, уређује и обезбеђује вршење послова уређења и 
коришћења грађевинског земљишта и утврђује висину накнаде за уређивање и коришћење грађевинског 
земљишта; 

33. утврђује и обезбеђује коришћење пословног простора којим управља Град и утврђује висину 
накнаде за коришћење пословног простора; 

34. уређује и обезбеђује обављање послова који се односе на изградњу, рехабилитацију и 
реконструкцију, одржавање, заштиту, коришћење, развој и управљање локалним и некатегорисаним 
путевима, као и улицама у насељу; 

35. уређује и обезбеђује посебне услове и организацију ауто такси превоза; 

36. доноси стратегије, планове, програме и друге акте у складу са законом, ради уређивања интегралног 
система заштите животне средине, спровођења система заштите животне средине, обезбеђивања 
контроле коришћења и заштите природних ресурса и добара, као и континуалне контроле и праћења 
стања животне средине; 

37.оснива установе и организације у области основног образовања, културе, примарне здравствене 
заштите, физичке културе, спорта, дечје и социјалне заштите и туризма, прати и обезбеђује њихово 
функционисање;

38.обезбеђује заштиту културних добара од значаја за Град, подстиче развој културно уметничког 
аматеризма, ствара услове за рад музеја, библиотека и других установа културе чији је оснивач;

39. организује заштиту од елементарних и других већих непогода и заштиту од пожара и ствара услове 
за њихово отклањање, односно ублажавање њихових последица; 

39а) своју функцију у области одбране и безбедности остварује планирањем, организовањем послова 
одбране, нормативно-правним регулисањем и вршењем надзора и контроле над радом Градоначелника, 
Градског већа и Градске управе и других субјеката одбране утврђених планом одбране Града; 
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39б) доноси Одлуку о организацији и раду органа Града у ратном и ванредном стању;

40. доноси основе заштите коришћења и уређења пољопривредног земљишта, и стара се о њиховом 
спровођењу, одређује ерозивна подручја и стара се о коришћењу пашњака и утрина и одлучује о 
привођењу пашњака другој култури; 

41. уређује и утврђује начин коришћења и управљања изворима, јавним бунарима и чесмама; 

42. утврђује услове за држање и заштиту домаћих животиња 

43. уређује опште услове за уређење насеља на својој територији, коришћење јавних и других површина
и услове и начин коришћења простора за паркирање; 

44. уређује услове и начин изградње, односно постављања и уклањања објеката на јавним површинама у
насељеним местима и на неизграђеном грађевинском земљишту, уређује услове за уклањање објеката 
који представљају непосредну опасност за живот и здравље људи, за суседне објекте и безбедност 
саобраћаја; 

45.уређује опште услове и начин изградње и одржавање водовода у сеоским насељима;

46.образује комуналну полицију, организује вршење послова комуналне полиције

47.доноси одлуку о ступању у јавно-приватно партнерство са или без елемената концесије са приватним
партнером у складу са законом и овим Статутом

48. обавља и друге послове утврђене законом,  Статутом и другим актима. 

3.3. ГРАДОНАЧЕЛНИК     

Градоначелник: мр Владан Васић 

Tелефон: 010/313-902

Факс: 010/313-901 

E-mail: kabinet@pirot.rs

Заменик градоначелника: Милош Цолић

Телефон: 010/313-902

Факс: 010/313/901

E-mail: kabinet@pirot.rs

Помоћници  градоначелника: 

- Видојко Панајотовић, помоћник Градоначелника за област руралног развоја, локално економског 
развоја, социјалне политике и родне равноправности.
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Телефон: 010/ 305-530, 
Факс: 010/313-901
- Милица Голубовић, помоћник Градоначелника за област дечије и социјалне заштите, образовања, 

културе и организације цивилног друштва и у области инвестиција.

Телефон: 010/ 305-529, 
Факс: 010/313-901
E-mail : milica.golubovic  @  pirot  .  rs  

Градоначелник је извршни орган Града. 

Градоначелника бира Скупштина града, из реда одборника, на време од четири године, тајним гласањем,
већином гласова од укупног броја одборника Скупштине града. 

Градоначелник има заменика који га замењује у случају његове одсутности и спречености да обавља 
своју дужност. 

Председник Скупштине града предлаже кандидата за Градоначелника. 

Кандидат за Градоначелника предлаже кандидата за заменика Градоначелника из реда одборника, кога 
бира Скупштина града на исти начин као и Градоначелника. 

Градоначелник и заменик градоначелника су на сталном раду.

Градоначелник: 

1. представља и заступа Град; 

2. предлаже начин решавања питања о којима одлучује Скупштина града; 

3. наредбодавац је за извршење буџета; 

4. усмерава и усклађује рад Градске управе; 

5. доноси појединачне акте за које је овлашћен законом, овим Статутом или одлуком Скупштине града; 

6. поставља и разрешава помоћнике Градоначелника; 

7. даје сагласност на опште акте којима се уређују број и структура запослених у установама и јавним 
предузећима која се финансирају из буџета Града и на број и структуру запослених и других лица која 
се ангажују на остваривању програма или дела програма корисника буџета Града; 

8.закључује и отказује уговоре о прибављању и располагању стварима у јавној својини Града у складу са
законом којим се уређује право јавне својине, по претходно прибављеном мишљењу Градског јавног 
правобранилаштва; 

9. информише јавност о свом раду; 

10.образује стручна саветодавна радна тела за поједине послове из своје надлежности; 
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11. руководи целокупним системом одбране Града у случају ратног и ванредног стања и предузима све 
неопходне мере безбедности и заштите становништва и материјалних добара, у складу са законом;

12. врши и друге послове утврђене законом, овим Статутом и другим актима. 
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3.4. ГРАДСКО  ВЕЋЕ

Градско веће чине Градоначелник, заменик Градоначелника и највише девет чланова Градског већа. 

Градоначелник је председник Градског већа. 

Заменик Градоначелника је члан Градског већа по функцији. 

Чланове Градског већа бира Скупштина града, на период од четири године, тајним гласањем, већином 
од укупног броја одборника. 

Кандидате за чланове Градског већа предлаже кандидат за Градоначелника.

Када одлучује о избору градоначелника, Скупштина града истовремено одлучује о избору заменика 
градоначелника и чланова Градског већа. 

Чланови Градског већа могу бити на сталном раду.

Градоначелник  мр  Владан  Васић  је  председник  Градског  већа.  Градоначелник  представља
Градско  веће,  сазива  и  води  његове  седнице.  Члан  Градског  већа,  по  функцији,  је  и  заменик
Градоначелника Милош Цолић.

Остали чланови Градског већа су:
1. Александар Ћирић, aleksandar.ciric@pirot.rs, 
2. Сретен Савов, sreten.savov@pirot.rs, savovsretem@gmail.com, 
3. Бојан Ранђеловић, bojan.randjelovic@pirot.rs,
4. Дејан Ранђеловић, dejan.randjelovic68@gmail.com, dejan.randjelovic@pirot.rs, 
5. Мимица Костић-Ђорђевић, mimicakdj@gmail.com, 
6. Слободан Петровић, slobodan.petrovic@tigar.com, 
7. Братислав Рашић, bratislavrasic@gmail.com,
8. Мирослав Митић, medamir083@gmail.com, 
9. Ивана Стаменовић, ivana_  10  @yahoo.com  , 

Пет члана Градског већа су на сталном раду, и то:

- Александар Ћирић, обавља послове шефа Кабинета градоначелника и биће задужен за област
привреде, инвестиција и инфраструктуре;

-  Бојан  Ранђеловић обавља  послове у  области  ванпривредне  делатности  и  то:  у  области
здравствене заштите, туризма, културе, занатства, угоститељства и верских заједница.

- Дејан Ранђеловић обавља послове у области рада месних заједница:
Градске:  Бег  Башта,  Бериловачка  капија,Ђерам,Прчевац,Радин  До,  Станица,  Тигрово

насеље,Тијабара и Нови Завој;
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Сеоске:  Базовик,  Бериловац,  Брлог,  Бела,  Велико  село,  Височка  Ржана,  Враниште,Гостуша,
Градашница,  ДобриДо,  Градиште,  Дојкинци,  Засковци,  Извор,  Јеловица,  Крупац,  Куманово,
Копривштица,  Мирковци,  Нишор,  Обреновац,  Милојковац,  Ореовица,  Орља,  Милојковац,  Осмаково,
Паклештица,  Покровеник,  Рагодеш,  Росомач,  Рсовци,  Рудиње,  Славиња,  Сопот,  Темска,  ТоплиДо,
Церова, Црвенечево, Црноклиште, Чиниглавци, Шугрин, Басара и Велика Лукања и 

    - У области градског, приградског и железничког саобраћаја.

- Мирослав Митић обавља послове:
-учествује  у  реализацији  програма  из  области   родно  одговорног  буџетирања  и

прерасподели средстава за ову намену
-прати  активности и остварује сарадњу са надлежним институцијама и организацијама у

области родне равноправности
-сарађује  са  организацијама  и  удружењима  у  области  хуманитарног  рада  и  помоћи

осетљивим групама( Црвени крст,  МНРЛ, Центар за  социјалнии рад,  организација  слепих и
слабовидих , организација глувих и наглувих)

-сарађује,  даје  мишљење,  иницира  активности  које  се  односе  на  решавање  питања
особама са инвалидитетом.

-учествује у сим активностима унапређења ефективности мера руралног развоја.

-  Ивана Стаменовић, задуженa за послове у  области социјалне политике, спорта и физичке
културе.

Остали чланови Градског већа, који нису на сталном раду, задужени су за следеће области:

Сретен Савов, обавља послове из делокруга ванредних ситуација, екологије и заштите животне
средине и у области рада следећих месних заједница и то

Градске:  Барје,  Кале,  8.септембар,  Расадник,  Славонија,  Танаско  Рајић,  Нова  Мала,  Нова
Болница, Присјанско насеље и

Сеоске:  Барје Чифлик, Беровица, Блато,Велики Јовановац,Велики Суводол, Власи, Војнеговац,
Гњилан, Горња Држина, Држина, Јалботина, Камик, Костур, Мали Јовановац, Мали Суводол, Пасјач,
Петровац, Планиница, Пољска Ржана, Понор, Присјан, Расница, Сиња Глава, Срећковац, Станичење,
Суково, Трњана, Церев дел, Бело Поље.

Мимица Костић-Ђорђевић, обавља послове у области пољопривреде.

Слободан Петровић, обавља послове у области очувања традиције бораца, демографије и 
популационе политике.

Братислав Рашић, обавља послове у области ванредних ситуација и пољопривреде.

Секретар Градског већа је: Вања Ђорђевић
Телефон: 010/305-525
Факс 010/313-901
E-mail: vanja.djordjevic@pirot.rs

Надлежност Градског већа: 

Градско веће: 

1. предлаже статут, буџет, акт о организацији Градске управе и друге одлуке и акте које доноси 
Скупштина града; 
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2. непосредно извршава и стара се о извршавању одлука и других аката Скупштине града; 

3. доноси одлуку о привременом финансирању у случају да Скупштина града не донесе буџет пре 
почетка фискалне године; 

4. врши надзор над радом Градске управе, поништава или укида акте Градске управе, који нису у 
сагласности са законом, статутом и другим општим актом или одлуком, које доноси Скупштина града; 

5. решава у управном поступку у другом степену о правима и обавезама грађана, предузећа и установа и
других организација у управним стварима из надлежности Града; 

6. стара се о извршавању поверених надлежности из оквира права и дужности Републике; 

7. поставља и разрешава начелника Градске управе; 

8. образује стручна саветодавна радна тела за поједине послове из своје надлежности; 

9. информише јавност о свом раду; 

10. доноси Пословник о раду на предлог Градоначелника; 

11. решава сукоб надлежности између Градске управе и других предузећа, организација и установа када 
на основу одлуке Скупштине града одлучују о појединим правима грађана, правних лица или других 
странака; 

12. даје сагласност на акт о унутрашњем уређењу и систематизацији Градске управе; 

13.одлучује о отуђењу и давању на коришћење покретних ствари у складу са законом; даје претходну 
сагласност месним заједницама, установама, јавним агенцијама и другим организацијама, који су 
носиоци права коришћења на непокретностима у јавној својини Града, за давање у закуп и одређивање 
намене истих; 

14. усваја план одбране Града, на предлог начелника Градске управе; 

15.одговорно је за стање припрема за одбрану;

16.врши и друге послове утврђене законом, овим Статутом, одлукама Скупштине града и другим 
актима.
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3.5. ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО

Послове правне заштите имовинских права и интереса Града Пирота обавља Градско јавно
правобранилаштво.

Функцију  Градског  јавног  правобранилаштва  врши  Градски  јавни  правобранилац,  којег
поставља Градоначелник на 4 године и може бити поново постављен.

Градски јавни правобранилац је Јелисавета Манић, дипломирани правник.

Телефон: 010/305-509
Факс: 010/313 - 901
Е-mail: pravobranilastvo  @  pirot  .  rs  

Градски јавни правобранилац одговара за свој рад и рад Градског јавног правобранилаштва
Градоначелнику.

Надлежност Јавног правобранилаштва:

           Јавно правобранилаштво је орган локалне самоуправе који предузима Законом предвиђене
мере и средства правне заштите њених имовинских права и интереса пред судовима и другим
државним органима и врши друге послове одређене законом.

Јавно  правобранилаштво  прати  и  проучава  друштвене  односе  и  појаве  од  интереса  за
остваривање својих функција, а о својим запажањима обавештава органе локалне самоуправе и
ставља одговарајуће предлоге.

 У  домену  своје  надлежности  дају  се  и  мишљења о  правној  ваљаности  уговора,  чији  је
предмет  право  коришћења и  располагања на  непокретности  у  државној  својини,  мишљења на
уговоре  о извођењу грађевинских радова, где су наручиоци јавна предузећа, чији је оснивач Град
Пирот, на уговоре о купопродаји, као и мишљења о појединим питањима у спровођењу законских
прописа на захтев јавних предузећа и установа и др. 

У оквиру Правобранилаштва пружа се и правна помоћ  грађанима Града Пирота.
Посебан  значај  института  правне  помоћи је у томе што треба да задовољи  веома различите

захтеве и потребе грађана, а имајући у виду материјалну ситуацију због које се не могу обратити  за
правне услуге адвокатима. 

Пружање правне помоћи се састоји: у давању правних савета, састављању иницијалних аката и
свих поднесака у поступцима  пред судом  и другим државним органима, састављању уговора, захтева,
молби и сл.

Служба правне помоћи  врши, у складу са Одлуком, наплату својих услуга у висини до 50% од
адвокатске тарифе која је предвиђена законом, али се у многим случајевима користи и умањење. Правна
помоћ се грађанима пружа бесплатно и то: лицима у поступку добијања социјалне помоћи, ратним и
мирнодопским  инвалидима,  расељеним лицима,  привремено  незапосленим  и  незапосленим лицима,
као и грађанима који немају имовину, кроз институт сиромашког права.
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3.6.  ГРАДСКА УПРАВА

            За вршење управних послова у оквиру права и дужности Града и одређених стручних послова за
потребе Скупштине града, Градоначелника и Градског већа, образује се Градска управа.

Градска управа је образована као јединствени орган.
Градском управом као јединственим органом руководи начелник Градске управе. 

За  начелника  Граске управе  може бити  постављено лице које  има завршен правни факултет,
положен испит за рад у органима државне управе и најмање 5 година радног искуства. 

Начелника Граске управе поставља Градско веће на основу јавног огласа, на 5 година. 

Начелник Градске управе може имати заменика који га замењује у случају његове одсутности и
спречености да обавља своју дужност.

Замениик  начелника  Градске  управе  поставља  се  на  исти  начин  и  под  истим  условима  као
начелник.

Начелник Градске  управе Пирот је Саша Јовановић, дипломирани правник. 

Телефон: 010/305-524, 

Факс: 010/313-901

Е-mail: sasar.jovanovic@pirot.rs

Заменик начелника Градске управе Пирот је Небојша Ристић, дипломирани правник.

Телефон: 010/305-527, 

Факс: 010/313-901

Е-mail: nebojsa.ristic@pirot.rs

Градска управа: 

1) припрема нацрте прописа и других аката које доноси Скупштина града, Градоначелник и Градско 
веће; 

2) извршава одлуке и друге акте Скупштине града, Градоначелника и Градског већа; 

3) решава у управном поступку у првом степену о правима и дужностима грађана, предузећа, установа и
других организација у управним стварима из надлежности Града; 

4) обавља послове управног надзора над извршавањем прописа и других општих аката Скупштине 
града; 

5) извршава законе и друге прописе чије је извршавање поверено Граду; 

6) обавља стручне и друге послове које утврди Скупштина града, Градоначелник и Градско веће; 
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7) доставља извештај о свом раду на извршењу послова из надлежности Града и поверених послова, 
Градоначелнику, Градском већу и Скупштини града по потреби, а најмање једном годишње;

8) спроводи сопствене припреме за одбрану, израђује и чува План одбране Града и извршава одлуке, 
наредбе и друге акте Скупштине Града, Градоначелника и Градског већа у условима ратног и ванредног 
стања;

9) доноси план набавки Градске управе у складу са Законом о јавним набавкама.

3.7. ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ

Послове  Градске управе  у  складу  са  Одлуком о  организацији    градске   управе   и  Правилником о
унутрашњој организацији и систематизацији радних места, обављају следеће основне организациионе
јединице:

-Одељење за општу управу
-Одељење за привреду и финансије
-Одељење за урбанизам,  стамбено-комуналне послове, грађевинарство и инспекцијске послове 
-Одељење за ванпривредне делатности
-Одељење комуналне полиције

                 У оквиру одељења као основних организационих јединица, образују се унутрашње
организационе јединице, као одсеци, службе и групе, и то:

    У оквиру Одељења за општу управу: Одсек за информатику, Одсек за управљање људским ресурсима и
опште послове, Одсек за заједничке послове, Одсек за матичне послове и грађанска стања, Одсек за послове
органа града и месне заједнице.

        У оквиру Одељења за привреду и финансије,  образовани су следећи одсеци: Одсек за трезор,
Одсек за буџет, Одсек рачуноводства друштвених делатности и осталих индиректних корисника, Одсек
за  привреду  и  имовинско  правне  послове,  Одсек  за  послове  јавних  набавки,  Одсек  за  локални
економски развој, Одсек локалне пореске администрације.

    У  оквиру  Одељења  за  урбанизам ,  стамбено-комуналне  послове,  грађевинарство и
инспекцијеске  послове,  образоване  су  следеће  унутрашње организационе  јединице:  Одсек  за
урбанизам и грађевинарство, Одсек за стамбено-комуналне послове и Одсек за инспекцијске послове, у
оквиру кога су  Група за грађевинску инспекцију и Група за комуналну инспекцију.

         У оквиру Одељења за ванпривредне делатности формирана су три одсека: Одсек за послове
друштвене бриге о деци,  омладину и здравствену заштиту,  Одсек за социјалну,  борачко инвалидску
заштиту, избегла и расељена лица и Одсек за послове образовања, културе, спорта, јавног информисања,
удружења грађана  и протокол.

         
          Одељење комуналне полиције образовано је као јединствена организациона јединица.

   Кабинет градоначелника је посебна организациона јединица која се образује за
обављање саветодавних и протоколарних послова, послова за односе с јавношћу и
административно-техничке послова који су значајни за рад градоначелника
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Служба  за  буџетску  инспекцију  и  Служба  за  интерну  ревизију су  функционално  и
организационо независне од осталих организационих делова Градске управе и  непосредно извештавају
Градоначелника.

 Градоначелник поставља  и  разрешава  своје  помоћнике који  обављају  послове  из  појединих
области, као самостални извршиоци,  и то:

- Помоћник Градоначелника за област пољопривреде
- Помоћник  Градоначелника за област инвестиција и инфраструктуре, област јавног информисања и
протокол
- Помоћник Градоначелника ванпривреду, за област дечије и социјалне заштите, образовање, културу и
организације цивилног друштва
- Помоћник Градоначелника за ванпривреду, за област здравствене заштите, спорт, вереске заједнице,
родну равноправност и туризам
- Помоћник Градоначелника за област локалног економског развоја,  подршку запошљавања и месне
заједнице

            На дан 26.12.2017. године, у Градској управи Града Пирота,према Правилнику о  организацији и
систематизацији  радних  места  у  Градској  управи,  Служби  интерне  ревизије  и  Градском
правобранилаштву Града Пирота, систематизовано је 156 радних места. 
       
           У радном односу у Градској управи Града Пирота на неодређено време је укупно 135 радника. 
Правилник о организацији и систематизацији радних места у Градској Управи, служби интерне ревизије
и Градском правобранилаштву Града Пирота.

Ред
број

Назив радног места Број
запослених

Број радних места по
систематизацији

1. Начелник градске управе 1 1
2. Заменик начелника градске управе 1 1
3. Буџетски инспектор 1 1
4. Интерни ревизор 1 1
5. Одељење за општу управу 56 62
6. -начелник 1 1
7. -одсек за опште послове и људске ресурсе 11 13
8. -одсек за заједничке послове 18 18
9. -одсек за информатику 3 4
10. -одсек за грађанска стања и матичне 

послове
18 20

11. -одсек за послове органа града и месне 
заједнице

5 6

12. Одељење за привреду и финансије 32 38
13. -начелник 1 1
14. -одсек за трезор 5 6
15. -одсек за буџет 2 2
16. -одсек рачуноводства друштвених 

делатности и осталих индиректних 
корисника

5 5

17. -одсек за привреду и имовинско-правне 4 6
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послове
18. -одсек за послове јавних набавки 1 2
19. -одсек за локални економски развој 6 7
20. -одсек за локалну пореску администрацију 8 9
21. Одељење за урбанизам,стамбено-

комуналне послове ,грађевинарство и 
инспекцијске послове

29 32

22. -начелник 1 1
23. -нормативно-правни послови 1 1
24. -одсек за урбанизам и грађевинарство 5 8
25. -одсек за стамбено-комуналне послове 8 8
26. -одсек за инспекцијске послове 14 14
27. Одељење за ванпривредне делатности 16 20
28. -начелник 1 1
29. -одсек за послове друштвене бриге о 

деци ,омладину и здравствену заштиту
8 8

30. -одсек за социјалну,борачко-инвалидску 
заштиту,избегла и расељена лица

3 4

31. -одсек за послове 
образовања,културе,спорта и јавног 
информисања, удружења грађана и 
протокол

4 6

УКУПНО : 137 156
             

            Укупан број изабраних и постављених лица, који су на сталном раду у  органима Града Пирота
(Скупштина града, Градоначелник и Градске веће) је 5 и то: 
- Председник Скупштине града, 
- Градоначелник, 
- Заменик градоначелника 
- Два члана Градског већа 

           Заменик председника Скупштине Града није на сталном раду.

           У Градском правобранилаштву предвиђено  је 5 радних места , од тога једно је радно место
Градског правобраниоца и 4 радна места службеника

                 

3.8. ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ

Начелник:  Зорица Живковић, дипломирани правник
Телефон: 010/305-508
Факс:010/313-901
e-mail: zorica.zivkovic@pirot.rs

Одељење за  општу управу  обавља послове који  се  односе на:  стручне  и  административно  –
техничке  послове  везане  за  одржавање  седница  Скупштине  града;  рад  Градоначелника  и  седница
Градског већа и њихових радних тела; обраду и чување изворних аката о раду органа Града; стручне
послове који се односе на представке и предлоге грађана; поступања по захтеву за слободан приступ
информацијама  од  јавног  значаја;  координацију,  припрему  и  ажурирање  информација  за  потребе
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интернет презентације Града; припрему информација и званичних саопштења, као и друге послове из
свог  делокруга,  послове пријемне канцеларије,  писарнице,  архиве и  доставне службе;  лични статус
грађана, матичне послове;  нормативно-правне послове, као и остваривање права и обавеза из радног
односа  запослених,  именованих  и  постављених  лица;  бирачки  списак;  стручне  и  административне
послове за изборе и референдуме; праћење рада и пружање помоћи месним заједницама; послове који
су  везани  за  кадровска  питања,  социјалну  и  здравствену  заштиту  запослених,  стручне  послове  у
поступку запошљавања и избора кандидата, припрему предлога Кадровског плана, организацију стручног
усавршавања службеника,  процену ефеката  спроведених обука,  анализу потреба за обуком и додатним
образовањем  сваког  службеника,  припрему  предлога  годишњег  Програма  стручног  усавршавања
службеника и предлога финансијског плана за извршавање годишњег Програма стручног усавршавања,
анализу резултата и праћење ефеката оцењивања службеника, вођење кадровске евиденције и персоналног
досијеа запослених, као и остале послове од значаја за каријерни развој службеника; унапређење примене
информационих  технологија,  одржавање  и  развој  рачунарске  и  комуникационе  мреже,  унапређење
примене информационих  технологија,  одржавање  и  развој  рачунарске  и  комуникационе  мреже,
администрирање базе података, одржавање и развој апликативног софтвера; сарадњу са Републичким
геодетским заводом и другим републичким органима и организацијама, као и јавним предузећима, са
територије  Града,  чији  је  оснивач  Град,  односно  Република  у  успостављању  услова  за  развој  и
одржавање  географског  информациониог  система  (ГИС-а)  који  садржи  просторне  податке  и
информације од значаја за развој Града и привреде на територији Града, као и приступ тим подацима и
друге послове из  свог делокруга;  организује коришћење биротехничких и других средстава опреме;
обезбеђивање превоза  моторним  возилима   и  старања о  њиховом одржавању;   оперативне  послове
умножавања материјала; организацију рада доставне службе у граду и на подручју месних канцеларија;
административно – техничке послове набавке материјала, ситног инвентара и основних средстава; као и
друге сервисне послове за потребе органа Града.

Ради  обављања  појединих  послова  Градске управе,  пре  свега  матичних  послова,  послова
издавање  извода  и  уверења  из  матичних  књига,  представљање   органа града на  терену,  у  саставу
Одељења за општу управу образују се месне канцеларије.

Месне канцеларије се образују за следећа матична подручја:

1. У Блату за насељена места: Блато, Костур, Понор, Велики Суводол и Мали Суводол,
2. У Расници за насељена места: Расница, Сиња Глава и Пасјач,
3. У  Нишору  за  насељена  места:  Нишор,  Покровеник,  Копривштица,  Добри  До,Гостуша,

Паклештица, Бела и Велика Лукања,
4. У Височкој  Ржани за  насељена  места:  Височка  Ржана,  Славиња,  Росомач,  Рсовци,  Брлог,

Дојкинци и Јеловица,
5. У Темској за насељена места: Темска, Рудиње, Рагодеш, Куманово,Топли До и Засковци,
6. У Церови за насељена места: Церова, Шугрин, Мирковци,Базовик и Орља
7. У Црноклишту за насељена места: Црноклиште, Враниште, Осмаково и Црвенчево,
8. У Станичењу за насељено место: Станичење,
9. У Петровцу за насељено место: Петровац, Војнеговац, Држина, Присјан, Камик, Церев Дел и

Беровица
10. У Трњани за насељена места: Трњана, Велики Јовановац и Пољска Ржана,
11. У Крупцу за насељена места: Крупац, Велико село, Мали Јовановац и Басара,
12. У Сукову  за  насељена  места:  Суково,  Горња  Држина,  Власи,Јалботина,Чиниглавци,

Срећковац, Обреновац, Милојковац, Планиница и Градиште

Месне канцеларије врше следеће послове из надлажности Градске управе:
- Примају се поднесци и захтеви грађана са територије одређеног матичног подручја и поднети

захтеви се са приложеном документацијом достављају писарници градске управе.
-  Дају се информације грађанима о надлежностима органа Града.
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- Послове који се односе на лична стања грађана, вођење матичних књига и издавања извода и
уверења из матичних књига и књига држављана, склапање брака.

- У месним канцеларијама пружа се помоћ грађанима код попуњавања образаца за регистровање
пољопривредних газдинстава и осталих образаца који се предају другим органима.  

- Провера података за ажурирање бирачког списка
- Пружање помоћи инвалидним лицима и социјално угроженим лицима у остваривању права из

области социјалне заштите и права на олакшице у плаћању комуналних услуга и електричне
енергије

- Пружање  стручне  и  административно-техничке  помоћи  месним  заједницама  у  сазивању  и
организовању  зборова  месних  заједница,  спровођењу  референдума,  јавних  расправа,  анкета
грађана, као и у спровођењу других облика непосредног учешћа грађана у остваривању локалне
смоуправе

- Евидентирање  и  обавештавање  комуналне  инспекције  о  складиштењу  грађевинског  и  другог
матерјала поред јавних путева, стварању дивљих депонија, сахрањивању ван утврђених граница
гробаља, тако што ће у договору са председником Савета месне заједнице једном у две недеље
обилазити територију МЗ

Месне канцеларије могу да врше и друге послове које им из своје надлежности повери
Градска управа.
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Начелник 

Зорица Живковић
010/305-508

Шеф Одсека за 
грађанска стања и 
матичне послове

Марица Јонић
010/305-505

Шеф Одсека за 
управљање људским 
ресурсима и опште 

послове

Весна Влатковић
010/305-536

Шеф Одсека за послове 
органа Града и месне 

заједнице
Вања Ђорђевић

010/305-525

Шеф Одсека за 
заједничке послове

Владица Недељковић
010/305-536

Шеф Одсека за 
информатику

Славиша Јеленковић
010/305-548
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Послове месних канцеларија врше матичари одређеног матичног подручја.

Контакт подаци за матичаре

-  Месна канцеларија Петровац, тел. 010/373-156. Матичар Минчић Дејан

-  Месна канцеларија Суково, тел. 010/373-132 Матичар Цолић Бојан

-  Месна канцеларија Трњана, тел. 010/2383-390. Матичар Ђорђевић Слободан

-  Месна канцеларија Крупац, тел. 010/2688-226. Матичар Ђорђевић Слободан

-  Месна канцеларија Височка Ржана, тел. 010/2353-005.Матичар Ранчић Мирослав

-  Месна канцеларија Нишор, тел. 010/377-458.Матичар Ранчић Мирослав

-  Месна канцеларија Темска, тел. 010/371-588 Матичар Минчић Дејан

-  Месна канцеларија Станичење, тел. 010/375-514.Матичар Младеновић Драган

-  Месна канцеларија Црноклиште, тел. 010/370-718 Матичар Дејан Ћирић

-  Месна канцеларија Церова, тел. 010/375-044 Матичар Петковић Божидар

-  Месна канцеларија Расница, тел. 010/2338-625 Матичар Младеновић Драган

- Месна канцеларија Блато, тел. 010/372-395 Матичар Слободан Петровић

У Одељењу за општу управу, формирано је пет Одсека:

- Одсек за грађанска стања и матичне послове
- Одсек за управљање људским ресурсима и опште послове
- Одсек за заједничке послове
- Одсек за информатику
- Одсек за послове органа града и месне заједнице
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У Одсеку за грађанска стања и матичне послове, обављају се следећи послови:

- Послови вођења матичних књига, као поверени послови од стране Републике Србије, издавање извода
из тих књига, склапање бракова;

-  Покретање  и  вођење  управног  поступка,  у  првом  степену,  и  доношење  решења,  ради  исправке
грешака, у матичним књигама рођених, венчаних и умрлих, и у књизи држављана;

-Покретање и вођење управног поступка, у првом степену, и доношење решења, ради накнадног уписа
чињенице рођења,  у  матичну књигу рођених и накнадног уписа чињенице смрти,  у  матичну књигу
умрлих;

-Покретање и вођење управног поступка, у првом степену, и доношење решења, ради накнадног уписа
појединих чињеница, у матичне књиге рођених, венчаних и умрлих, и у књигу држављана;

-Покретање и вођење управног поступка, у првом степену, и доношење решења, ради промене личног
имена, имена или презимена.

-Покретање и вођење управног поступка, у првом степену, и доношење решења, ради склапања брака
преко пуномоћника

Шеф Одсека: Марица Јонић

010/305-505, Е- mail :marica.jonic@pirot.rs

Самостални стручни сарадник за лични статус грађана: Славиша Тасић

010/305-505,  slavisa.tasic@pirot.rs

Матичари:  канцеларија број 11, телефон: 305- 511; 

Е-маил: sladjana.bozilovic@pirot.rs,  vladan.panic@pirot.rs

  Матичари: канцеларија број 10, телефон: 305-510;

Е-маил: nela.nejkovic@pirot.rs, pavlina.milenkovic@pirot.rs

Одсек за управљање људским ресурсима и опште послове, обавља следеће послове:

- Вођење персоналне евиденције и обављање стручних послова у вези са радним односима
- Организација рада писарнице, пријем и обрада захтева странака и аката који настају у раду органа

Града
- Развођење аката и њихово чување
- Издавање аката из архиве
- Достављање аката путем курирске службе
- Овера потписа, рукописа и преписа
- Упис, промене и брисање из Јединственог бирачког списка који се води за територију града Пирота
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- Издавање потврда о бирачком праву

Шеф Одсека: Весна Влатковић

Телефон: 010/305-536

E-mail: opstiposlovi@pirot.rs

Факс: 010/313-901

Одсек за заједничке послове, обавља следеће послове:

- Обезбеђује матерјалне и друге услове за рад Градске управе
- Води инвестиционо и техничко одржавање пословних просторија
- Организује набавку и наменско трошење канцеларијског матерјала
- Организује рад возног парка и води евиденцију о утрошку горива, уља
- Води рачуна о регистрацији возила
- Обавља послове превоза путничким аутомобилима
- Врши услуге умножавања матерјала за потребе органа Града
- Успоставља телефонске веза и стара се о одржавању система веза
- Обавља послове послуживања функционера и гостију

Шеф Одсека: Владица Недељковић

Телефон: 010/305-536

E-mail: vladica.nedelkovic@pirot.rs

Факс: 010/313-901

У Одсеку за послове органа града и месне заједнице, обављају се следећи послови:

- Најсложенији нормативно-правни послови за Скупштину, Градоначелника и Градско веће

- Обављају се послови везани за припрему и рад седница Скупштине  града и  Градског већа,  као и
њихових сталних и повремених радних тела

- Воде се записници, снима ток седница Скупштине и Градског већа и њихових радних тела, и обрађују
записници

- Стара се о умножавању и дистрибуцији матерјала за седнице Скупштине града и Градског већа

- Чувају се изворна акта донета на седницама Скупштине и Градског већа и шаљу на објављивање

-Обављају се послови и задаци за потребе Градоначелника и Заменика градоначелника
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-  Обављају  се  протоколарни  послови  везани  за  пријем  домаћих  и  старних  представника  код
Градоначелника, учествује у организовању свечаности и манифестација од значаја за град

- Прима се и распоређује пошта за функционере, као и предмети за рад упућени функционерима

  - Обављају се сложени нормативно-правни послови за месне заједнице и помаже се месним 
заједницама у њиховом раду .

Шеф Одсека: Вања Ђорђевић

Факс: 010/313-901

Телефон: 010/305-525

E-mail: vanja.djordjevic@pirot.rs

  Е-mail: skposlovi@pirot.rs

-  Одсек за информатику, обавља следеће послове:

- планирање развоја и развој информационог система,
- стара се о рационалном и ефикасном коришћењу хардвера и софтвера,
- одржавање информационог система,
- прави нацрт планова за набавку хардвера и софтвера,
- одржавање сервера, мреже, инф.система, рачунара, телефонске инсталације и остале технике,
- дијагностика кварова хардвера,
- одржавање телефонске централе,
- одржавање бежичне мреже,
- програмирање,
- редовно сигурносно снимање података,
- пружа стручну помоћ корисницима информационог система,
- поправке комуникационих водова и опреме,
- уштампавање коверата и налога за плаћање,
- чишћење вируса,
- примање захтева за постављање материјала на сајт.
- одговарање на питања постављена на нашем сајту,
- одржавање фајервол софтвера за интернет,
- брине  о  стручним  питањима  везаним  за  општинске  ресурсе,  урбанизам,  грађевинарство,  комуналну
делатност и остале просторне податке везане за ГИС,
- стара се о реализацији Стратегије развоја ГИС-а град Пирота,
- предлаже политику развоја ГИС-а и креира конкретне захтеве за развој ГИС-а,
- сарадња са јавним предузећима у вези развоја ГИС-а,
- моделовање и креирање ГИС база података,
- програмирање и прављење упита и извештаја везаних за ГИС, 
- прикупљање, унос и ажурирање ГИС података у базе,
- пресељење опреме и евидентирање основних средстава рачунарско-комуникационе опреме,
- припрема и монтажа разгласа и видео пројекција,
- израда и вођење пројеката из донација.

Шеф Одсека: Јеленковић Славиша
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Телефон: 010/305-548
Факс: 010/313-901
E-mail:  erc@pirot.rs

3.9. ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И ФИНАНСИЈЕ

Начелник: Ивана Малиновић
Телефон: 010/305-543
e-mail: ivana.malinovic@pirot.rs

Одељење за привреду и финансије врши послове који се односе на: задовољавање одређених
потреба грађана у области занаства, туризма, угоститељства и другим привредним и другим областима
од интереса за град, цене у комуналним и другим делатностима, за које је надлежан Град, уређивање и
обезбеђивање  коришћења  пословног  простора  чији  је  корисник  Град  ради  задовољења  одређених
потреба грађана и друге послове у области привреде који буду утврђени као послови Града.

Одељење  врши  и  послове  државне  управе  у  области  пољопривреде,  заштите,  коришћења  и
унапређења пољопривредног замљишта, шума и вода од биљног и животињског света, водопривреде,
индустрије,  занаства,  приватног  предузетништва,  трговине,  снабдевености  тржишта,  привредног
развоја, туризма и другим областима које Република повери Граду.

Одељење врши послове који се односе на: припрему и спровођење буџета Града, локалне јавне
приходе и расходе, вођење инвестиција чије је финансирање из буџета, задуживање Града, расписивање
зајма  и  планирање  средстава,  инспекцијски  надзор  над  коришћењем  буџетских  средстава  и  утицај
фискалног система и система финансирања јавних расхода на привреду града.

Одељење врши послове трезора локалне самоуправе односно послове финансијског планирања,
пројектовања  и  праћења  прилива,  укупних  примања  и  текућих  прихода  на  рачун  трезора,  затим
управљање готовинским средствима на консолидованом рачуну, контролу расхода, управљање дугом и
послове буџетског рачуноводства и извештавања.

Одељење врши послове у имовинско-правној области који се односе на:
заштиту, очување и евиденцију непокретности Града, управљање и  коришћење  непокретности Града,
промет зграда, обезбеђивање станова за потребе органа Града, доделу грађевинског земљишта и друга
права на овом земљишту, као  и послове државне управе које Република повери Граду.

Одељење врши за Скупштину и њихова тела и Градску управу и Јавно правобранилаштво све
финансијско - рачуноводствене послове који се односе на: израду предрачуна и финансијских планова
око  обезбеђења  средстава,  контролу  новчаних  докумената  и  инструмената  плаћања  са  аспекта
уговорених обавеза и наменско коришћење средстава, формирање докумнтације о исплати и обустави
законских и других обавеза, фактурисање услуга, благајничко пословање, формирање књиговодствених
исправа, вођење пословних књига и других евиденција по корисницима, усаглашавање потраживања и
обавеза,  израду периодичних обрачуна и годишњих завршних  рачуна и  друге  послове у складу са
Законом.
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У Одељењу за привреду и финансије, формирана су седам Одсека:
- Одсек за трезор, 
- Одсек за буџет, 
- Одсек рачуноводства друштвених делатности и осталих индиректних корисника, 
- Одсек за привреду и имовинско правне послове, 
- Одсек за послове јавних набавки, 
- Одсек за локални економски развој, 
- Одсек локалне пореске администрације.

Одсек за трезор, у оквиру кога се обављају следећи послови: 

- послови  трезора  –  утврђивање  месечних  и  тромесечних  квота,  састављање  финансијских
извештаја, вођење главне књиге трезора,...
- послови праћења зарада у јавним предузећима 
- послови уноса рачуноводствених промена 
- реализација захтева за плаћање 
- послови управљања готовинским средствима 
- послови управљања дугом 
- усаглашавање стања потраживања и обавеза
- усаглашавање пренетих и утрошених средстава са корисницима буџетских средстава 
- послови обрачуна зарадa
- благајнички послови 

Одсеком руководи шеф Одсека, Катарина Танчић, 
Телефон: 010/305-546
Факс: 010/311-901
Е- mail: trezor  @  pirot  .  rs  

Одсек рачуноводства друштвених делатности и осталих индиректних корисника, у оквиру кога се 
обављају следећи послови:

 учешће у изради буџета индиректних буџетских корисника и корисника дотација,
 учешће у изради месечних и тромесечних квота,
 реализација захтева за плаћање,
 послови уноса буџета индиректних корисника и корисника дотација на шестом нивоу
 послови праћења извршењабуџета индиректних корисника и корисника дотација,
 послови обрачуна зарада,
 послови праћења зарада индиректних корисника и корисника дотација,
 писање решења о коришћењу средстава текуће буџетске резерве,
 послови консолидације директних и индиректних корисника,
 послови књиговодственог праћења месних заједница,
 послови рачуноводства у области спорта и рекреације
 састављање финансијских извештаја,
 остали финансијско-материјални послови.

 Одсеком руководи шеф Одсека , Марија Панић, дипломирани економиста

Телефон: 010/305-540
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Факс:010/311-901
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Одсек за буџет, у оквиру кога се обављају следећи послови:

- обављање нормативно-правних и финансијско-материјалних послова припреме и  израде нацрта
Одлке о буџету Града
- израде стручног упутства са основним економским смерницама за припрему Одлуке а  на бази
Фискалне стратегије и економских смерница извршног органа власти
-  обављање  студијско  аналитичких  послова  разматрања  и  анализирања  захтева  за  финансирање
директних корисника буџетских средстава и предлагање висине апропријација за исте
- припреме и израде Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету
- припреме предлога решења о привременом финансирању
- давања препорука директим корисницима по питањима буџета
- вршење евентуалних корекција – промене апропријација у складу са одлукама и прослеђивање
одлуке трезору ради извршења буџета
- контролисања преузетих обавеза ради утврђивања усклађености са донетим буџетом, одобравање
истих и прослеђивање одобрених преузетих обавеза трезору ради извршења буџета
- обављање послова праћења примања и издатака буџета
-  израде  и  припреме  тромесечних  и  месечних  планова  директних  и  индиректних  корисника  за
извршење буџета
- праћење рада јавних предузећа

Одсеком руководи  Шеф Одсека, Јелена Ранчић, дипл.екн.
Телефон: 010/305-542
Факс: 010/311-901
Е- mail: budzet  @  pirot  .  rs  

Одсек за локални економски развој, у оквиру кога се обављају следећи послови:

 Координацију процесом стратешког планирања економског развоја:
-  организовање  и  руковођење  радом  Канцеларије  и  спровођене  утврђене  политике  локалног
економског развоја
-  израда планова и пројеката економског развоја,  посебно у домену промоције инвестиција и
подстицаја постојеће привреде
- припремање годишњих радних планова за Канцеларију
- праћење закона и подзаконских аката у области економског развоја
- праћење привредног развоја, учествовање у изради извештаја и анализи са циљем подстицаја
привредног  развоја,  остваривање  сарадње  са  организационим  јединицама  општинске  управе,
надлежним установама и институцијама

 Послове у вези са пројектима и инвестицијама
- успостављање и одржавање везе са надлежним министарствима и државним институцијама и
агенцијама
-  припрема  и  одржавање  базе  података  о  локалним  привредницима,  слободним  greenfield и
brownfield локацијама
- успостављање и одржавање контакта са постојећим и потенцијалним инвеститорима
- организовање посете инвеститора, преговарање са постојећим инвеститорима
- учествовање у изради општих и појединачних аката од значаја за потенцијалне инвеститоре и
локалне привреднике
- припрема пројеката у области локалног економског развоја
- учествовање у преговорима са инвеститорима и привредницима
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 Унапређивање локалне привреде и сарадњу са пословним сектором
-  успостављање  контакта  и  сарадње  са  локалним  предузетницима,  удружењима,  привредном
комором, развојном агенцијом
- припремање базе података о локалним привредницима 
- припремање анализе локалних људских ресурса
-  пружање помоћи привредницима у  прибављању дозвола и  реализацији других захтева које
привредници имају према локалној самоуправи и јавним предузећима
- ажурирање профила заједнице, wеb сајта и базе података који се односе на локалну привреду и
сектор малих и средњих предузећа

 Промоцију и подстицај привредног развоја
- успостављање контакта и сарадње са регионалним и националним институцијама од значаја за
развој привреде-агенцијама, министарствима, коморама
-  учествовање  у  изради  општих  и  појединачних  аката  од  значаја  за  локалне  привреднике,
припремање предлога подстицајних мера за развој привреде
- учествовање у изради планова и пројеката економског развоја
- пружање информација привредницима о потенцијалним изворима финансирања, расположивим
кредитним линијама, фондовима
- праћење закона и подзаконских аката у области економског развоја
- учествовање у припреми сајамских наступа КЛЕР-а
- учествовање у организацији привредних и инвестиционих сајмова,  форума,  конференције и
других догађаја

 Административно-техничке послове
- пријем и обрада захтева
-вођење евиденције заказаних састанака, семинара, сајмова, манифестација, као и присуствовање
и вођење белешки на истим
-  кореспонденција  писама,  позива  и  других  писмена  свим  релеватним  чиниоцима  са  којима
Канцеларија контактира и сарађује
- обрада статистичких података и показатеља у области привреде и других области који су у
надлежности органа локалне самоуправе
- израда и достављање финансијских и статистичких извештаја надлежним органима
- праћење рада јавних предузећа и достављање извештаја и мишљења надлежним републичким
институцијама и скупштини општине
- превод и компјутерска обрада документације за потребе Канцеларије

 Формира и редовно ажурира базу података локација за потенцијалне инвеститоре

Одсеком руководи Шеф Одсека, Марија Ђошић, дипл.ецц.
Телефон: 010/551-231
Факс: 010/311-901
Е- mail: marija  .  djosic  @  pirot  .  rs  
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Одсек локалне пореске администрације обавља послове који се односе на:

- организовање и праћење континуираног, благовременог и ефикасног извршавања послова из делокруга
Одсека у складу са прописима,

- утврђивање локалних јавних прихода, доношење решења по основу локалних јавних прихода, њихово 
достављање и књижење задужења и уплата у пореском књиговодству,

- послове канцеларијске и теренске пореске контроле локалних јавних прихода, односно контроле 
законитости и правилности обрачунавања и благовремености плаћања локалних јавних прихода,

- израду планова редовне и принудне наплате локалних јавних прихода,

- израду методолошких упутстава у вези са пријемом и обрадом пореских пријава, као и канцеларијске 
и теренске пореске контроле локалних јавних прихода,

- пружање стручне помоћи пореским обвезницима,

- опредељивање захтева за израду, измену и допуну софтверских подршки за пријем, обраду, књижење, 
канцеларијску и теренску контролу локалних јавних прихода,

- израду свих извештаја у вези са утврђивањем и контролом локалних јавних прихода,

- израду планова редовне и принудне наплате локалних јавних прихода,

- обезбеђење наплате пореског дуга установљавањем заложног права на покретним стварима и 
непокретности пореског обвезника, припрему нацрта решења о принудној наплати, вођење поступка по 
захтевима за одлагање плаћања локалних јавних прихода и извршавање послова редовне и принудне 
наплате у складу са законом,

- вођење првостепеног поступка по изјављеним жалбама пореских обвезника,

- послове администрирања у складу са прописима,

- пореске послове евиденције књиговодствених докумената и друге послове Одсека за локалну пореску 
администрацију у складу са важећим законским прописима

Oдсеком руководи Шеф Локалне пореске администрације

Снежана Рајковић, дипл.ецц.

Телефон: 010/305-570

e-mail: snezana.rajkovic@pirot.rs
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Одсек за привреду и имовинско- правне послове, у оквиру кога се обављају следећи послови:

 Имовинско правни послови

Доносе  се  решења  о  експропријацији  и  деекспропријацији  и  административном  преносу
непокретности,  установљавању  службености  на  непокретностима  експропријацијом,  установљавању
закупа  на  одређено  време  -  непотпуна  експропријација,  води  поступак  око  одређивања накнаде  на
експроприсаним и деекспроприсаним непокретностима, припрема се нацрт решења о отуђењу и давању
у закуп грађевинског земљишта ради изградње по тржишној цени, припрема се нацрт решења о давању
у закуп грађевинског земљишта ради привременог постављања монтажних објеката, припрема се нацрт
решења о поништају решења о отуђењу и давању у закуп грађевинског земљишта, припрема се нацрт
решења о отуђењу и давању у закуп грађевинског земљишта по цени мањој од тржишне цене односно
закупнине  или  без  накнаде,  припрема  се  нацрт  решења  о  отуђењу  и  давању  у  закуп  грађевинског
земљишта  непосредном  погодбом,  обављају  се  административни,  стручни  и  технички  послови  за
потребе  комисије  за  отуђење и  прибављање  непокретности  у  јавну  својину  и  давање грађевинског
земљишта у закуп, припрема се нацрт уговора о закупу грађевинског земљишта у јавној својини, доноси
се  решење  о  конверзији  права  коришћења  у  право  својине,  доноси  се  решење  о  престанку  права
коришћења  лицима  којима  је  дато  на  коришћење  грађевинско  земљиште  у  државној  својини  ради
изградње,  а  који  то  право  коришћења  нису  уписали  у  јавну  књигу  о  евиденцији  непокретности  и
правима на њима по захтеву јавног правобранилаштва, припрема се нацрт уговора о установљавању
службености  –  закупу  за  изградњу  линијских  инфраструктурних  објеката,  доноси  се  решење  о
утврђивању  земљишта  за  редовну  употребу  објеката  и  о  формирању  грађевинске  парцеле,  води  се
поступак око повраћаја утрина и пашњака на коришћење, води се поступак око самовласног заузећа
државне имовине, води се поступак купопродаје станова на којима општина има право коришћења и
располагања по  Закону  о  становању,  припрема  се  нацрте  одлука  о  располагању непокретностима у
јавној својини по Закону о јавној  својини, обављају се послови у вези промене и укњижења нових
власника  код  Службе  за  катастар непокретности,  послови  припреме  и  доставе  документације Суду,
Јавном правобранилаштву и другим органима и организацијама, припремсе и доставља документацију
странкама ради подношења захтева за реституцију код Агенције за реституцију, припремају се нацрти
нормативних аката из области имовинско правне области.
У овом Одсеку обрађују се: 

- Захтев за откуп стана 
- Захтев за установљавање права службености
- Предлог за експропријацију
- Предлог за давање грађевинског земљишта у закуп ради легализације 
- Предлог за давање грађевинског земљишта у закуп за постављање 
киоска
- Предлог за понављање поступка 
- Предлог за декспропријацију
- Захтев за конверзију права коришћења у право својине
- Предлог за давање земљишта у закуп ради исправке границе парцеле
- Предлог за давање земљишта у закуп или отуђење ради изградње објекта

Одсеком руководи Шеф Одсека, Драган Станковић, дипломирани правник
Телефон: 010/305-539
Факс: 010/311-901
Е- mail: dragan.stankovic@pirot.rs
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 Послови из области пољопривреде, водопривреде и шумарства 

 Прати се и анализира стање у области пољопривреде и предлажу мере развоја. Евидентирају се
прате  и  анализирају  ефекте  предложених  мера  развоја  пољопривредне  производње.  Израђују  се
извештаји, програми и информације по програму рада Скупштине општине. Води се управни поступак.
Прати  се  извршење закључака  Општинског  већа  и  Скупштине  општине  из  области  пољопривреде,
водопривреде и шумарства. Учествује се у раду комисија. Врши се процену штета од елементарних
непогода.  Доносе  се  решења  у  управном  поступку  на  основу  Закона  о  заштити  пољопривредног
земљишта и Закона о водама. Издају се решења о пренамени пољопривредног земљишта у грађевинско.
Издају се водни услове из надлежности општине у скалду са законом. Издају се водне сагласности у
складу са водним условима. Обављају се административни послови за потребе стручне комисије око
израде и усвајања годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земњишта у
државној својини. Обављају се административни послови за потребе комисије за јавно надметање и
спровођење поступка за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини. Обављају се
стручни и административне послове за потребе Фонда за развој пољопривреде. Организују се изложбе
стоке и друге сличне манифестације. 

 Послови у области предузетништва

 Давају се информације и објашњења странкама о условима за упис радњи у регистар, одјави радње,
као и о потребној документацији, достављају се дневне спецификације Агенцији за привредне регистре
и  збирне  спецификације  за  сваки  месец,  врши се  пријем  поднесака,  врше  се  послови  експедиције
решења, односно раде се послови у име и за рачун Агенције за привредне регистре,  као и послове
везане за потребе власника радњи.

- Врши пријем документације за регистрацију предузетника. Обавља послове пријема свих врста 
захтева поднетих у циљу регистрације предузетника, свих промена у регистру и брисања из 
регистра.

- Прослеђује примљене захтеве Агенцији за привредне регистре.
- Доставља акте Агенције за привредне регистре лицима која су подносиоци документације, 

уколико захтевом подносиоца пријаве Општина буде одређена за пријем аката Агенције .
- Обавља послове електронске обраде података из поднете документације и доставља одређене 

податке Агенцији.
- Обавештава самосталне предузетнике о изменама прописа.
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Одсек за послове јавних набавки,  у оквиру кога се обављају следећи послови:

-      Одсек за послове јавних набавки обавља послове јавних набавки сходно основним начела из Закона
о  јавним набавкама и  то:  Начелу  економичности  и  ефикасности  употребе  јавних  средстава,  начелу
обезбеђења конкуренције међу понуђачима, начелу транспарентности јавне набавке и начелу једнакости
понуђача. 
- Обављање  стручних  и  административно  техничких  послова  јавних  набавки  за  све  органе
Општине Пирот и то за: Скупштину Општине Пирот, Општинског већа Општине Пирот и председника
Општине и Општинске управе Општине Пирот.  
 - Припремање нацрта годишњег Плана јавних набавки,  припрамање извештаја о раду за потребе
Органа, као и других државних институција. 
- Примена поступака набавки  за које се Закон о јавним набавкама не примењује (члан 7) односно (
по основу међународних споразума и из средстава страних  кредита, у складу са посебним поступцима
међународних организација). 
- Прикупљање понуда  упућивањем  позива,  непосредно,  електронски и путем Портала јавних
набавки. 
- Врши се електронска обрада података везаних за јавне набавке и подноси  извештај п-регледа
свих јавних набавки (радова, добара и услуга).  Припремају се извештаји  о закљученим уговорима у
поступцима  јавних  набавки и о  закљученим уговорима води се евиденција о броју спроведених,
обустављених, поништених поступака).
- Послови обраде захтева  за заштиту права, припреме нацрта одлука по поднетом захтеву (нацрт
решења  или  закључка),  прослеђивање  првостепених  одлука  Општинске  управе  Општине  Пирот,
Републичкој Комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки. 
- Поступање  по  налозима  Републичке  Комисије,  достављање  извештаја  и  документације  у
спроведеним поступцима  јавних набавки у којим је био поднет захтев за заштиту права.
- Благовремено  достављање огласа за јавне набавке и објављивање огласа у Службеном гласнику
РС и на Порталу управе за јавне набавке. 
  -     У оквиру надлежности Одсека обављају се и други послови у складу са Законом, подзаконским
актима и Одлукама органа Општине Пирот.

Телефон: 010/305-537
Факс: 010/311-901
Е- mail: aleksandar.zlatkovic@pirot.rs; javnenabavke  @  pirot  .  rs  
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Начелник
Ивана 

Малиновић
010/305-543

Шеф
Одсека за 

буџет
Јелена 
Ранчић

010/305-542

Шеф Одсека 
за трезор
Катарина 
Танчић

010/305-542

Шеф
Одсека 

рачуноводства 
друштвених 
делатности

Марија Панић
010/305-542

Шеф 
одсека за 

привреду и 
имовинско 

правне 
послове 
Драган 

Станковић
010/305-539

Шеф
Одсека за 
послове 
јавних 

набавки
Александар 
Златковић

010/305-537

Шеф
Одсека 
локалне 
пореске 

администрациј
е

Снежана 
Рајковић

010/305-570

Шеф
Одсека за 
локални 

економски 
развој
Марија 
Ђошић

010/305-580
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3.10. ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ, СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ,
ГРАЂЕВИНАРСТВО И ИНСПЕКЦИЈСКЕ  ПОСЛОВЕ

Начелник: Бојан Пешић, дипломирани економиста
Телефон: 010/551-223
Факс: 010/313-901

Одељење  за  послове  урбанизма обавља  послове  који  се  односе  на  урбанизам  и  просторно
планирање, грађевинске послове,  комуналне послове,  нормативне и стручне послове на припреми и
изради  просторних  и  урбанистичких  планова,  предлагању  одлука  и  доношењу  истих,   спровођења
стручне контроле и јавног увида у поступку доношења ових планских докумената у складу са законом и
актима града Зрењанина.

Одељење учествује у спровођењу јавног увида у стратешке процене утицаја планова на животну
средину,  обавља послове  спровођења поступка  потврђивања пројеката  парцелације,  препарцелације,
односно  урбанистичких  пројеката  као  и  издавање  услова  за  исправке  граница  суседних  парцела.
Спроводи поступак легализације бесправно изграђених и реконструисаних објеката, издаје информације
о локацији и локацијске дозволе, грађевинске дозволе и привремене грађевинске дозволе, као и решења
о уклањању објеката. Израђује решења о одобрењу извођења радова на изградњи помоћних објеката, на
изградњи  посебних  врста  објеката  (за  које  се  не  издаје  грађевинска  дозвола),  на  инвестиционом
одржавању  објеката,  на  адаптацији  и  санацији  објеката,  на  уклањању  препрека  за  особе  са
инвалидитетом, на промени намене објеката са или без извођења радова.

Одељење обезбеђује технички преглед објеката за које грађевинску дозволу издаје ово Одељење,
издаје  одобрења  за  употребу  објеката,  уређује  јавне  површине  путем  одговарајућих  планских
докумената (предлаже мере за уређење и одржавање зелених површина и других комуналних објеката),
припрема и  израђује планска документа за постављање привремених објеката  на  површинама јавне
намене и на основу тога издаје одобрење за постављање истих и сличних објеката на површинама јавне
намене, као и одобрења за заузимање и раскопавање површина јавних намена у складу са актима града
Зрењанина.

Одељење обавља послове израде предлога одлука и других аката за потребе Скупштине општине
и  Општинског  већа  у  погледу  нормативног  регулисања  односа  у  области  урбанизма  и  уређења
комуналних делатности.

Одељење  врши  послове  који  се  односе  на:  режим,  техничко  регулисање  и  организацију
саобраћаја,  дефинисање саобраћајно-техничких  услова  за  планске  документе  и  издавање  потврда  о
усклађености пројеката са планским документима, прати рад и анализира обављање јавног линијског
превоза  и  превоза  у  линијској  пловидби, као  и  рад  субјеката  којима  је  поверена  делатност  јавног
линијског  превоза,  уређивања  и  обезбеђивања  посебних  услова  и  организације  ауто-такси  превоза
путника, уређивања и обезбеђивања посебних услова за постављање рекламних паноа и других објеката
у  путном  појасу  у  складу  са  законским  прописима  и  прописима  града  и  вођења  одговарајућих
евиденција у том смислу, као и учествовање у поступцима јавне набавке у области саобраћаја.

Одељење  обавља  послове  на  изради  Енергетског  биланса  града,  предлаже  енергетски  план
развоја  града и  мере за  енергетску ефикасност,  прикупља податке  за  припрему и израду анализа  и
извештаја о стању у области коришћења и управљања дистрибутивним системима у области енергетике,
спроводи  мере  у  циљу  изналажења  најрационалнијих  решења  у  погледу  енергетске  ефикасности,
предлаже увођење мониторинга у циљу додатних уштеда и смањења трошкова одржавања система у
области енергетике и прати рад наведених система. Обавља послове израде стручних аката и припрема
аналитички материјал за доношење тарифних система за обрачун топлотне енергије за тарифне купце
као и тарифних система за топлотну енергију. Врши обраду елемената за израду критеријума и мерила
за одређене висине накнаде која се плаћа за издавање лиценци и управљања дистрибутивним системом
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за  топлотну  енергију.  Предлаже  услове  за  стицање  испуњености  статуса  повлашћеног  произвођача
топлотне енергије и води одговарајуће регистре о издатим лиценцама.

Одељење обавља и друге послове у складу са законом, :актима града и другим прописима. 
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Начелник
Бојан Пешић
010/305-522

Шеф 
Одсека за урбанизам и 

грађевинарство
Радомир Лилић

010/305-517

Шеф 
Одсека за инспекцијске 

послове
Божидар Ристић

010/395-520

Шеф
Одсека за стамбено-
комуналне послове

Бојан Ивковић
010/305-516

Група за грађевинску 
инспекцију
010/305-521

Група за комуналну 
инспекцију

Руководиоци групе
Миомир Николић

010/305-513
Срђан Ранчић
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3.11. ОДЕЉЕЊЕ ЗА ВАНПРИВРЕДНЕ ДЕЛАТНОСТИ

Начелник:Сава Костић
Телефон:010/305-501
Факс: 010/313-901

Е-mail:vanprivreda@pirot.rs

Одељење за ванпривредне делатности обавља послове који се односе на послове од непосредног
интереса за грађане у областима: образовања, културе, здравства, спорта и физичке културе, социјалне
заштите,  дечије  заштите,  борачко  –  инвалидске  заштите,  информисања,  удружења  грађана,  као  и
послове других области друштвених делатности.

Одељење за ванпривредне делатности израђује, предлаже и прати остваривање програма рада и
развоја  установа  из  своје  надлежности,  предлаже  мрежу  установа  основног  образовања,  остварује
надзор над радом установа чији је оснивач Град, утврђује распоред радног времена установа, обавља
послове  инспекцијског  надзора  за  област  предшколског,  основног  и  средњег  образовања,  обавља
управне, планске, аналитичке и друге стручне послове за наведене области, прати спровођење прописа
и њихову реализацију.

У оквиру послова везаних за буџет учествује у припреми и изради буџета Града Пирота везано за
област друштвених делатности. Врши праћење реализације буџета од стране установа и организација из
области друштвених делатности.

У области борачко инвалидске заштите, обавља послове који се односе на остваривање права на
личну  и породичну  инвалиднину,  инвалидски додатак,  борачки  додатак, месечно  новчано
примање,ортопедски додатак,бесплатну и повлашћену вожњу,помоћ у случају смрти,  као и остваривање
осталих  права  из  ове  области.  Израђује  информације  и  извештаје  о  остваривању права  из  области
борачко – инвалидске заштите и пружа стручну помоћ за остваривање наведених права.

У Одељењу се  врше послови остваривања права у  области друштвене бриге  о деци,  дечијег
додатка,  родитељског  додатка,  помоћи за  породице са  децом,  накнаде зараде за  време породиљског
одсуства и других права из ове области, као и  административни послови везани за утврђивање права за
ученичке и студентске стипендије и кредите.

Одељење за послове друштвених делатности обавља и друге послове из своје надлежности у
складу са законом, одлукама Града и другим актима.
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4. ОПИС ФУНКЦИЈА СТАРЕШИНА

4.1. ГРАДОНАЧЕЛНИК

Градоначелник града Пирота: мр Владан Васић
            Заменик градоначелника: Милош Цолић

Градоначелник: 

1. представља и заступа Град; 

2. предлаже начин решавања питања о којима одлучује Скупштина града; 

3. наредбодавац је за извршење буџета; 

4. усмерава и усклађује рад Градске управе; 

5. доноси појединачне акте за које је овлашћен законом, овим Статутом или одлуком Скупштине града; 

6. поставља и разрешава помоћнике Градоначелника; 

7. даје сагласност на опште акте којима се уређују број и структура запослених у установама и јавним 
предузећима која се финансирају из буџета Града и на број и структуру запослених и других лица која 
се ангажују на остваривању програма или дела програма корисника буџета Града; 

8.закључује и отказује уговоре о прибављању и располагању стварима у јавној својини Града у складу са
законом којим се уређује право јавне својине, по претходно прибављеном мишљењу Градског јавног 
правобранилаштва; 

9. информише јавност о свом раду; 

10.образује стручна саветодавна радна тела за поједине послове из своје надлежности; 

11. руководи целокупним системом одбране Града у случају ратног и ванредног стања и предузима све 
неопходне мере безбедности и заштите становништва и материјалних добара, у складу са законом;

12. врши и друге послове утврђене законом, овим Статутом и другим актима. 

Помоћник Градоначелника, Видојко Панајотовић, обавља следеће послове:
-  у области руралног развоја:
а)  учествује  у  свим  активностима  у  циљу  повећања  ефикасности  и  унапређења

ефективности  мера  руралног  развоја  и  социоекономских  аспеката  живота  у  руралним
областима;

б)  сарађује са  надлежним министарством и другим институцијама у области руралног
развоја;
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в)  иницира  пројекте,  даје  мишљења  на  предложене  пројекте  и  обезбеђује  донаторску
помоћ за реализацију развојних програма и пројеката у области руралног развоја;

г) прати примену Националног програма за рурални развој и сарађује са удружењима 
организацијама на територији јединице локане самоуправе
                  д) стара се о развоју задругарства, села и друге послове из ове области.

У области локалног економског развоја обавља следеће послове:
- остварује сарадњу са Канцеларијом за локални економски развој и удружењима у циљу

реализације прекограничне сарадње;
- активно учествује и покреће иницијативе у овој области.
У области социјалне политике и родне равноправности сарађује са члановима 

Градског већа задужених за ове области.

Помоћник  Градоначелника, Милица  Голубовић, обавља  послове  у  области  ванпривредних
делатности који су у изворној или повереној надлежности Града:

-  у области дечије заштите и социјалне заштите,  у области образовања  обављаће следеће
послове,  прати  функционисање  установа  у  области  предшколског,  основног  и  средњег
образовања,учествује  у  припреми  буџета  и  прати  реализацију  инвестиција  у  области  образовања,у
сарадњи са директорима установа образовања предлаже мере за  превазилажење насталих проблема,
учествује и стара се о спровођењу конкурса за стипендирање студената и доделу једнократних помоћи.

- у области културе и организације цивилног друштва обављаће послове:
-координира послове и стара се о реализацији активности везаних за установе у области културе;
-учествује у припреми буџета, прати пословање, као и резултате рада у установама и предлаже

мере за правилно спровођење свих активности;
-учествује  у  припреми  и  реализацији  манифестација  и  стара  се  о  спровођењу  конкурса  за

реализацију Пиротског културног лета;
-оставрује  сарадњу  са  директорима,  надлежним  министарствима  и  другим  институцијама  у

области културе;
-стара се о спровођењу конкурса за суфинансирање пројеката организација цицилног друштва и

прати реализацију одобрених пројеката, врши контролу периодичних  и коначних извештаја.
- у области инвестиција обављаће следеће послове:
-координира  пројектима  санације,  реконструкције,  унапређења  својстава  постојећих  и

иуградња нових објеката у области ванпривреде који су у надлежности Града;
-сарађује са државним органима, првенствено са Канцеларијом за јавна улагања при 

Влади РС, задуженим за спровођење инвестиција у ванпривреди.
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    4.2. СКУПШТИНА

Председник Скупштине града Пирота: Милена Димитријевић.
 Организује рад Скупштине града, сазива и председава њеним седницама, остварује сарадњу са
Градоначелником и  Градским већем,  стара  се  о јавности  рада на  седницама,  потписује  акта  која
Скупштина  града доноси и врши и друге послове утврђене законом, Статутом , Пословником о раду
Скупштине града.

Заменик председника Скупштине града Пирота: Емилија Поповић
Замењује председника у случају његове одсутности и спречености да обавља своју дужност. 

Секретар Скупштине града Пирота: Ирена Костић
Стара се о обављању стручних послова у вези са сазивањем и одржавањем седница Скупштине,

обрађује одлуке, закључке и решења донета на седници Скупштине,  стара се о одржавању седница
радних тела Скупштине .

4.3. ГРАДСКО ВЕЋЕ

Градско веће чине Градоначелник, заменик Градоначелника и највише девет чланова Градског већа. 

Градоначелник је председник Градског већа. 

Заменик Градоначелника је члан Градског већа по функцији. 

Чланове Градског већа бира Скупштина града, на период од четири године, тајним гласањем, већином 
од укупног броја одборника. 

Кандидате за чланове Градског већа предлаже кандидат за Градоначелника.

Када одлучује о избору градоначелника, Скупштина града истовремено одлучује о избору заменика 
градоначелника и чланова Градског већа. 

Чланови Градског већа могу бити на сталном раду.

Градоначелник  мр  Владан  Васић  је  председник  Градског  већа.  Градоначелник  представља
Градско  веће,  сазива  и  води  његове  седнице.  Члан  Градског  већа,  по  функцији,  је  и  заменик
Градоначелника Милош Цолић.

Остали чланови Градског већа су:
1. Александар Ћирић, aleksandar.ciric@pirot.rs, 
2. Сретен Савов, sreten.savov@pirot.rs, savovsretem@gmail.com, 
3. Бојан Ранђеловић, bojan.randjelovic@pirot.rs,
4. Дејан Ранђеловић, dejan.randjelovic68@gmail.com, dejan.randjelovic@pirot.rs, 
5. Мимица Костић-Ђорђевић, mimicakdj@gmail.com, 
6. Слободан Петровић, slobodan.petrovic@tigar.com, 
7. Братислав Рашић, bratislavrasic@gmail.com
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8. Мирослав Митић, medamir083@gmail.com 
9. Ивана Стаменовић, ivana_  10  @yahoo.com  , 

Пет члана Градског већа су на сталном раду и то:
1. Александар Ћирић, aleksandar.ciric@pirot.rs, 
2. Бојан Ранђеловић, bojan.randjelovic@pirot.rs,
3. Дејан Ранђеловић, dejan.randjelovic68@gmail.com, dejan.randjelovic@pirot.rs, 
4. Мирослав Митић, medamir083@gmail.com 
5. Ивана Стаменовић, ivana_  10  @yahoo.com  , 

Секретар Градског већа: Вања Ђорђевић
Телефон: 010/305-527
Факс 010/313-901
E-mail: vanja.djordjevic@pirot.rs

 Надлежност Градског већа: 

Градско веће: 

1. предлаже статут, буџет, акт о организацији Градске управе и друге одлуке и акте које доноси 
Скупштина града; 

2. непосредно извршава и стара се о извршавању одлука и других аката Скупштине града; 

3. доноси одлуку о привременом финансирању у случају да Скупштина града не донесе буџет пре 
почетка фискалне године; 

4. врши надзор над радом Градске управе, поништава или укида акте Градске управе, који нису у 
сагласности са законом, статутом и другим општим актом или одлуком, које доноси Скупштина града; 

5. решава у управном поступку у другом степену о правима и обавезама грађана, предузећа и установа и
других организација у управним стварима из надлежности Града; 

6. стара се о извршавању поверених надлежности из оквира права и дужности Републике; 

7. поставља и разрешава начелника Градске управе; 

8. образује стручна саветодавна радна тела за поједине послове из своје надлежности; 

9. информише јавност о свом раду; 

10. доноси Пословник о раду на предлог Градоначелника; 

11. решава сукоб надлежности између Градске управе и других предузећа, организација и установа када 
на основу одлуке Скупштине града одлучују о појединим правима грађана, правних лица или других 
странака; 

12. даје сагласност на акт о унутрашњем уређењу и систематизацији Градске управе; 
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13.одлучује о отуђењу и давању на коришћење покретних ствари у складу са законом; даје претходну 
сагласност месним заједницама, установама, јавним агенцијама и другим организацијама, који су 
носиоци права коришћења на непокретностима у јавној својини Града, за давање у закуп и одређивање 
намене истих; 

14. усваја план одбране Града, на предлог начелника Градске управе; 

15.одговорно је за стање припрема за одбрану;

16.врши и друге послове утврђене законом,  Статутом, одлукама Скупштине града и другим актима.

             4.4. ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО

Послове правне заштите имовинских права и интереса града Пирота обавља Градско јавно
правобранилаштво.

Градски јавни  правобранилац  је  Јелисавета  Манић,  дипломирани  правник.  Јавни
правобранилац руководи и организује  рад Јавног правобранилаштва. 
            

Јавни правобранилац прати  и  проучава  друштвене  односе  и  појаве  од  интереса  за
остваривање својих функција, а о својим запажањима обавештава органе локалне самоуправе и
ставља одговарајуће предлоге.

 У  домену  своје  надлежности  дају  се  и  мишљења о  правној  ваљаности  уговора,  чији  је
предмет  право  коришћења и  располагања на  непокретности  у  државној  својини,  мишљења на
уговоре   о  извођењу грађевинских радова,  где  су  наручиоци  јавна  предузећа,  чији  је  оснивач
Скупштина општине Пирот,  на уговоре о купопродаји, као и мишљења о појединим питањима у
спровођењу законских прописа на захтев јавних предузећа и установа и др. 

4.5. ГРАДСКА УПРАВА

 Начелник  Градске управе  града Пирота је  Саша  Јовановић,  дипломирани  правник.
Начелник  руководи  Градском управом,  доноси  Правилник  о  унутрашњој  организацији  и
систематизацији радних места, уз сагласност Градског већа,  распоређује руководиоце организационих
јединица  у  Градској  управи,  доноси  решења  из  области  радних  односа  и  остала  решења  из  своје
надлежности, решава сукоб надлежности између унутрашњих организационих јединица, а за свој рад и
рад Градске управе одговара Скупштини града и Градском већу у складу са Статутом града Пирота  и
Одлуком о организацији Градске управе. 
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4.6. РУКОВОДИОЦИ ОРГАНИЗАЦИОНИХ ЈЕДИНИЦА ГРАДСКЕ УПРАВЕ
ПИРОТ

Руководиоце  основних  организационих  јединица  у  Градској  управи  распоређује  начелник
Градске управе.

Руководиоце  унутрашњих  организационих  јединица  распоређује  начелник  Градске  управе  на
предлог руководиоца основне организационе јединице.

Руководиоци  унутрашњих  организационих  јединица  обављају  најсложеније  послове  своје
унутрашње  организационе  јединице  и  старају  се  о  ефикасном,  законитом  и  квалитетном  вршењу
послова и равномерној упослености запослених.

За свој рад руководиоци унутрашњих организационих јединица одговарају руководиоцу основне
организационе јединице и начелнику Градске управе.

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ

1. Начелник Одељења за  општу управу: Зорица Живковић, дипломирани правник.
 Руководи  Одељењем,  одлучује,  доноси  и  потписује  акте  из  делокруга  рада,  организује  рад

Одељења, стара се о распореду и извршавању послова, о испуњавању радних дужности запослених,
врши и друге послове по налогу Градоначелника , Градског  веће и начелника Градске управе.

2.  Шеф  Одсека  за  грађанска  стања  и  матичне  послове:  Марица  Јонић,  дипломирани
правник
   Руководи радом Одсека, обавља сложене нормативно правне послове,израђује нацрте прописа из
надлежности Одељења, и исте усклађује са законским прописима,врши распоред послова и задатака на
извршиоце, даје инструкције и пружа стручну помоћ при извршавању радних задатака запосленима у
одсеку, обавља и друге послове по налогу начелника Одељења и начелника Градске управе

3.  Шеф Одсека за управљање њудским ресурсима и   опште послове:  Влатковић Весна,
дипломирани правник

 Руководи  радом  Одсека,  даје  упутства  и  конкретне  задатке  извршиоцима,  врши  распоред
послова и даје стручну помоћ у складу са важећим прописима. Одговоран је за законитост, ефикасност,
ажурност и квалитет рада непосредних извршиоца.Прати прописе из надлежности одсека и одговоран је
за благовремену припрему предлога Одлука из области Одељења. 

4. Шеф Одсека за заједничке послове: Владица Недељковић, правник
Руковиди  радом  Одсека,  даје  упутства  и  конкретне  задатке  извршиоцима  и  одговара  за

законитост, ефикасност, ажурност и квалитет рада непосредних извршиоца. Врши распоред послова и
даје стручну помоћ у складу са важећим прописима. Прати прописе из надлежности одсека и припрема
предлога Одлука из области Одељења

5.  Шеф  Одсека  за  информатику.  Јеленковић  Славиша,  дипл.  инж  менаџмента  и   инж.
електронике.

 Руководи  радом  Одсека  и  организује  рад,  бави  се  стратешким  планирањем  развоја
информационог  систем,  обезбеђивањем  нових  информационих  технологија, руководи  примљеним
захтевима одељења у служби и одређује приоритете, стара се о рационалном и ефикасном коришћењу
хардвера и софтвера, прави нацрт планова за набавку хардвера и софтвера.
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6. Шеф Одсека за за послове органа града и месне заједнице: Вања Ђорђевић, дипломирани
правник

Руководи радом Одсека, прати извршење задатака и координира радом у извршавању истих, обавља сложене-
нормативно-правне и остале послове за потребе месних заједница, припрема седнице Већа,  врши стручне послове у
вези  са  посебном обрадом  материјала,  аката  и  закључака  Већа,  стара  се  о  вођењу  и  сачињавању записника  са
седница, објављивању аката, о вођењу евиденције о материјалима који су разматрани на седницама Већа.

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И ФИНАНСИЈЕ

  7.  Начелник  Одељења  за  привреду  и  финансије:  Ивана  Малиновић,  дипломирани
економиста        
          Одељењем за привреду и финансије руководи Начелник Одељења, који руководи, координира и
обједињује рад Одељења и Одсека, даје задатке и упутства за извршење задатака и послова, планира,
организује  и  контролише  рад  запослених  у  Одељењу,  прати  законске  прописе  из  делокруга  рада
Одељења,  прави  план  и  програм  рада  и  извештаје  о  његовом  остварењу.  Стара  се  о  извршавању
поверених послова из свог делокруга, о законитости и благовременом извршавању истих.

8. Шеф Одсека за трезор: Катарина Танчић, дипломирани економиста
 Организује  и  кординира  рад  запослених  у  трезору,  ради  послове  финансијског  планирања  које

обухвата пројекцију и праћење прилива на консолидованом рачуну трезора и захтева за извршавање
издатака;  врши анализу готовинских токова;  врши отварање и гашење текућих рачуна и  подрачуна,
управља средствима на консолидованом рачуну трезора на који се уплаћују приходи и са којег се врши
плаћање  из  буџета,  које  обухвата:  управљање  ликвидношћу;  управљање  финансијским  средствима;
управљање  примањима  и  задуживањем;   одређује  приоритете  плаћања  у  складу  са  ликвидношћу
трезора, иницира потребу задуживања, организује  вођење консолидованог рачуна трезора  и  вођење
буџетског рачуноводства; учествује у изради тромесечних извештаја; израђује завршни рачун буџета;
прописује интерна правила о рачуноводству и ради друге послове по налогу начелника градске управе и
начелника одељења.

9. Шеф Одсека за буџет: Јелена Ранчић, дипломирани економиста
Обавља нормативно-правне  и  финансијско-материјалне  послове  припреме  и  израде  нацрта  Одлке  о
буџету  Општине;  израдјује  стручно упутство  са  основним  економским смерницама  за  припрему
Одлуке  а  на  бази  Фискалне  стратегије и  економских  смерница  извршног  органа  власти;  обавља
студијско аналитичке послове разматрања и анализирања захтева  за финансирање директних корисника
буџетских средстава и предлаже висину апропријација за исте, припрема и израдјује Одлуку о изменама
и допунама Одлуке о буџету, предлог решења о привременом финансирању; прати и билансира средства
неопходна  за  исплату  плата,  додатака  и  накнада  изабраних,  именованих  и  запослених  лица  у
општинским  органима,  организацијама,  службама  и  дирекцијама;  даје  препоруке  директим
корисницима по питањима буџета; врши евентуалне корекције – промене апропријација у складу са
одлукама  и  прослеђује  одлуке  трезору  ради  извршења  буџета;  контролише  преузете  обавезе  ради
утврдјивања ускладјености са донетим буџетом, одобрава их  и проследјује одобрене преузете обавезе
трезору, ради извршења буџета,  прати примања и издатке буџета.

10. Шеф  Одсека  рачуноводства  друштвених  делатности  и  осталих  индиректних  корисника  –
Марија Панић, дипломирани економиста

Организује и руководи радом Одсека; обавља најсложеније послове и задатке из делокруга рада
Одсека; стара се о законитом, благовременом и квалитетном обављању послова и задатака; даје упутства
извршиоцима за обављање послова; прати послове из надлежности Одсека, даје мишљења у вези са
истим и указује на промене прописа из надлежности Одсека; доставља писану иницијативу са свим
битним  елементима  за  израду  нацрта  предложеног  акта  начелнику  Одељења;  остварује  сарадњу  и
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контакте са надлежним који се баве пословима из области финансија, обаља и друге послове и задатке
по налогу начелника Одељења и  начелника Градске управе. 

11. Шеф Одсека локалне пореске администрације, Снежана Рајковић, дипломирани економиста
 Руководи,  организује  и  планира  рад  Одсека,  пружа  стручна  упутства,  координира  и  надзире  рад
запослених у Одсеку; стара се о законитом, правилном и благовременом обављњу послова у Одсеку;
пружа стручну помоћ у припреми стручних основа за израду, нацрта и предлога прописа и општих аката
из  делокруга  рада; води  регистар  обвезника  јавних  локалних  прихода;  организује  и  припрема
благовремено  и  законито  извршавање  послова  утврђивања  локалних  јавних  прихода  и  књижења
задужења и уплата у пореском књиговодству; организује и прати извршавање послова канцеларијске
контроле; учествује у изради методолошких упутстава везаних за администрирање редовне и принудне
наплате,  пријема  и  обраде  пореских  пријава,  контроле  и  пореског  књиговодства  изворних  јавних
прихода; учествује у припреми нацрта одлука и других аката из надлежности Одсека које усваја Градско
веће и Скупштина града; организује и прати израду свих извештаја у вези утврђивања,  контроле и
наплате локалних јавних прихода; организује и учествује у изради планова редовне и принудне наплате
јавних прихода и  прати њихово извршење; координира вођење првостепеног поступак по поднетим
жалбама  и  приговорима  пореских  обвезника;  прати  и  усмерава  поновни  поступак  по  поништеним
управним актима; прати и усмерава одлучивање по поднетим захтевима за прекњижавање и повраћај
локалних  јавних  прихода; Стара  се  о  законитом,  правилном и  благовременом обављању  послова  у
Одсеку; обавља друге послове по налогу начелника Градске управе и начелника Oдељења.

12. Шеф Одсека за локални економски развој, Марија Ђошић, дипломирани економиста
 Организује  и  руководи  радом Канцеларије  и  спроводи  утврђену  политику  локалног  економског

развоја. Врши распоред послова на непосредне извршиоце у канцеларији и врши надзор над њиховим
радом.  Обавља  најсложеније  стручне  послове  у  области  унапређења  локалног  економског  развоја,
припрема  предлоге  одлука,  решења,  закључака  и  др.  аката  које  доноси  Скупштина.  Координира
процесом  стратешког  планирања  економског  развоја.  Учествује  у  доношењу  просторних  и
урбанистичких планова.  Припрема годишње радне планове (акциони план) за Канцеларију за локални
економски развој.  Прати законе и подзаконска акта у области економског  развоја.  Прати привредни
развој,  учествује  у  изради  извештаја  и  анализа  са  циљем подстицаја  привредног  развоја;  остварује
сарадњу са организационим јединицама општинске управе, надлежним установама и институцијама на
општинском,  регионалном  и  републичком  нивоу  да  би  се  усаглашеним  мерама  остварио  бржи
привредни развој општине. Обавља и друге послове по налогу градоначелника, начелника Општинске
управе и начелника Одељења.
13. Шеф Одсека јавних набавки, Александар Златковић, диплмирани економиста

Oрганизује,  координира  и  контролише  извршење  комерцијланих  и  послова  јавних  набавки;
координира припрему предлога годишњег плана набавки; измене и допуне годишњег плана послова
јавних  набавки;  прати  правне  прописе  и  контролише  законитост  спровођења  јавних  набавки;
координира  израду  истраживања  тржишта,  тржишних  партнера  и  других  анализа;  контролише
трошкове и координира споровођење јавних набавки; кординира израду уговора о јавним набавкама;
Прати и вреднује учинак запослених у Одсеку и спороводи поступак оцењивања у својству оцењивача
или контролора, у складу са прописима. Стара се о законитом, правилном и благовременом обављању
послова у Одсеку; обавља и друге послове по налогу начелника Одељења и начелника Градске управе.

 
14. Шеф Одсека за имовинско правне послове, Драган Станковић, дипломирани правник
Руководи,  организује  и  планира  рад  Одсека,  пружа  стручна  упутства,  координира  и  надзире  рад
запослених у Одсеку; стара се о законитом, правилном и благовременом обављњу послова у Одсеку.
Припрема нацрте и предлоге одлука и других општих аката из надлежности ЈЛС, као и образложења и
предлоге уз нацрте и предлоге тих аката; прибавља мишљења и разматра примедбе и мишљења других
органа  на  опште  акте  ЈЛС,  предлаже њихово  прихватање или  одбијање  уз  образложење;  припрема
предлоге амандмана на предлоге одлуке и других прописа ЈЛС; обавља стручну обраду системских и
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других питања која  служе за  израду општих аката  ЈЛС;  учествује  у  јавним расправама у  поступку
припреме нацрта статута и других општих аката у надлежности ЈЛС;
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ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ, СТАМБЕНО – КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ,
ГРАЂЕВИНАРСТВО И ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ

 13. Начелник Одељења, Бојан Пешић, дипломирани економиста.
   Руководи, координира и обједињује рад одељења и одсека, даје задатке и упутства за извршење
задатака  и  послова.  Стара се  о  извршавању поверених  послова Општинске  управе,  одговоран  је  за
законито, благовремено и ефикасно обављање послова из делокруга одељења  и обавља друге послове
по налогу начелника Општинске управе.

14. Шеф Одсека за инспекцијске послове, Божидар Ристић, дипломирани инжењер грађевине
 Обавља  најсложеније  послове  у  делу  инспекцијског  надзора  (доноси  решења,  закључке  о

дозволи извршења и др.) сходно законским прописима. Руководи радом одсека и стара се о спровођењу
прописа из делокруга рада одсека. Стара се о благовременом и законитом поступању у остваривању
послова  и  задатака,  пружа стручну  помоћ  и  даје  упутства  извршиоцу  и  врши распоред  послова  и
задатака инспекторима. Одговоран је за рад одсека и благовремену припрему и доставу материјала из
делокруга рада Општинског већа и Скупштине општине. Обавља и друге послове по налогу начелника
одељења и начелника Општинске управе.

15.  Шеф  Одсека  за  урбанизам  и  грађевинарство,  Радомир  Лилић,  дипломирани  инжењер
грађевине

Руководи радом одсека и стара се о спровођењу прописа из делокруга рада одсека.  Замењује
начелника  Одељења  у  његовом  одсуству  и  стара  се  о  благовременом  и  законитом  поступању  у
остваривању послова и задатака,  пружа стручну помоћ и даје упутства извршиоцу и врши распоред
послова.  Доноси  решења  из  области  урбанизма  и  грађевинарства  сходно  законским  прописима.
Одговоран  је  за  рад  одсека  и  благовремену  припрему  и  доставу  материјала  из  делокруга  рада
Општинског већа  и Скупштине општине. Обавља и друге послове по налогу начелника одељења и
начелника Општинске управе.

16. Шеф Одсека за комунално-стамбене послове, Бојан Пешић, дипломирани економиста
 Руководи радом одсека и стара се о спровођењу прописа из делокруга рада одсека. Стара се о

благовременом и законитом поступању у остваривању послова и задатака, пружа стручну помоћ и даје
упутства извршиоцу и врши распоред послова  и задатака. Одговоран је за рад одсека и благовремену
припрему  и доставу материјала из делокруга рада Општинског већа и Скупштине општине. Обавља
најсложеније управно– правне послове из комуналне и стамбене области. Прима захтеве и спроводи
поступак  у  вези  са  доношењем решења из  стамбене  области.  Води регистар станова у  власништву
општине Пирот. Учествује у раду стамбене комисије за расподелу станова и редовно а најмање два пута
годишње подноси  информације  о  стамбеним проблемима Општинском већу  и  Скупштини  општине
Пирот.Обавља и друге послове по налогу начелника одељења и начелника општинске управе.
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ОДЕЉЕЊЕ ЗА  ВАНПРИВРЕДНЕ ДЕЛАТНОСТИ

17. Начелник Одељења, Сава Костић, дипломирани правник 
  Организује и руководи радом Одељења. Обавља најсложеније послове и задатке из делокруга

рада  Одељења.   Даје  упутства  извршиоцима за  обављање послова.  Прати  прописе  из  надлежности
Одељења и указује на промене прописа из надлежности Одељења. Предузима потребне мере у области
финансирања и инвестиција у јавним службама. Учествује у планирању средстава  у буџету у делу који
се односи на ванпривредне делатности.  Прати пословање и рад као и  резултате рада у установама,
предлаже мере за превазилажење насталих проблема у установама и учествује у утврђивању политике
Скупштине  Града   као  оснивача  установа.  Доноси  и  потписује  решења,  координира  рад  радника
Одељења. Припрема потребне  материјале за Градско веће и Скупштину Града. Прати рад  друштвених
организација  и  удружења грађана   на  територији  града.  Одговоран  је  за  благовремено   и  законито
поступање Одељења у свим напред назначеним областима. Обавља и друге послове и радне задатке по
налогу начелника Градске управе и функционера  Скупштине Града.

    
18. Шеф Одсека друштвене бриге о деци, омладине и здравствене заштите – Надица Адамовић,
проф. разредне наставе
        Руководи Одсеком. Врши  контролу нацрта првостепених решења о свим правима из области
друштвене бриге о деци која се исплаћују из буџета РС и из буџета Града. Обрађује захтеве о праву на
новчану  помоћ  за  лечење  деце  узраста  до  18  година  и  доноси  предлог  решења  која  верификује
градоначелник Града. Формира базу података парова који одлазе на вантелесну оплодњу, доноси нацрт
решења  о  исплати  новчане  помоћи  паровима  ради  обављања  ВТО  по  Одлуци  Скупштине  Града.
Припрема нацрте и предлоге одлука и других општих аката из надлежности ЈЛС.  Прати реализацију и
извештава о извршењу стратегија и пројеката. Прати стање остваривања права деце у свим областима
њиховог  живота  и  одговара  за  реализацију  ЛПА  за  децу  Пирота.  Остварује  сарадњу  са  ресорним
министарствима који су поверили одређене послове ЈЛС. Прати и учествује у реализацији активности
које се организују за време трајања Дечије недеље и доставља извештај о реализацији Дечије недеље на
својој  територији удружењу-организатору.  Обавља и друге послове по налогу начелника Одељења и
начелника Градске управе.

19. Шеф Одсека за послове социјалне, борачко инвалидске заштите, избеглих и расељених лица-
Зоран Митић – дипломирани правник
 Руководи Одсеком.  Прати  прописе у области  социјалне заштите,  предлаже мере у циљу креирања
социјалне  политике  у  граду  Пироту  и  стара  се  о  њеном спровођењу.   Учествује  у  раду  Савета  за
социјалну политику,  сарађује  са  установама и  организацијама  из  области  социјалне заштите.  Врши
контролу решења донетих из  области заштите ратних и мирнодопских  војних инвалида и  чланова
њихових породица, као и решења донетих на основу Одлуке о додатним правима у социјалној заштити у
граду  Пироту.  Учествује  у  креирању и  реализацији  пројеката  из  области  социјалне  заштите.  Врши
контролу  утрошка  финансијских  средстава  од  стране  пружаоца  услуга  социјалне  заштите,  као  и
квалитета  пружања  наведених  услуга.  Обавља  и  друге  послове  по  налогу  начелника  Одељења  и
начелника Градске управе. 
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КАБИНЕТ ГРАДОНАЧЕЛНИКА

20. Шеф кабинета, Александар Ћирић.
Руководи,  координира  и  организује  рад  запослених  у  Кабинету  градоначелника;  прати,

координира и врши евиденцију дневних и дугорочних активности и обавеза градоначелника; стара се о
правилном и благовременом обављњу послова у Кабинету; обезбеђује да се активности у Кабинету
одвијају по плану и отклања слабости или недостатке који се појаве у раду; упознаје се са текућим
активностима градоначелника и прикупља податке од значаја за рад градоначелника од свих органа,
организација и посебних служби, јавних предузећа и јавних служби; припрема информације, стручне
анализе, мишљења, извештаје, белешке, подсетнике и друге материјале за градоначелника; припрема
материјале од значаја за  састанак Колегијума;  припрема годишње извештаје о раду градоначелника;
стара се о остваривању сарадње градоначелника са одговарајућим државним органима, организацијама
и  телима,  као  и  са  међународним  организацијама  и  институцијама;  стара  се  о  благовременом
извршавању  обавеза  градоначелника;  стара  се  о  усклађености  сарадње  Кабинета  са  другим
организационим јединицама; одржава редовне састанке са помоћницима градоначелника; врши послове
пријема  странака  које  се  непосредно  обраћају  градоначелнику  у  циљу  решавања  по  њиховим
представкама, притужбама, захтевима и молбама; 
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5. ОПИС  ПРАВИЛА У ВЕЗИ СА ЈАВНОШЋУ РАДА

Правила у вези са јавношћу рада појединих органа Града регулисана су Статутом Град Пирота (,,
Службени лист града Ниша,, 52/2016),  Пословником Скупштине Град Пирота ( ,, Службени лист града
Ниша,,  ) и Пословником градског већа  (,, Службени лист града Ниша,, 65/2016).  

Седиште Града Пирота, налази се у улици Српскив владара бр. 82
Радно време  је од 7,00 сати до 14,30 сати.
ПИБ – 100386203

5.1. ЛИЦЕ ЗАДУЖЕНА ЗА САРАДЊУ СА НОВИНАРИМА И ЈАВНИМ
ГЛАСИЛИМА

- Марија Ташков, референт протокола
- Телефон: 010/305-552
- Факс: 010/313-901
- e-mail: kabinet@pirot.rs

5.2.  ОДГОВОРНО  ЛИЦЕ   ЗА  ПОСТУПАЊЕ  СА  ИНФОРМАЦИЈАМА  ОД
ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА

       - Саша Јовановић, начелник Градске управе града Пирота
       - Телефон: 010/305-524
       - Факс:010/313-901
       - е-mail: nacelnik.gu@pirot.rs

        5.3. ПОСТУПАК ЗА ДОБИЈАЊЕ АКРЕДИТАЦИЈЕ ЗА НОВИНАРЕ

Опис поступка за добијање акредитације за новинаре:
-  лица  која  су  задужена  за  сарадњу са  новинарима  и  јавним гласилима  упућују  редакцијама

захтев за акредитацију, након чега главни и одговорни уредник медија овлашћује новинара, односно
новинарску екипу, задужене за праћење рада Скупштине град Пирота и осталих органа Града Пирота,  и
имена овлашћених лица доставља кабинету Градоначелника.

Акредитовани новинари могу присуствовати свим јавним седницама Скупштине.
Кад  акредитовани  новинар  злоупотреби  своја  права  или  грубо  повреди  ред  на  седници  или

правила пристојности, председник Скупштине удаљиће га са седнице, а може донети и одлуку да то
лице не може вршити права која му на основу акредитације припадају. У том случају обавестиће се
предузеће или редакција  чији је новинар и замолиће се да упуте другог новинара. 
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Јавност рада скупштине

Рад Скупштине је доступан јавности. 
Седници Скупштине и њених радних тела могу присуствовати овлашћени представници  штампе

и других видова јавног информисања . 
Пре уласка у салу за седнице, акредитовани новинари дужни су да покажу овлашћеном лицу

своју новинарску картицу средства информисања из којег долазе  и дужни су да је носе на видно место. 
Акредитованом новинару могу се ставити на располагање предлози одлука и других општих

аката, као и информативни документациони материјали о питањима из рада Скупштине и њених радних
тела. 

Радио  и  телевизијске  станице  могу  преносити  ток  седнице  Скупштине  уколико  Скупштина
другачије не одлучи. 

Скупштина  може  да  издаје  службено  саопштење  за  штампу  и  друга  средства  јавног
информисања.  Текст  службеног  саопштења  саставља  одговарајућа  служба  а  одобрава  председник
Скупштине  или лице које  он овласти. 

Конференцију за штампу у Скупштини може да држи градоначелник,  заменик градоначелника,
председник Скупштине,  или лице које  он овласти,  заменик председника  Скупштине и  председници
одборничких група. 

Скупштина  и  њена  радна  тела,  у  случајевима  одређеним  законом,  а  у  складу  са  овим
Пословником  могу ограничити или искључити  јавност из свог рада.

 
Јавност рада Градске управе

Градска управа обезбеђује јавност рада давањем информација електронским путем (интернет),
средствима  јавног  информисања  о  обављању  послова  из  своје  надлежности  и  давањем  службених
информација о обављању послова из своје надлежности.

Јавност  рада  Градске  управе  остварује  се  и  достављањем извештаја  о  раду  и  објављивањем
одлука и других аката на уобичајени начин.

Начелник  Градске управе даје информације о раду  Градске управе, а у појединим случајевима
може овластити и друго запослено лице да то учини у  његово име.

Информације о раду основних унутрашњих организационих јединица даје начелник Одељења.
Градска управа може ускратити давање информација ако њихова садржина представља државну,

војну, службену или пословну тајну.
О ускраћивања информације  одлучује Начелник Градске управе.
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5.4. ОПИС ПРИСТУПАЧНОСТИ ПРОСТОРИЈА ЗА РАД

Град Пирот, као одговоран град, настоји да обезбеди једнаке услове за све грађане којима пружа
различите услуге. Из тог разлога, Град Пирот је просторије Услужног центра учинио приступачним и за
особе са инвалидитетом. Шалтер број 1, где се врши пријем поднесака, је нижи у односу на преостали
шалтерски пулт, и прилагођен је потребама особа у инвалидским колицима. До тог шалтера, почев од
тротоара  преко  Услужног  центра,  постављене  су  тактилне  траке  које  омогућавају  кретање  слепим
особама. 

6. СПИСАК НАЈЧЕШЋЕ ТРАЖЕНИХ ИНФОРМАЦИЈА ОД ЈАВНОГ  
ЗНАЧАЈА

Граду Пироту, односно лицу задуженом за информације од јавног значаја у  Граду Пироту,  у
претходном периоду, углавном су подношени захтеви за информације од јавног значаја које су се тицале:
- Података о платама запослених, постављених и изабраних лица
- Податаке о трошењу буџетских средстава на медије и спорт
- Податаке о трошењу буџетских средстава на НВО
- Података о унапређењу безбедности саобраћаја
- Података о аутобуским редовима вожње градаског и приградског саобраћаја

Информације су  тражене писменим захтевима. Подносиоци захтева су углавном,  у законском року,
добијали информације које садрже тражене податке.

7. ОПИС НАДЛЕЖНОСТИ, ОБАВЕЗА И ОВЛАШЋЕЊА

7.1 ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ

Одељење за  општу управу  обавља послове који  се  односе на:  стручне  и  административно  –
техничке  послове  везане  за  одржавање  седница  Скупштине  града;  рад  Градоначелника  и  седница
Градског већа и њихових радних тела; обраду и чување изворних аката о раду органа Града; стручне
послове који се односе на представке и предлоге грађана; поступања по захтеву за слободан приступ
информацијама  од  јавног  значаја;  координацију,  припрему  и  ажурирање  информација  за  потребе
интернет презентације Града; припрему информација и званичних саопштења, као и друге послове из
свог  делокруга,  послове пријемне канцеларије,  писарнице,  архиве и  доставне службе;  лични статус
грађана, матичне послове;  нормативно-правне послове, као и остваривање права и обавеза из радног
односа  запослених,  именованих  и  постављених  лица;  бирачки  списак;  стручне  и  административне
послове за изборе и референдуме; праћење рада и пружање помоћи месним заједницама; послове који
су  везани  за  кадровска  питања,  социјалну  и  здравствену  заштиту  запослених,  стручне  послове  у
поступку запошљавања и избора кандидата, припрему предлога Кадровског плана, организацију стручног
усавршавања службеника,  процену ефеката  спроведених обука,  анализу потреба за обуком и додатним
образовањем  сваког  службеника,  припрему  предлога  годишњег  Програма  стручног  усавршавања
службеника и предлога финансијског плана за извршавање годишњег Програма стручног усавршавања,
анализу резултата и праћење ефеката оцењивања службеника, вођење кадровске евиденције и персоналног
досијеа запослених, као и остале послове од значаја за каријерни развој службеника; унапређење примене
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информационих  технологија,  одржавање  и  развој  рачунарске  и  комуникационе  мреже,  унапређење
примене информационих  технологија,  одржавање  и  развој  рачунарске  и  комуникационе  мреже,
администрирање базе података, одржавање и развој апликативног софтвера; сарадњу са Републичким
геодетским заводом и другим републичким органима и организацијама, као и јавним предузећима, са
територије  Града,  чији  је  оснивач  Град,  односно  Република  у  успостављању  услова  за  развој  и
одржавање  географског  информациониог  система  (ГИС-а)  који  садржи  просторне  податке  и
информације од значаја за развој Града и привреде на територији Града, као и приступ тим подацима и
друге послове из  свог делокруга;  организује коришћење биротехничких и других средстава опреме;
обезбеђивање превоза  моторним  возилима   и  старања о  њиховом одржавању;   оперативне  послове
умножавања материјала; организацију рада доставне службе у граду и на подручју месних канцеларија;
административно – техничке послове набавке материјала, ситног инвентара и основних средстава; као и
друге сервисне послове за потребе органа Града.

 У саставу Одељења за општу управу образују се месне канцеларије.

Месне канцеларије се образују за следећа матична подручја:
1. У Блату за насељена места: Блато, Костур, Понор, Велики Суводол и Мали Суводол
2. У  Расници за насељена места: Расница, Сиња Глава и Пасјач
3. У  Нишору за  насељена  места:  Нишор,  Покровеник,  Копривштица,  Добри  До,Гостуша,

Паклештица, Бела и Велика Лукања,
4. У Височкој Ржани за насељена места:  Височка Ржана, Славиња, Росомач, Рсовци, Брлог,

Дојкинци и Јеловица,
5. У Темској за насељена места: Темска, Рудиње, Рагодеш, Куманово,Топли До и Засковци,
6. У Церови за насељена места: Церова, Шугрин и Мирковци, Базовик и Орља
7. У Црноклишту за насељена места: Црноклиште, Враниште, Осмаково и Црвенчево,
8. У Станичењу за насељено место: Станичење,
9. У Петровцу за насељено место: Петровац и Војнеговац, Држина, Присјан, Камик, Церев Дел

и Беровица
10. У Трњани за насељена места: Трњана, Велики Јовановац и Пољска Ржана,
11. У Крупцу за насељена места: Крупац, Велико село, Мали Јовановац и Басара,
12. У  Сукову  за  насељена  места:  Суково,  Горња  Држина,  Власи  и  Јалботина,Чиниглавци,

Срећковац, Обреновац, Милојковац, Планиница и Градиште

Послове месних канцеларија врше матичари одређеног матичног подручја.
Контакт подаци за матичаре - Део информатора под бројем 3.8.

7.2. ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И ФИНАНСИЈЕ

Одељење за привреду и финансије врши послове који се односе на: задовољавање одређених
потреба грађана у области занаства, туризма, угоститељства и другим привредним и другим областима
од интереса за град, цене у комуналним и другим делатностима, за које је надлежан Град, уређивање и
обезбеђивање  коришћења  пословног  простора  чији  је  корисник  Град  ради  задовољења  одређених
потреба грађана и друге послове у области привреде који буду утврђени као послови Града.

Одељење  врши  и  послове  државне  управе  у  области  пољопривреде,  заштите,  коришћења  и
унапређења пољопривредног замљишта, шума и вода од бивног и животињског света, водопривреде,
индустрије,  занаства,  приватног  предузетништва,  трговине,  снабдевености  тржишта,  привредног
развоја, туризма и другим областима које Република повери Граду.
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Одељење врши послове који се односе на: припрему и спровођење буџета Града, локалне јавне
приходе и расходе, вођење инвестиција чије је финансирање из буџета, задуживање Града, расписивање
зајма  и  планирање  средстава,  инспекцијски  надзор  над  коришћењем  буџетских  средстава  и  утицај
фискалног система и система финансирања јавних расхода на привреду града.

Одељење врши послове трезора локалне самоуправе односно послове финансијског планирања,
пројектовања  и  праћења  прилива,  укупних  примања  и  текућих  прихода  на  рачун  трезора,  затим
управљање готовинским средствима на консолидованом рачуну, контролу расхода, управљање дугом и
послове буџетског рачуноводства и извештавања.

Одељење врши послове у имовинско-правној области који се односе на:
заштиту, очување и евиденцију непокретности Града, управљање и коришћење  непокретности Града,
промет  зграда,  обезбеђивање станова за  потребе  органа општине,  доделу грађевинског  земљишта  и
друга права на овом земљишту, као  и послове државне управе које Република повери Граду.

Одељење врши за Скупштину и њихова тела и Градску управу и Јавно правобранилаштво све
финансијско - рачуноводствене послове који се односе на: израду предрачуна и финансијских планова
око  обезбеђења  средстава,  контролу  новчаних  докумената  и  инструмената  плаћања  са  аспекта
уговорених обавеза и наменско коришћење средстава, формирање докумнтације о исплати и обустави
законских и других обавеза, фактурисање услуга, благајничко пословање, формирање књиговодствених
исправа, вођење пословних књига и других евиденција по корисницима, усаглашавање потраживања и
обавеза,  израду периодичних обрачуна и годишњих завршних  рачуна и  друге  послове у складу са
Законом.

7.3. ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ, СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ,
ГРАЂЕВИНАРСТВО И ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ

Одељење  за  послове  урбанизма обавља  послове  који  се  односе  на  урбанизам  и  просторно
планирање, грађевинске послове,  комуналне послове,  нормативне и стручне послове на припреми и
изради  просторних  и  урбанистичких  планова,  предлагању  одлука  и  доношењу  истих,   спровођења
стручне контроле и јавног увида у поступку доношења ових планских докумената у складу са законом и
актима града Зрењанина.

Одељење учествује у спровођењу јавног увида у стратешке процене утицаја планова на животну
средину,  обавља послове  спровођења поступка  потврђивања пројеката  парцелације,  препарцелације,
односно  урбанистичких  пројеката  као  и  издавање  услова  за  исправке  граница  суседних  парцела.
Спроводи поступак легализације бесправно изграђених и реконструисаних објеката, издаје информације
о локацији и локацијске дозволе, грађевинске дозволе и привремене грађевинске дозволе, као и решења
о уклањању објеката. Израђује решења о одобрењу извођења радова на изградњи помоћних објеката, на
изградњи  посебних  врста  објеката  (за  које  се  не  издаје  грађевинска  дозвола),  на  инвестиционом
одржавању  објеката,  на  адаптацији  и  санацији  објеката,  на  уклањању  препрека  за  особе  са
инвалидитетом, на промени намене објеката са или без извођења радова.

Одељење обезбеђује технички преглед објеката за које грађевинску дозволу издаје ово Одељење,
издаје  одобрења  за  употребу  објеката,  уређује  јавне  површине  путем  одговарајућих  планских
докумената (предлаже мере за уређење и одржавање зелених површина и других комуналних објеката),
припрема и  израђује планска документа за постављање привремених објеката  на  површинама јавне
намене и на основу тога издаје одобрење за постављање истих и сличних објеката на површинама јавне
намене, као и одобрења за заузимање и раскопавање површина јавних намена у складу са актима града
Зрењанина.

Одељење обавља послове израде предлога одлука и других аката за потребе Скупштине града и
Градског већа у погледу нормативног регулисања односа у области урбанизма и уређења комуналних
делатности.
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Одељење  врши  послове  који  се  односе  на:  режим,  техничко  регулисање  и  организацију
саобраћаја,  дефинисање саобраћајно-техничких  услова  за  планске  документе  и  издавање  потврда  о
усклађености пројеката са планским документима, прати рад и анализира обављање јавног линијског
превоза  и  превоза  у  линијској  пловидби, као  и  рад  субјеката  којима  је  поверена  делатност  јавног
линијског  превоза,  уређивања  и  обезбеђивања  посебних  услова  и  организације  ауто-такси  превоза
путника, уређивања и обезбеђивања посебних услова за постављање рекламних паноа и других објеката
у  путном  појасу  у  складу  са  законским  прописима  и  прописима  града  и  вођења  одговарајућих
евиденција у том смислу, као и учествовање у поступцима јавне набавке у области саобраћаја.

Одељење  обавља  послове  на  изради  Енергетског  биланса  града,  предлаже  енергетски  план
развоја  града и  мере за  енергетску ефикасност,  прикупља податке  за  припрему и израду анализа  и
извештаја о стању у области коришћења и управљања дистрибутивним системима у области енергетике,
спроводи  мере  у  циљу  изналажења  најрационалнијих  решења  у  погледу  енергетске  ефикасности,
предлаже увођење мониторинга у циљу додатних уштеда и смањења трошкова одржавања система у
области енергетике и прати рад наведених система. Обавља послове израде стручних аката и припрема
аналитички материјал за доношење тарифних система за обрачун топлотне енергије за тарифне купце
као и тарифних система за топлотну енергију. Врши обраду елемената за израду критеријума и мерила
за одређене висине накнаде која се плаћа за издавање лиценци и управљања дистрибутивним системом
за  топлотну  енергију.  Предлаже  услове  за  стицање  испуњености  статуса  повлашћеног  произвођача
топлотне енергије и води одговарајуће регистре о издатим лиценцама.

Одељење обавља и друге послове у складу са законом, :актима града и другим прописима. 
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7.4. ОДЕЉЕЊЕ ЗА ВАНПРИВРЕДНЕ ДЕЛАТНОСТИ

Предшколско образовање

Одељење за ванпривредне делатности врши послове који се односе на: предшколско васпитање,
образовање и превентивну здравствену заштиту деце предшколског узраста, одмор и рекреацију деце,
регресирање  трошкова  боравка  у  предшколској  установи,  мрежу  предшколских  установа,  распоред
радног времена у предшколској установи, испуњеност услова за оснивање и почетак рада установа за
децу,  утврђивање економске  цене  боравка  деце  у  предшколској  установи,  финансирање предшкоске
установе у складу са законом.

Основно и средње образовање

У области образовања Одељење припрема Одлуку о мрежи основних школа, а надлежно је и за:
- обухват деце основним образовањем код уписа у I разред и даље похађање школе,
- рад интерресорне комисије
- финансирање основних и средњих школа у складу са законом

- обезбеђење средстава за стручно усавршавање наставника, стручних сарадника и васпитача, 
- додељивање награда и признања у области образовања,
- као и послова државне управе у области образовања које Република повери Граду.

Дечија заштита

Одељење врши поверене послове у области друштвене бриге о деци ради остваривања законом
прописаних права на финансијску подршку породици са децом:

1) накнада зараде, односно накнада плате за време породиљског одсуства, одсуства са рада ради
неге детета и одсуства са рада ради посебне неге детета

2) остале накнаде по основу рођења и неге детета и посебне неге детета
3) родитељски додатак
4) дечији додатак
5) накнада трошкова боравка у предшколској установи за децу без родитељског старања
6) накнада трошкова боравка у предшколској установи за децу са сметњама у развоју и децу са

инвалидитетом
7) накнада трошкова боравка у предшколској  установи за  децу корисника новчане социјалне

помоћи

8) регресирање трошкова боравка у предшколској установи деци из материјално угрожених 
породица

Права од 1) до 7) су права од општег интереса и о њиховом обезбеђивању стара се Република, а о
праву 8) стара се Град у складу са Законом о финансијској подршци породици са децом.

Одељење такође обавља изворне послове из области дечије заштите ради остваривања права на:

-регресирање  свих  трошкова боравка деце у предшколској установи  за треће дете у породици,
дете без родитељског старања, дете са сметњама у развоју, дете корисника новчане социјалне помоћи и
дете које има пребивалиште на селу и које борави у објекту на селу

- родитељски додатак за прворођено дете у породици
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- новчану помоћ за треће дете у породици
- новчану помоћ незапосленим мајкама
- новчану помоћ самохраним родитељима
- новчану помоћ за лечење деце узраста до 18 година
- новчану помоћ децу корисника дечијег додатка која полазе у први разред основне школе
- новчана помоћ за новорођено дете чији родитељи живе на селу
- бесплатна ужина за треће дете у породици
- бесплатни уџбеници за треће дете у породици
- новчана помоћ паровима ради обављања вантелесне оплодње

Омладина

Одељење се  стара  и  финансирању рада Канцеларије  за  младе,  прати  њен рад и  активности.
Учествује  у  изради  Стратегије  и  ЛАП-а  за  младе,  прати  реализацију  мера  прописаних  наведеним
документима у циљу унапређења положаја младих у Граду Пироту.

Социјална заштита

Одељење врши поверене послове у  области  социјалне  заштите које  Република повери  Граду
Пироту из области борачко инвалидске заштите, заштите права избеглих и расељених лица,повратника
по реадмисији и миграната,права пацијената и стицања статуса енергетски угроженог купца електричне
енергије.

Прати рад установе социјалне заштите и стара се о њеном финансирању у складу са законом.
Спроводи  Одлуку  о  социјалној  заштити  града  Пирота  и  друге  одлуке  из  области  социјалне

заштите.
Стара се о спровођењу и унапређењу услуга социјалне заштите.

Здравствена заштита

У области здравствене заштите Одељење прати рад установе здравствене заштите задужене за
снабдевање лековима и стара се о финансирању установе у складу са законом. Обезбеђује рад лекара за
стручно утврђивање времена и узрока смрти изван здраствене установе и издавање потврде о смрти.

У оквиру Одељења се врше и послови саветника за заштиту права пацијената.

Култура

Одељење  у  области  културе  врши  послове  који  се  односе  на:  заштиту  значајних  културних
добара,  библиотечку  делатност,  уметничко  стваралаштво,  обезбеђивање  услова  за  рад  установа  и
самосталних уметника, реализује културне манифестације, подстиче културно-уметнички аматеризам,
остваривање програма културе од значаја за град, остваривање надзора над радом установа културе чији
је оснивач Град. Спроводи конкурс за суфинансирање пројеката у области културе и врши контролу
наративних и финансијских извештаја реализованих пројеката.

Спорт

У области спорта Одељење врши послове који се односе на:
- финансирање годишњих програма организација у области спорта,
- финансирање спортских манифестација од значаја за Град,
- развој и унапређење спорта деце и омладине и рекреације,
- послове државне управе у области спорта  које Република повери Граду.
- финансирање установе у области спорта
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Верске заједнице

Одељење  расписује  конкурс,  спрооди  конкурсну  процедуру  и  поступак  за  доделу  средстава
верским заједницама. Врши контролу периодичних и завршних наративних и финансијских извештаја.

Организације цивилног друштва

Одељење  расписује  конкурс,  спрооди  конкурсну  процедуру  и  поступак  за  доделу  средстава
организацијама  цивилног  друштва.  Врши  контролу  периодичних  и  завршних  наративних  и
финансијских  извештаја.  Спроводи  мониторинг  реализације  пројеката,  организује  састанке  са
организацијама цивилног друштва. Подноси редовне извештаје о утрошку средстава Канцеларији за
сарадњу са цивилним друштвом.

Родна равноправност

Одељење  прати  реализацију  Националне  стратегије  за  родну  равноправност  и  прописе  из
наведене области,  стара се о спровођењу родно одговорне политике на  локалном нивоу и  подстиче
унапређење родне равноправности.

Јавно информисање

Одељење расписује конкурс, спрооди конкурсну процедуру и поступак за доделу средстава за
суфинансирање пројеката  у  области  јавног  информисања.  Врши контролу периодичних  и  завршних
наративних и финансијских извештаја.

Протокол

Одељење врши послове протокола за потребе Града Пирота.

59



Информатор о раду органа града Пиротa  - 28.07.2022.
___________________________________________________________________________________________________________________________________

8. ОПИС ПОСТУПАЊА У ОКВИРУ НАДЛЕЖНОСТИ, ОБАВЕЗА И
ОВЛАШЋЕЊА

8.1. ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ

ОДСЕК ЗА ГРАЂАНСКА СТАЊА И МАТИЧНЕ ПОСЛОВЕ

У Одсеку за грађанска стања и матичне послове воде се матичне књиге рођених, венчаних и
умрлих,  као  поверени  посао  од  стране  Републике  Србије,   и  врше  исправке  и  допуне  података  у
матичним књигама.

Матичне књиге воде матичари и заменици матичара одређеног матичног подручја,  у складу са
Законом о матичним књигама (,, Сл.гласник РС ,,20/2009, 145/2014  и 47/2018) и Упутством  о вођењу
матичних књига и обрасцима матичних књига(,, Сл.гласник РС,93/2018,)

У Одсеку за грађанска стања и матичне послове, врше се матични послови и издају документа,
по следећим процедурама:

ИЗДАВАЊЕ ИЗВОДА ИЗ МАТИЧНИХ КЊИГА РОЂЕНИХ,
ВЕНЧАНИХ И УМРЛИХ

Захтев за издавање извода из матичних књига  рођених, венчаних и умрлих може се поднети у 
било којој општинској, односно градској управи на територији Србије и добити тражени документ из 
Регистра матичних књига, који представља јединствену базу података о личном стању грађана.

Изводи из матичних књига садрже последње податке који су уписани у матичну књигу.
Изводи из матичних књига немају ограничени рок важења, а за употребу издатог извода из 

матичне књиге који не садржи последње податке уписане у матичну књигу одговорно је лице које га 
стави у правни саобраћај.

 - Место набавке захтева: Инфо пулт  Услужног центра, шалтери број  7,8 и 9 

 - Место предаје захтева: Шалтери  број  10 и 11   у  Услужном центру- Јединственом управном месту

  - Захтев можете  оштампати са сајта Града Пирота и на адреси jum.pirot.rs , где се налази Регистар   
административних поступака

 Извод се  може  поручити и на следећи начин:   
- преко Интернета попуњавањем формулара, на сајту Града Пирота, на адреси www.pirot.rs

- Радно време са странкама: радним даном 07.00-15,00

- Телефон за информације: 010/ 305-559, 305-560 
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД ПИРОТ
ГРАДСКА УПРАВА ПИРОТ
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ
ОДСЕК ЗА ГРАЂАНСКА СТАЊА И МАТИЧНЕ ПОСЛОВЕ

ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ИЗВОДА ИЗ МКР/МКВ/МКУ

На основу члана 41. Закона о матичним књигама  („Службени гласник РС“ број 20/2009, 145/2014, 47/2018 ) и члана

29. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“ број 18/16 и 95/18-аутентично тумачење), захтевам  да ми

издате извод из МКР/МКВ/МКУ за:

             ______________________________________________________________

                                           ( Име, име једног родитеља, презиме)

           ________________________________________________________

                                            ( Датум и место рођења, ЈМБГ)

Извод ми је потребан ради ___________________________________________________

*Са лицем за које тражим извод из МКР/МКВ/МКУ сам у својству (заокружити):

А) члан уже породице

Б) усвојитељ

В) старалац

Уз захтев достављам:
РБ Документа Форма документа

1 Лична карта Фотокопија/На увид

2**

. 
Школска или здравствена књижица Фотокопија/На увид

3. Доказ о уплати административне таксе Оригинал/оверена копија
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Напомене:

* Попуњава се у случају када извод тражи друго лице

**Односи се на дете које је навршило 15 година, које је способно за  расуђивање и које тражи извод МКР

Градска управа је дужна да у случају потпуног захтева предмет реши по правилу, истог дана кад је странка поднела захтев,

Таксе/накнаде:

Административна такса се уплаћује на жиро рачун број 840-742221843-57, корисник Буџет Републике Србије, позив
на број 97-55-079 сврха дознаке „Републичка административна такса“, у износу од  450 динара, по Тарифном броју 1. и 221.
Таксене тарифе из Закона о републичким административним таксама („Службени гласник Републике Србије“, број 43/03,
51/03 испр., 61/05, 101/05 – др. закон, 5/09, 54/09, 50/11, 70/11 – усклађени дин. износи, 55/12 – усклађени дин. износи, 93/12,
47/13 – усклађени дин. износи, 65/13 – др, закон, 57/14 – усклађени дин. износи, 45/15 – усклађени дин. износи, 83/15, 112/15
и 50/16 – усклађени дин. износи, 61/2017 – усклађени динарски износи, 113/2017, 3/2018- исправка ,  50/2018-усклађени
дин.износи,  95/2018-  усклађени  дин.износи  и  38/2019-усклађени  дин.износи,  90/2019-испр.  и   98/2020-  усклађени  дин.
износи,144/2020 и 62/2021-усклађ.дин. износи)   

 
 

Избегла, прогнана и расељена лица плаћају 30% од износа таксе.

Место и датум __________________
Име и презиме подносиоца захтева

_______________________________

                                                      Телефон: ____________________

Град Пирот Градска управа Одељење за општу управу
Телефон: 010-305-510,010-305-511, 305-559; email: maticar@pirot.rs

Пирот, Српских владара 82
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ИЗДАВАЊЕ  УВЕРЕЊА О ДРЖАВЉАНСТВУ

Захтев за издавање Уверења о држављанству може се поднети у било којој општинској, односно 
градској управи на територији Србије и добити тражени документ из Регистра матичних књига.

Место набавке захтева: Инфо пулт Услужног центра-Јединственог управног места, шалтери број  7,8 и
9 

- Место предаје захтева: Шалтери  број  10 и 11   у  Услужном центру- Јединственом управном месту  

- Захтев можете  оштампати са сајта Града Пирота и на адреси jum.pirot.rs , где се налази Регистар   
административних поступака

- Извод се  може  поручити и на следећи начин:   
- преко Интернета попуњавањем формулара, на сајту Града Пирота, на адреси www.pirot.rs

- Радно време са странкама: радним даном 07.00-15,00

- Телефон за информације: 010/ 305-559, 305-560 
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД ПИРОТ
ГРАДСКА УПРАВА ПИРОТ
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ
ОДСЕК ЗА ГРАЂАНСКА СТАЊА И МАТИЧНЕ ПОСЛОВЕ

ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ УВЕРЕЊА О ДРЖАВЉАНСТВУ

На основу члана 48. Закон о држављанству Републике Србије (,,Службени гласник РС“ број 135/04,  90/07, 24/2018),

члана 19. Правилника о начину уписа чињенице држављанства у матичну књигу рођених, обрасцима за вођење евиденција о

решењима о стицању и престанку држављанства и обрасцу уверења о држављанству (,,Службени гласник РС“ број 22/05,

84/05,121/07, 69/2010, 55/2017 и 82/2018) и члана 29. Закона о општем управном поступку (,,Службени гласник РС“ број

18/16 и 95/18-аутентично тумачење), захтевам да ми издате уверење о држављанству. 

                        ______________________________________________________________

                                                ( Име, име једног родитеља, презиме)

               ________________________________________________________

                                                ( Датум и место рођења, ЈМБГ)

Уверење ми је потребано ради ___________________________________________________

Уз захтев достављам:
РБ Документа Форма документа

1. Идентификациони документ Фотокопија/на увид

2. Доказ о уплати републичке административне таксе Оригинал/оверена копија

Напомене:
Градска управа  је дужна да у случају потпуног захтева предмет реши по правилу, истог дана кад је странка поднела захтев, а

најкасније у року од осам дана (члан 29. Закона о општем управном поступку, ,,Службени гласник РС“ број 18/16 и 95/18-

аутентично тумачење).

Таксе/накнаде:

Административна  такса  се  уплаћује  на  жиро  рачун  број  840-742221843-57,  корисник  Буџет  Републике
Србије, позив на број 97-55-079 сврха дознаке „Републичка административна такса“, у износу од 660 динара, по
Тарифном броју 1. и 11. Таксене тарифе из Закона о републичким административним таксама (,,Службени гласник
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РС“ број 43/03, 51/03 испр., 61/05, 101/05 – др. закон, 5/09, 54/09, 50/11, 70/11 – усклађени дин. износи, 55/12 -
усклађени дин. износи, 93/12, 47/13 - усклађени дин. износи, 65/13 – др, закон, 57/14 - усклађени дин. износи, 45/15 -
усклађени  дин.  износи,  83/15,  112/15  и  50/16  -  усклађени  дин.  износи,  61/2017  –  усклађени  динарски  износи,
113/2017,3/2018-  исправка,  50/2018-усклађени  дин.износи,  95/2018-  усклађени  дин.износи,  38/2019-усклађени
дин.износи, 90/2019-испр. ,  98/2020- усклађени дин. износи, 144/2020 и 62/2021-усклађ.дин. износи)   

 

 

Место и датум __________________
Име и презиме подносиоца захтева

_______________________________

                   Телефон: ____________________

Град Пирот Градска управа Одељење за општу управу
Телефон: 010-305-510,010-305-511, 305-559; email: maticar@pirot.rs

Пирот, Српских владара 82

 
ИЗДАВАЊЕ УВЕРЕЊА О СЛОБОДНОМ БРАЧНОМ СТАЊУ
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Место набавке обрасца захтева: Инфо пулт Услужног центра- Јединственог управног места, шалтери 
7, 8 и 9 

Захтев подноси лице за које се тражи уверење или чланови његове уже породице. Захтев може поднети 
и треће лице, уз оверено пуномоћје. Уверење се издаје по месту уписа у матичну књигу рођених.

Место предаје захтева: Канцеларија број 10 и 11

Место решавања предмета: Канцеларија бр. 10 и 11

- Захтев можете  оштампати и са сајта Града Пирота, на адреси jum.pirot.rs , где се налази Регистар   
административних поступака

- Радно време са странкама: радним даном 07.00-15,00

- Телефон за информације: 010/ 305-510, 305-511 

  

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД ПИРОТ
ГРАДСКА УПРАВА ПИРОТ
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ
ОДСЕК ЗА ГРАЂАНСКА СТАЊА И МАТИЧНЕ ПОСЛОВЕ
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ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ УВЕРЕЊА ИЗ МАТИЧНИХ КЊИГА

                      О СЛОБОДНОМ БРАЧНОМ СТАЊУ

На основу члана 41. став 1. и члана 43. Закона о матичним књигама  („Службени гласник РС“ број 20/2009,145/2014

и 47/2018) и члана 29. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“ број 18/16), захтевам да ми издате

уверење из матичних књига о СЛОБОДНОМ БРАЧНОМ СТАЊУ. 

За _________________ ____________________________________ (име и презиме лица за кога се тражи уверење) из

_________________________________________, ЈМБГ ________________________ 

                        (пребивалиште)

Уз захтев достављам:
РБ Документа Форма документа

1.* Лична карта Фотокопија документа

2.*

*
Докумeнтација: Оригинал

3. Доказ о уплаћеној такси Оригинал/оверена копија

Напомене:

*  Доставља се  у  случају  када  захтев  подноси овлашћено лице из  члана 41.  Закона о  матичним књигама  (чланови  уже

породице, усвојитељ или старатељ)

** Зависно од сврхе уверења

Градска управа је дужна да у случају потпуног захтева предмет реши по правилу истог дана кад је странка поднела захтев, а
најкасније у року од осам дана.

Таксе/накнаде:

Административна такса се уплаћује на жиро рачун број 840-742221843-57, корисник Буџет Републике Србије, позив
на број 97-55-079 сврха дознаке „Републичка административна такса“, у износу од 1230 динара, по Тарифном броју 1. и 220.
Таксене тарифе из Закона о републичким административним таксама („Службени гласник РС“ број 43/03, 51/03 испр., 61/05,
101/05 – др. закон, 5/09, 54/09, 50/11, 70/11 – усклађени дин. износи, 55/12 - усклађени дин. износи, 93/12, 47/13 - усклађени
дин. износи, 65/13 – др, закон, 57/14 - усклађени дин. износи, 45/15 - усклађени дин. износи, 83/15, 112/15 и 50/16 - усклађени
дин.  износи,  61/2017  –  усклађени динарски  износи,  113/2017,3/2018-  исправка,50/2018-усклађени дин.износи  и  95/2018-
усклађени дин.износи, 38/2019-усклађени дин.износи, 90/2019-испр. и  98/2020- усклађени дин. износи, 144/2020 и 62/2021-
усклађ.дин. износи)   

Избегла, прогнана и расељена лица плаћају 30% од износа таксе.

Место и датум __________________
Име и презиме подносиоца захтева
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_______________________________

                                                       Телефон: ____________________

Град Пирот Градска управа Одељење за општу управу
Телефон: 010-305-510,010-305-511, 305-559; email: maticar@pirot.rs

Пирот, Српских владара 82
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ЗАКАЗИВАЊЕ ВЕНЧАЊА И ПОСТУПАК ЗАКЉУЧЕЊА БРАКА

Потребна документација уколико су оба будућа супружника држављани Републике Србије:

- Важеће личне карте будућих супружника
-  Доказ о уплаћеној такси
- Изводи из матичне књиге рођених за будуће супружнике ( прибавља службено лице по службеној  
дужности) 
 - Уверења о држављанству за будуће супружнике  (прибавља службено лице по службеној дужности)
  - По потреби и друга документа 

         Потребна документација уколико је један од супружника страни држављанин:

- Извод из матичне књиге рођених на међународном обрасцу или прописно легализован и преведен од 
стране овлашћеног судског тумача
- Уверење о слободном брачном стању легализовано и преведено од стране овлашћеног судског тумача
- Важећи пасош страног држављанина
- По потреби, и друга документа

  Напомена везана за документацију:
  Документа се предају у оригиналу

Предата документација се задржава.
Приликом сачињавања записника потребно је лично присуство младенаца.

Напомена:
Уколико је један од будућих супружника страни држављанин који не говори српски језик,обавезно је 
присуство овлашћеног судског тумача на дан заказивања венчања и на сам дан венчања. 

Место набавке обрасца захтева: Инфо пулт Услужног центра- Јединственог управног места, шалтери 
7, 8 и 9 

Место предаје захтева: Канцеларија број 10 и 11.  

- Захтев можете  оштампати и са сајта Града Пирота, на адреси jum.pirot.rs , где се налази Регистар   
административних поступака

- Радно време са странкама: радним даном 07.00-15,00

- Телефон за информације: 010/ 305-510, 305-511 
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД ПИРОТ
ГРАДСКА УПРАВА
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ
ОДСЕК ЗА ГРАЂАНСКА СТАЊА И МАТИЧНЕ ПОСЛОВЕ

СКЛАПАЊЕ БРАКА ВАН ПОСЛОВНИХ
ПРОСТОРИЈА

   На основу чл. 292. ст. 1. и 2. и 294. Породичног закона („Службени гласник РС“ број 18/2005, 72/2011 
- др. закон  и 6/2015), подносим захтев за  склапање брака ван пословних просторија Градске управе 
Пирот и то:
________________________________________ _______________________
                        (датум и време склапања брака и место склапања брака)

1. Женик: ___________________________ ______________________________ ,

                                           (име и презиме  и ЈМБГ женика)

2. Невеста: ___________________________ ______________________________ ,

                                           (име и презиме  и ЈМБГ невесте)

Уз захтев достављам:
РБ Документа Форма документа

1. Лична карта Фотокопија/на увид

2. Доказ о уплати накнаде Оригинал/оверена копија

НАПОМЕНА: Подносиоци захтева се обавезују да обезбеде услове у погледу безбедности матичара и
матичне књиге венчаних и свечаног изгледа просторије.

Таксе/накнаде:

   Локална  административна  такса  уплаћује  на  текући  рачун  број  840-

742241843-03, корисник Буџет Града Пирота, позив на број: За физичка лица

97-55-079 , за правна лица ( имаоци ПИБ-а ) 97 конт.бр. 079+бр.ПИБ-а , сврха

дознаке  „локална  административна  такса“,   у  износу  од  6200,00 динара,  по

тарифном броју  1 тачка 1 и   тарифном броју 5 тачка 3 Таксене тарифе из

Одлуке  о  градским  административним  таксама    (  ,,Службени  лист  града

Ниша“, 24/2019).
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Место и датум: __________________

______________________________
Име и презиме 
подносиоца захтева

______________________________
Адреса

______________________________
Број личне карте

______________________________
Контанкт телефон

______________________________
Потпис

______________________________
Име и презиме 

подносиоца захтева

______________________________
Адреса

______________________________
Број личне карте

______________________________
Контанкт телефон

______________________________
Потпис
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД ПИРОТ
ГРАДСКА УПРАВА
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ
ОДСЕК ЗА ГРАЂАНСКА СТАЊА И МАТИЧНЕ ПОСЛОВЕ

СКЛАПАЊЕ БРАКА РАДНИМ ДАНОМ ВАН РАДНОГ ВРЕМЕНА

 У САЛИ ЗА ВЕНЧАЊА

На основу чл. 292. ст. 1. и 2. и 294. Породичног закона („Службени гласник РС“ број 18/2005, 72/2011 -

др. закон  и 6/2015), подносим захтев за  склапање брака радним даном ван радног времена у сали за

венчања и то________________________________________(датум и време склапања брака).

1. Женик: ___________________________ ______________________________ ,

                                           (име и презиме  и ЈМБГ женика)

2. Невеста: ___________________________ ______________________________ ,

                                           (име и презиме  и ЈМБГ невесте)

Уз захтев достављам:
РБ Документа Форма документа

1. Лична карта Фотокопија/на увид

2. Доказ о уплати накнаде Оригинал/оверена копија

Таксе/накнаде:

   Локална  административна  такса  уплаћује  на  текући  рачун  број  840-

73



Информатор о раду органа града Пиротa  - 28.07.2022.
___________________________________________________________________________________________________________________________________

742241843-03, корисник Буџет Града Пирота, позив на број: За физичка лица

97-55-079 , за правна лица ( имаоци ПИБ-а ) 97 конт.бр. 079+бр.ПИБ-а , сврха

дознаке  „локална  административна  такса“,   у  износу  од  900,00  динара,  по

тарифном броју  1 тачка 1 и   тарифном броју 5 тачка 1 Таксене тарифе из

Одлуке  о  градским  административним  таксама    (  ,,Службени  лист  града

Ниша“, 24/2019).

Место и датум __________________

______________________________
Име и презиме 
подносиоца захтева

______________________________
Адреса

______________________________
Број личне карте

______________________________
Контанкт телефон

______________________________
Потпис

______________________________
Име и презиме 

подносиоца захтева

______________________________
Адреса

______________________________
Број личне карте

______________________________
Контанкт телефон

______________________________
Потпис
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД ПИРОТ
ГРАДСКА УПРАВА
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ
ОДСЕК ЗА ГРАЂАНСКА СТАЊА И МАТИЧНЕ ПОСЛОВЕ

СКЛАПАЊЕ БРАКА У ДАНЕ ВИКЕНДА
 У САЛИ ЗА ВЕНЧАЊА

На основу чл. 292. ст. 1. и 2. и 294. Породичног закона („Службени гласник РС“ број 18/2005, 72/2011 -

др.  закон   и  6/2015),  подносим  захтев  за   склапање  брака   у  сали  за  венчања  и

то________________________________________(датум и време склапања брака).

1. Женик: ___________________________ ______________________________ ,

                                           (име и презиме  и ЈМБГ женика)

2. Невеста: ___________________________ ______________________________ ,

                                           (име и презиме  и ЈМБГ невесте)

Уз захтев достављам:
РБ Документа Форма документа

1. Лична карта Фотокопија/на увид

2. Доказ о уплати накнаде Оригинал/оверена копија

Таксе/накнаде:

   Локална  административна  такса  уплаћује  на  текући  рачун  број  840-

742241843-03, корисник Буџет Града Пирота, позив на број: За физичка лица

97-55-079 , за правна лица ( имаоци ПИБ-а ) 97 конт.бр. 079+бр.ПИБ-а , сврха

дознаке  „локална  административна  такса“,   у  износу  од  1200,00 динара,  по

тарифном броју  1 тачка 1 и   тарифном броју 5 тачка 2 Таксене тарифе из

Одлуке  о  градским  административним  таксама    (  ,,Службени  лист  града

Ниша“, 24/2019).
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Место и датум __________________

______________________________
Име и презиме 
подносиоца захтева

______________________________
Адреса

______________________________
Број личне карте

______________________________
Контанкт телефон

______________________________
Потпис

______________________________
Име и презиме 

подносиоца захтева

______________________________
Адреса

______________________________
Број личне карте

______________________________
Контанкт телефон

______________________________
Потпис

  

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД ПИРОТ
ГРАДСКА УПРАВА
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ
ОДСЕК ЗА ГРАЂАНСКА СТАЊА И МАТИЧНЕ ПОСЛОВЕ

СКЛАПАЊЕ БРАКА У РАДНО ВРЕМЕ, РАДНИМ ДАНОМ
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                                                         У САЛИ ЗА ВЕНЧАЊА

На основу чл. 292. ст. 1. и 2. и 294. Породичног закона („Службени гласник РС“ број 18/2005, 72/2011 -

др. закон  и 6/2015), подносим захтев за  склапање брака радним даном у радно време у сали за венчања

и то________________________________________(датум и време склапања брака).

1. Женик: ___________________________ ______________________________ ,

                                           (име и презиме  и ЈМБГ женика)

2. Невеста: ___________________________ ______________________________ ,

                                           (име и презиме  и ЈМБГ невесте)

Уз захтев достављам:
РБ Документа Форма документа

1. Лична карта Фотокопија/на увид

2. Доказ о уплати накнаде Оригинал/оверена копија

Таксе/накнаде:

   Локална  административна  такса  уплаћује  на  текући  рачун  број  840-

742241843-03, корисник Буџет Града Пирота, позив на број: За физичка лица

97-55-079 , за правна лица ( имаоци ПИБ-а ) 97 конт.бр. 079+бр.ПИБ-а , сврха

дознаке  „локална  административна  такса“,   у  износу  од  200,00  динара,  по

тарифном  броју   1  тачка  1  Таксене  тарифе  из  Одлуке  о  градским

административним таксама   ( ,,Службени лист града Ниша“, 24/2019).

Место и датум __________________

______________________________
Име и презиме 

______________________________
Име и презиме 
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подносиоца захтева

______________________________
Адреса

______________________________
Број личне карте

______________________________
Контанкт телефон

______________________________
Потпис

подносиоца захтева

______________________________
Адреса

______________________________
Број личне карте

______________________________
Контанкт телефон

______________________________
Потпис
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ПРИЈАВА РОЂЕЊА И ОДРЕЂИВАЊЕ ЛИЧНОГ ИМЕНА

Рођење детета у здравственој установи дужна је да пријави здравствена установа, а ако је дете 
рођено код куће, отац или чланови домаћинства, мајка или лице које сазна за рођење.

У републици Србији од октобра месеца 2016.године почео је са применом нови систем управних
поступака везаних за рођење детета ( Бебо, добро дошла)  чија је суштина да родитељи лично име,
пријаву  пребивалишта  детета  и  пријаву  на  здравствено  осигурање  могу  да  обаве  у  здравственој
установи  без одласка код матичара, без попуњавања формулара и бесплатно. 

Здравствена установа, у функцији јединственог управног места, преузима податке и поднеске од
родитеља и прослеђује их електронским путем преко портала е-Управа надлежним органима, који након
тога спроводе поступке.

Приликом пријављивања бебе, уз присуство и сагласност оба родитеља, одређују се име,  
презиме и држављанство детета.

Потребна документација за децу рођену у браку:
- извод из матичне књиге венчаних- прибавља службено лице, по службеној дужности
- уверења о држављанству за  родитеље -прибавља службено лице, по службеној дужности
- важеће личне карте оба родитеља са усклађеним презименом за мајку

Потребна документација за децу рођену ван брака:

Без признатог очинства
- извод из матичне књиге рођених за мајку- прибавља службено лице, по службеној дужности 
- уверење о држављанству за мајку-прибавља службено лице, по службеној дужности
- важећа лична карта мајке
- довољно је само присуство мајке
- очинство се може признати и накнадно, после завршене пријаве рођења детета

Са признатим очинством
- извод из матичне књиге рођених за мајку--прибавља службено лице, по службеној дужности 
- уверење о држављанству за мајку - прибавља службено лице, по службеној дужности 
- важећа лична карта мајке
- извод из матичне књиге рођених за оца-  прибавља  службено лице, по службеној дужности 
 - уверење о држављанству за оца -  прибавља службено лице, по службеној дужности 
- важећа лична карта оца

Место предаје документације: канцеларија бр.10 и 11

Место решавања предмета: канцеларија бр.11 и 11

Радно време са странкама: радним даном 07,00 – 14,30

Телефон за информације: 010/305-511, 010/-305-510
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД ПИРОТ
ГРАДСКА УПРАВА ПИРОТ
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ
ОДСЕК ЗА ГРАЂАНСКА СТАЊА И МАТИЧНЕ ПОСЛОВЕ

ЗАХТЕВ ЗА САСТАВЉАЊЕ ЗАПИСНИКА 
О ОДРЕЂИВАЊУ ИМЕНА НОВОРОЂЕНОГ ДЕТЕТА

На основу чланова 344. став 1. и став 2.  Породичног закона („Службени гласник РС“ број 18/2005, 72/2011 –др.

закон и 6/2015),  члана 63.  Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“ број  18/16 и 95/18-аутентично

тумачење)  и тачке 28. Упутства о вођењу матичних књига и обрасцима матичних књига („Службени гласник РС“ број 109/09,

4/10 - испр. и 10/10, 25/11, 5/13, 94/13 и 93/2018 ),захтевам да ми омогућите састављање записника о одређивању имена

новорођеног  детета  које  је  рођено  дана  ______________  године  у  ___________________  од  оца  ____________

____________________ (име и презиме), ЈМБГ  ______________________ и мајке ____________ ____________________ (име

и презиме), ЈМБГ  ______________________.

Уз захтев достављам:
РБ Документа Форма документа

1 Личне карте за родитеље детета На увид

2. Доказ о уплати републичке административне таксе Оригинал/оверена копија

Упознат/а сам са одредбом члана 103. став 3. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/2016 и

95/18-аутентично тумачење), којом је прописано да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид,

прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање,

осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама. Ако странка у року не поднесе личне податке неопходне

за одлучивање органа, захтев за покретање поступка ће се сматрати неуредним.

ОЗНАЧИТЕ ЗНАКОМ X У ПОЉИМА 

ИСПОД

РБ Подаци из документа Сагласан сам да 

податке о личности 

прибави орган

Достављам сам

1. Уверење о држављанству за подносиоца захтева 

родитеља детета 
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2. Извод из матичне књиге венчаних за родитеље детета

3. Извод из матичне књиге рођених за подносиоца 

захтева родитеља детета, ако родитељи детета нису у 

браку

4. Извод из матичне књиге рођених за другог  родитеља 

детета, ако родитељи детета нису у браку

Потребна је 

сагласност трећег 

лица на посебном 

обрасцу*

5. Уверење о држављанству за другог родитеља 

родитеља детета 

Напомене:

* Образац сагласности дат је у прилогу овог захтева

Градска управа  је дужна да  реши предмет  по правилу, истог дана кад је странка поднела захтев, а најкасније у року од осам

дана 

Таксе/накнаде:
Административна такса се уплаћује на жиро рачун број 840-742221843-57, корисник Буџет Републике Србије, позив

на број 97-55-079 сврха дознаке „Републичка административна такса“, у износу од 330 динара, по Тарифном броју 1. Таксене
тарифе из Закона о републичким административним таксама („Службени гласник Републике Србије“, број 43/03, 51/03 испр.,
61/05, 101/05 – др. закон, 5/09, 54/09, 50/11, 70/11 – усклађени дин. износи, 55/12 - усклађени дин. износи, 93/12, 47/13 -
усклађени дин. износи, 65/13 – др, закон, 57/14 - усклађени дин. износи, 45/15 - усклађени дин. износи, 83/15, 112/15 и 50/16 -
усклађени дин.  износи, 61/2017 – усклађени динарски износи, 113/2017,3/2018-  исправка,  50/2018-усклађени дин.износи,
95/2018- усклађени дин.износи и 38/2019-усклађени дин.износи, 90/2019-испр. и  98/2020- усклађени дин. износи, 144/2020 и
62/2021-усклађ.дин. износи)   
 

Место и датум __________________
Име и презиме подносиоца захтева

_______________________________

                                                         Телефон: ____________________

Град Пирот Градска управа Одељење за општу управу
Телефон: 010-305-510,010-305-511, 305-559; email: maticar@pirot.rs

Пирот, Српских владара 82
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ОБРАЗАЦ 1 

Упознат/а  сам са одредбом члана 103.  став 3.   Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“,  бр.  18/2016),  којом је
прописано да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о
којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити
сама.  Ако странка  у  року не  поднесе  личне  податке  неопходне  за  одлучивање органа,  захтев за  покретање поступка ће  се  сматрати
неуредним.

Поступак  покрећем  код  ______________________________________________ради  остварививања  права  на
_____________________________________________и тим поводом дајем следећу

И З Ј А В У

I   Сагласан/на сам да орган за потребе поступка може извршити увид, прибави и обради  личне податке о чињеницама о којима се води
службена евиднција, који су неопходни у поступку одлучивања. 1 

................................................
                     (место)

.................................година                                                                                           ................................................
                  (датум)                                                                                                   (потпис даваоца изјаве)

II Иако је орган обавезан да изврши увид, прибави и обави личне податке, изјављујем да ћу сама за потребе поступка прибавити: 2

а) све личне податке о чињеницама о којима се води службена евидениција, а који су неопходни за одлучивање.  

б) следеће податке:3

1. .............................................................................................................................................

2...........................................................................................................................................

3.............................................................................................................................................

4.............................................................................................................................................

Упознат/а сам да уколико  наведене  личне податке неопходне за одлучивање органа  не поднесем у року од....................4дана, захтев за
покретање поступка ће се сматрати неуредним.

..........................................
                          (место)

..........................................                                                                                   ................................................
                  (датум)                                                                                                      (потпис даваоца изјаве)

1

 Сагласно одредби члана 13. Закона о заштити података о личности („Службени гласник РС“; бр. 97/08, 104/09 – др. закон, 68/12 –
одлука  УС и 107/12),  орган  власти  обрађује  податке  без  пристанка  лица,  ако  је  обрада  неопходна  ради  обављања  послова  из  своје
надлежности одређених законом у циљу остваривања интереса националне или јавне безбедности, одбране земље, спречавања, откривања,
истраге и гоњења за кривична дела економских, односно финансијских интереса државе,  заштите здравља и морала,  заштите права и
слобода и другог јавног интереса, а у другим случајевима на основу писменог пристанка лица.
2  Потребно је заокружити слово испред опције за коју се странка одлучила 
3  Попуњава се када странка у поступку који се покреће по захтеву странке изричито изјави да ће само део личних података о
чињеницама о којима се води службена евиденција, а које су неопходне за одлучивање, прибавити сама.
4  Попуњава орган који одређује рок приликом подношења захтева, односно најкасније у року од 8 дана.
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УПИС ЧИЊЕНИЦЕ СМРТИ У МАТИЧНУ КЊИГУ УМРЛИХ

Потребна документација: 
- Захтев
- Потврда о смрти издата од стране лекара 
- Извод из матичне књиге рођених -прибавља  службено лице, по службеној дужности 
- Уверење о држављанству - прибавља  службено лице, по службеној дужности 
- По потреби, и друга документа

Место набавке обрасца: Инфо пулт Услужног центра – Јединственог управног места, шалтери 7,8 и 9

Место предаје документације и решавања предмета: канцеларија бр.10 и 11

Радно време са странкама: радним даном 07,00 – 15,00 сати

Телефон за информације: 010/ 305-510, 010/305-511

- Захтев можете  оштампати и са сајта Града Пирота, на адреси jum.pirot.rs , где се налази Регистар   
административних поступака
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УПИС ЧИЊЕНИЦЕ РОЂЕЊА, ВЕНЧАЊА И СМРТИ ДРЖАВЉАНА
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ РОЂЕНИХ, ВЕНЧАНИХ И УМРЛИХ У

ИНОСТРАНСТВУ 

Потребна документација:
 
- интернационални изводи рођених, венчаних и умрлих издатих по конвенцији на "А", "Б" и "Ц" 
обрасцу,односно инострани изводи(оверени ,,апостилом,,) преведени од овлашћеног судског тумача , 
односно изводи на домаћем обрасцу, што зависи од услова из конвенција
 
- потврда о пребивалишту у време рођења детета, у време закључења брака или  настанка смрти, 
односно потврда о садашњем пребивалишту- прибавља службено лице, по службеној дужности

Напомена везана за документацију: 
Документа се предају у оригиналу

Предата документација се задржава.

Место набавке обрасца: Инфо пулт Услужног центра – Јединственог управног места, шалтери 7,8 и 9 

Место предаје документације и решавања предмета: канцеларија бр. 10 и 11

Радно време са странкама: радним даном 07,00 – 15,00

Телефон за информације: 010/ 305-511, 010/305-510

- Захтев можете  оштампати и са сајта Града Пирота, на адреси jum.pirot.rs , где се налази Регистар   
административних поступака
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ПРОМЕНА ПРЕЗИМЕНА ПОСЛЕ ПРЕСТАНКА БРАКА, У РОКУ ОД 60 ДАНА (од
дана правоснажности пресуде о престанку брака)

Потребна документација:

- Захтев
- Уверење о пребивалишту (издаје Полицијска управа за Град Пирот) или фотокопија личне карте
- Правоснажна пресуда о разводу или поништењу брака 
- Доказ о уплаћеној такси
- По потреби, и друга документа

Изјава се даје пред матичарем

Место набавке обрасца: Инфо пулт Услужног центра- Јединствено управно место, шалтери 7, 8 и 9

Место решавања предмета: канцеларија бр.10 и 11

- Захтев можете  оштампати и са сајта Града Пирота, на адреси jum.pirot.rs , где се налази Регистар   
административних поступака

Предата документација се задржава.

Радно време са странкама: радним даном 07.00 – 15,00

Телефон за информације: 010/ 305-511, 010/305-510
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД ПИРОТ
ГРАДСКА УПРАВА ПИРОТ
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ
ОДСЕК ЗА ГРАЂАНСКА СТАЊА И МАТИЧНЕ ПОСЛОВЕ

ЗАХТЕВ ЗА САСТАВЉАЊЕ ЗАПИСНИКА 
О ВРАЋАЊУ ПРЕЗИМЕНА ПОСЛЕ РАЗВОДА БРАКА

На основу члана 348. став 2. Породичног закона („Службени гласник РС“ број 18/05, 72/11 - др. закон и 6/15),тачке

45. Упутства о вођењу матичних књига и обрасцима матичних књига („Службени гласник РС“ број 109/09, 4/10 – испр.,10/10,

25/11, 5/13, 94/13 и 93/2018) и члана 63. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“ број 18/16 и 95/18-

аутентично  тумачење),  захтевам  да  ми  саставите  записник  о  враћању  презимена  после  развода  брака  са

_______________________________ на презиме пре брака _______________________.

____________ ____________________(име и презиме подносиоца захтева), ЈМБГ  ____________________.

Уз захтев достављам:
РБ Документа Форма документа

1 Лична карта На увид

2. Правоснажна пресуда о разводу брака Оригинал/оверена копија

3. Доказ о уплати републичке административне таксе Оригинал/оверена копија

Упознат/а сам са одредбом члана 103. став 3. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/2016 и

95/18- аутентично тумачење), којом је прописано да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид,

прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање,

осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама. Ако странка у року не поднесе личне податке неопходне

за одлучивање органа, захтев за покретање поступка ће се сматрати неуредним.

ОЗНАЧИТЕ ЗНАКОМ X У ПОЉИМА 

ИСПОД

РБ Подаци из документа Сагласан сам да 

податке о личности 

прибави орган

Достављам сам

1. Извод  из  матичне  књиге  рођених,  са  уписаном
забележбом о разводу брака

2. Уверење о држављанству
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Напомене:

Градска управа  је дужна да  реши предмет  у   року од 15 дана од дана достављања уредне документације, препоручени рок

је одмах.

Таксе:

Административна такса се уплаћује на жиро рачун број 840-742221843-57, корисник Буџет Републике Србије, позив
на број 97-55-079 сврха дознаке „Републичка административна такса“, у износу од 330 динара, по Тарифном броју 1. Таксене
тарифе из Закона о републичким административним таксама („Службени гласник Републике Србије“, број 43/03, 51/03 испр.,
61/05, 101/05 – др. закон, 5/09, 54/09, 50/11, 70/11 – усклађени дин. износи, 55/12 - усклађени дин. износи, 93/12, 47/13 -
усклађени дин. износи, 65/13 – др, закон, 57/14 - усклађени дин. износи, 45/15 - усклађени дин. износи, 83/15, 112/15 и 50/16 -
усклађени  дин.  износи  ,  61/2017  –  усклађени  дин.  износи,  113/2017,  3/2018-  исправка,  50/2018-усклађени  дин.износи,
95/2018- усклађени дин.износи и 38/2019-усклађени дин.износи, 90/2019-испр. и  98/2020- усклађени дин. износи, 144/2020 и
62/2021-усклађ.дин. износи)    

 

Место и датум __________________

Име и презиме подносиоца захтева

_______________________________

                                                        Телефон: ____________________

Град Пирот Градска управа Одељење за општу управу
Телефон: 010-305-510,010-305-511, 305-559; email: maticar@pirot.rs

Пирот, Српских владара 82
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ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ  УВЕРЕЊА О ИЗДРЖАВАЊУ
намењеног за употребу у иностранству

Потребна документација:

-Захтев 
- Доказ о сродству (изводи из матичних књига рођених и венчаних, за лица која нису рођена на 
територији општине Пирот)
- Фотокопија личне карте или уверење о пребивалишту Полицијске управе  Пирот
-За пензионере: Потврда Фонда ПИО о укупно исплаћеној пензији за претходну годину, односно доказ 
да није корисник пензије
- За запослене: Потврда послодавца о укупно исплаћеној заради за претходну годину
- За незапослене: Потврда Тржишта рада да је лице незапослено 
- За децу: Потврда о редовном школовању
- Доказ о уплаћеној такси

Место набавке захтева:  Инфо пулт Услужног центра- Јединственог управног места, шалтери 7,8 и 9

Место предаје документације и решавања предмета:  канцеларија број 10 и 11

- Захтев можете  оштампати и са сајта Града Пирота, на адреси jum.pirot.rs , где се налази Регистар   
административних поступака

Радно време са странкама: радним даном 07,00-15,00

Телефон за информације: 010/305-510, 010/305-511

89



Информатор о раду органа града Пиротa  - 28.07.2022.
___________________________________________________________________________________________________________________________________

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД ПИРОТ
ГРАДСКА УПРАВА ПИРОТ
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ 
ОДСЕК ЗА ГРАЂАНСКА СТАЊА И МАТИЧНЕ ПОСЛОВЕ

ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ УВЕРЕЊА О ИЗДРЖАВАЊУ 
НАМЕЊЕНОГ ЗА УПОТРЕБУ У ИНОСТРАНСТВУ

На основу члана  30. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“ број 18/16 и 95/2018-аутентично

тумачење), захтевам да ми издате уверење о издржавању намењену за употребу у иностранству за следећа лица

______________________________ ____________________(име и презиме), ЈМБГ  ______________________

______________________________ ____________________(име и презиме), ЈМБГ  ______________________

______________________________ ____________________(име и презиме), ЈМБГ  ______________________

______________________________ ____________________(име и презиме), ЈМБГ  ______________________

Уз захтев достављам:
РБ Документа Форма документа

1 Лична карта На увид

2. Доказ о уплати локалне административне таксе Оригинал/оверена копија

3. Потврда послодавца о укупно исплаћеној заради за претходну 

годину за издржавано лице које је запослено
Оригинал/оверена копија

Упознат/а сам са одредбом члана 103. став 3. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/2016 и

95/2018-аутентично тумачење), којом је прописано да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши

увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за

одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама. Ако странка у року не поднесе личне податке

неопходне за одлучивање органа, захтев за покретање поступка ће се сматрати неуредним.

ОЗНАЧИТЕ ЗНАКОМ X У ПОЉИМА 

ИСПОД

РБ Подаци из документа Сагласан сам да 

податке о личности 

прибави орган

Достављам сам

1. Потврда о редовном школовању за децу
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1. Извод из матичне књиге рођених за сва лица које 

подносилац захтева издржава

Потребна је 

сагласност трећих 

лица* 

2. Извод из матичне књиге венчаних за брачног друга

3. Потврда Националне службе за запошљавање да је 

издржавано лице на евиденцији незапослених

5. Потврда о укупно исплаћеној пензији (за кориснике
пензија)  за  претходну  годину/  да  није  корисник
пензије

Напомене:
* Образац сагласности дат је у прилогу овог захтева

Градска  управа  је дужна да  реши предмет  најкасније у року од 30 дана.

Таксе/накнаде:

Локална административна такса уплаћује на текући рачун број 840-742241843-03, корисник Буџет Града Пирота,

позив на број:  За физичка лица 97-55-079 ,  за правна лица (  имаоци ПИБ-а )  97 конт.бр.  079+бр.ПИБ-а ,  сврха дознаке

„локална административна такса“,  у износу од 1.200 динара, по тарифном броју  1 тачка 1 и   тарифном броју 2 тачка 4

Таксене тарифе из Одлуке о градским административним таксама   ( ,,Службени лист града Ниша“, 24/2019)

У случају издавања више уверења по једном захтеву , такса се наплаћије посебно за свако уверење.

Место и датум __________________
Име и презиме подносиоца захтева

_______________________________

                   Телефон: ____________________

Град Пирот Градска управа Одељење за општу управу
Телефон: 010-305-510,010-305-511, 305-559; email: maticar@pirot.rs

Пирот, Српских владара 82
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ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ УВЕРЕЊА О ПОРОДИЧНОМ СТАЊУ
                                             намењеног за употребу у иностранству

Потребна документација: 
- Захтев 
- Доказ о сродству (изводи из матичних књига рођених и венчаних, за лица која су рођена ван 
територије Општине Пирот)
- Фотокопије личних карата  или доказ о пребивалиштву за све чланове породице 
- Доказ о уплаћеној такси

Место набавке обрасца: Инфо пулт Општинског услужног центра, - Јединственог управног места, 
шалтери 7,8 и 9

 Место предаје документације и решавања предмета:  канцеларија број 10 и 11

- Захтев можете  оштампати и са сајта Града Пирота, на адреси jum.pirot.rs , где се налази Регистар   
административних поступака

Радно време са странкама: радним даном 07,00-14,00

Телефон за информације: 010/305-510 , 010/305-511
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД ПИРОТ
ГРАДСКА УПРАВА ПИРОТ
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ
ОДСЕК ЗА ГРАЂАНСКА СТАЊА И МАТИЧНЕ ПОСЛОВЕ

ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ УВЕРЕЊА О ПОРОДИЧНОМ СТАЊУ
 НАМЕЊЕНОГ ЗА УПОТРЕБУ У ИНОСТРАНСТВУ

На основу члана  30. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“ број 18/16, 95/18-аутентично

тумачење) и одговарајућим међународним споразумима, захтевам да ми издате изјаву о породичном стању намењену за

употребу у иностранству, која ми је потребна у циљу остваривања некoг од видова социјалног обезбеђења/повраћаја пореза,

за мене и моју породицу као држављане Републике Србије у иностранству. 

____________ ____________________(име и презиме подносиоца захтева), ЈМБГ  ______________________

Чланови породичног домаћинства:

____________ ____________________(име и презиме), ЈМБГ  ______________________

____________ ____________________(име и презиме), ЈМБГ  ______________________

____________ ____________________(име и презиме), ЈМБГ  ______________________

____________ ____________________(име и презиме), ЈМБГ  ______________________

Уз захтев достављам:
РБ Документа Форма документа

1 Лична карта Фотокопија / На увид

2. Доказ о уплати локалне административне таксе Оригинал/оверена копија

Упознат/а сам са одредбом члана 103. став 3.  Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр.

18/16, 95/18-аутентично тумачење), којом је прописано да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши

увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за

одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама. Ако странка у року не поднесе личне податке

неопходне за одлучивање органа, захтев за покретање поступка ће се сматрати неуредним.

ОЗНАЧИТЕ ЗНАКОМ X У ПОЉИМА 

ИСПОД

РБ Подаци из документа Сагласан сам да 

податке прибави 

орган

Достављам сам

1. Извод из матичне књиге рођених за сва лица која 

живе у породичној заједници са подносиоцем захтева
Потребна је 

сагласност трећих 

лица на посебном 

обрасцу*

2. Извод из матичне књиге венчаних за брачног друга

3. Доказ о пребивалиштву за сва лица која живе у 

породичној заједници са подносиоцем захтева
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Напомене:

* Образац сагласности дат је у прилогу овог захтева

Градска управа  је дужна да  реши предмет  најкасније у року од 30 дана.

Таксе/накнаде:

Локална административна такса уплаћује на текући рачун број 840-742241843-03, корисник Буџет Града Пирота,

позив на број:  За физичка лица 97-55-079 ,  за правна лица (  имаоци ПИБ-а )  97 конт.бр.  079+бр.ПИБ-а ,  сврха дознаке

„локална административна такса“,  у износу од 1.200 динара, по тарифном броју  1 тачка 1 и   тарифном броју 2 тачка 3

Таксене тарифе из Одлуке о градским административним таксама   ( ,,Службени лист града Ниша“, 24/2019).

Место и датум
Име и презиме подносиоца захтева

_____________
_______________________________

                                                         Телефон: ____________________

Град Пирот Градска управа Одељење за општу управу
Телефон: 010-305-510,010-305-511, 305-559; email: maticar@pirot.rs

Пирот, Српских владара 82
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ПРОМЕНА ЛИЧНОГ ИМЕНА, ИМЕНА ИЛИ ПРЕЗИМЕНА

Потребна документација:

 За промену личног имена, имена или презимена:

 захтев у слободној форми (могу поднети само лица која имају пребивалиште на територији града 
Пирота у моменту подношења захтева, старија од 15 година живота);

 копија важеће личне карте подносиоца захтева;
 извод из матичне књиге рођених - прибавља службено лице, по службеној дужности
 извод из матичне књиге венчаних- прибавља службено лице, по службеној дужности
 уверење о држављанству- прибавља службено лице, по службеној дужности
 пресуду о престанку брака (разводом или поништењем), снабдевену клаузулом 

правноснажности) 
 по потреби друге доказе

 За промену личног имена, имена или презимена малолетног лица:

 захтев у слободној форми једног од родитеља;
 сагласност другог родитеља са промену;
 копија важећих личних карата за родитеље детета;
 сагласност детета, са променом уколико је старије од 10. година;
 извод из матичне књиге рођених за дете - прибавља  службено лице, по службеној дужности
 извод из матичне књиге рођених за родитеље детета-- прибавља службено лице, по службеној 

дужности
 уверење о држављанству за родитеље детета-  прибавља  службено лице, по службеној дужности
 пресуду о утврђивању очинства/материнства или одлука о заснивању или престанку усвојења, 

снабдевених клаузулом правноснажности и 
 по потреби друге доказе.

Место набавке обрасца: Инфо пулт Општинског услужног центра, - Јединственог управног места, 
шалтери 7,8 и 9

 Место предаје документације и решавања предмета:  канцеларија број 5

- Захтев можете  оштампати и са сајта Града Пирота, на адреси jum.pirot.rs , где се налази Регистар   
административних поступака

Радно време са странкама: радним даном 07,00-15,00

Телефон за информације: 010/305-505 
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД ПИРОТ
ГРАДСКА УПРАВА ПИРОТ
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ
ОДСЕК ЗА ГРАЂАНСКА СТАЊА И МАТИЧНЕ ПОСЛОВЕ

ЗАХТЕВ ЗА ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ПРОМЕНИ ЛИЧНОГ ИМЕНА,
                          ИМЕНА ИЛИ ПРЕЗИМЕНА

На основу члана 350. став 1. Породичног закона („Службени гласник РС“ број 18/2005, 72/2011-др. закон и 6/2015) и

члана 136. став 1. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“ број 18/2016),  захтевам да ми издате решење

којим ми се утврђује  промена личног имена, имена или презимена са  ________________,  на ново лично име,  име или

презиме: ___________________ . 

____________ ____________________(име и презиме подносиоца захтева), ЈМБГ  ______________________

Уз захтев достављам:
РБ Документа Форма документа

1 Лична карта Фотокопија / На увид

2. Доказ о уплати републичке административне таксе Оригинал/оверена копија

Упознат/а сам са одредбом члана 103. став 3. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/2016),

којом је прописано да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне

податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито

изјави да ће те податке прибавити сама. Ако странка у року не поднесе личне податке неопходне за одлучивање органа, захтев

за покретање поступка ће се сматрати неуредним.

ОЗНАЧИТЕ ЗНАКОМ X У ПОЉИМА 

ИСПОД

РБ Подаци из документа Сагласан сам да 

податке о личности 

прибави орган

Достављам сам

1. Извод из матичне књиге рођених подносиоца захтева

2. Извод из матичне књиге венчаних

3 Уверење о држављанству (ако држављанство није 
уписано у МКР)
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4. Изводи из матичне књиге рођених за децу 
подносиоца захтева

5. Уверење по члану 282. Породичног закона

6. Уверење да није подигнута оптужница/ не води се 
истрага

7. Уверење да лице није осуђено за кривично дело које
се  гони  по  службеној  дужности док  казна  није
извршена, односно док трају правне последице осуде

8. Уверење о измиреним пореским обавезама

9. Извод из матичне књиге рођених за децу

10. Уверење о пребивалишту за подносиоца захтева и 
децу

11. Уверење МУП-а да странка није враћена из 
иностранства на основу споразума о реадмисији

Напомене
Градска управа је дужна да реши предмет најкасније у року од  30 дана од покретања поступка.

Таксе/накнаде:
Административна такса се уплаћује на жиро рачун број 840-742221843-57, корисник Буџет Републике Србије, позив

на број 97-55-079 сврха дознаке „Републичка административна такса“, у износу од 820 динара, по Тарифном броју 1. и  219.
Таксене тарифе из Закона о републичким административним таксама („Службени гласник РС“ број 43/03, 51/03 испр., 61/05,
101/05 – др. закон, 5/09, 54/09, 50/11, 70/11 – усклађени дин. износи, 55/12 - усклађени дин. износи, 93/12, 47/13 - усклађени
дин. износи, 65/13 – др, закон, 57/14 - усклађени дин. износи, 45/15 - усклађени дин. износи, 83/15, 112/15 и 50/16 - усклађени
дин.  износи,  61/2017  –  усклађени  динарски  износи,  113/2017,3/2018-  исправка  50/2018-усклађени  дин.износи,  95/2018-
усклађени дин.износи и 38/2019-усклађени дин.износи, 90/2019-испр. и  98/2020- усклађени дин. износи, 144/2020 и 62/2021-
усклађ.дин. износи)   

   

Место и датум __________________

Име и презиме подносиоца захтева

_______________________________

                                                       Телефон: ____________________

Град Пирот Градска управа Одељење за општу управу
Телефон: 010-305-510,010-305-511, 305-559; email: maticar@pirot.rs

Пирот, Српских владара 82
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НАКНАДНИ УПИС У МАТИЧНУ КЊИГУ РОЂЕНИХ

Ако се податак о рођењу пријављује по истеку 30 дана од дана када се десила чињеница рођења , 
матичар га може уписати у матичну књигу само на основу решења надлежног органа,

Потребна документација:

 захтев ;
 копија важеће личне карте за родитеље детета;
 пријава рођења издата од стране здравствене установе у којој је рођено лице чије рођење жели да

се упише;
 извод из матичне књиге рођених за родитеље детета- прибавља  службено лице, по службеној 

дужности
 извод из матичне књиге венчаних за родитеље детета- прибавља службено лице, по службеној 

дужности
 по потреби и друге доказе

Место набавке обрасца: Инфо пулт услужног центра, - Јединственог управног места, шалтери 7,8 и 9

 Место предаје документације и решавања предмета:  канцеларија број 5

- Захтев можете  оштампати и са сајта Града Пирота, на адреси jum.pirot.rs , где се налази Регистар   
административних поступака

Радно време са странкама: радним даном 07,00-15,00

Телефон за информације: 010/305-505 
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД ПИРОТ
ГРАДСКА УПРАВА ПИРОТ
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ
ОДСЕК ЗА ГРАЂАНСКА СТАЊА И МАТИЧНЕ ПОСЛОВЕ

ЗАХТЕВ ЗА ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА 
О НАКНАДНОМ УПИСУ У МКР 

На основу члана 25. Закона о матичним књигама („Службени гласник РС“ број 20/09 и 145/14), тачке 24.

Став 6. Упутства о вођењу матичних књига и обрасцима матичних књига („Службени гласник РС“ број 109/09,

4/10 – испр, 10/10, 25/11, 5/13  и 94/13) и члана 136. став 1. Закона о општем управном поступку („Службени

гласник РС“ број  18/16,  95/18-аутентично тумачење),  захтевам да ми издате решење којим ћете ми одобрити

накнадни упис чињенице рођења у МКР  из разлога што то пријављујем по истеку законског рока од 30 дана од

дана када се десило рођење.

____________ ____________________ (име и презиме подносиоца захтева), ЈМБГ  ______________________

Уз захтев достављам:
РБ Документа Форма документа

1 Лична карта На увид

2. Документа која служе као доказ о чињеницама и 

истинитости о подацима која треба уписати (изјава два 

сведока који су присуствовали догађају)

Оригинал

Упознат/а сам са одредбом члана 103. став 3. Закона о општем управном поступку („Службени гласник

РС“, бр.  18/2016,  95/18-аутентично тумачење),  којом је  прописано да у поступку који се  покреће по захтеву

странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена

евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити

сама.  Ако  странка  у  року  не  поднесе  личне  податке  неопходне  за  одлучивање  органа,  захтев  за  покретање

поступка ће се сматрати неуредним.

ОЗНАЧИТЕ ЗНАКОМ X У ПОЉИМА 
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ИСПОД

РБ Подаци из документа Сагласан сам да 

податке прибави 

орган

Достављам сам

1. Извод из матичне књиге рођених/венчаних за 

родитеље детета чије рођење се уписује

2. Уверење о држављанству за родитеље

3. Уверење да лице није уписано у МКР

Напомене:

Градска управа града Пирота  је дужна да  реши предмет  у  року од 30 дана (општи рок из чл. 145. ЗУП-а). 

Накнадни упис у матичну књигу рођених ослобођена је плаћања републичке административне таксе у
складу са чланом 19. став 1. тачком 4. Закона о републичким административним таксама („Службени гласник
Републике Србије“, број 43/03, 51/03 испр., 61/05, 101/05 – др. закон, 5/09, 54/09, 50/11, 70/11 – усклађени дин.
износи, 55/12 – усклађени дин. износи, 93/12, 47/13 – усклађени дин. износи, 65/13 – др, закон, 57/14 – усклађени
дин. износи,  45/15 – усклађени дин. износи,  83/15,  112/15,  50/16 и 61/17 – усклађени дин. износи,  113/2017,
3/2018 - испр. , 50/2018 - усклађени дин. износи, 95/2018-усклађени дин.износи, 38/2019-усклађени дин.износи,
90/2019-испр. и  98/2020- усклађени дин. износи, 144/2020 и 62/2021-усклађ.дин. износи)   

Место и датум __________________                                 

Име и презиме подносиоца захтева

_______________________________

                                        Телефон: ____________________

Град Пирот Градска управа Одељење за општу управу
Телефон: 010-305-510,010-305-511, 305-559; email: maticar@pirot.rs

Пирот, Српских владара 82
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НАКНАДНИ УПИС ЧИЊЕНИЦЕ СМРТИ

Ако се податак о смрти пријављује по истеку 30 дана од дана када се десила чињеница смрти , 
матичар га може уписати у матичну књигу само на основу решења надлежног органа,

Потребна документација:

 захтев;
 копија важеће личне карте подносиоца захтева;
 лична карта или копија личне карте умрлог;
 потврда о смрти издата од стране лекара који је утврдио смрт;
 извод из матичне књиге рођених, за умрлог/лу - прибавља службено лице, по службеној 

дужности
 извод из матичне књиге венчаних, за умрлог/лу- прибавља  службено лице, по службеној 

дужности
 извод из матичне књиге рођених за супружника умрлог
 уверење да лице није уписано у матичну књигу умрлих
 по потреби и друге доказе.

 
Место набавке обрасца: Инфо пулт услужног центра, - Јединственог управног места, шалтери 7,8 и 9

 Место предаје документације и решавања предмета:  канцеларија број 5

- Захтев можете  оштампати и са сајта Града Пирота, на адреси jum.pirot.rs , где се налази Регистар   
административних поступака

Радно време са странкама: радним даном 07,00-15,00

Телефон за информације: 010/305-505 
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД ПИРОТ
ГРАДСКА УПРАВА ПИРОТ
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ
ОДСЕК ЗА ГРАЂАНСКА СТАЊА И МАТИЧНЕ ПОСЛОВЕ

ЗАХТЕВ ЗА ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА 
О НАКНАДНОМ УПИСУ У МКУ 

На основу члана 25. Закона о матичним књигама („Службени гласник РС“ број 20/09 и 145/14), тачке 68.

Упутства о вођењу матичних књига и обрасцима матичних књига („Службени гласник РС“ број 109/09, 4/10 -

испр. И 10/10, 25/11, 5/13 и 94/13) и члана 136. став 1. Закона о општем управном поступку („Службени гласник

РС“ број 18/16, 95/18-аутентично тумачење), захтевам да ми издате решење којим ћете ми одобрити накнадни

упис чињенице смрти у МКУ која се води за матично подручје -------------  из разлога што то пријављујем по

истеку законског рока од 30 дана од дана када се десила смрт.

____________ ____________________ (име и презиме подносиоца захтева), ЈМБГ  ______________________

Уз захтев достављам:
РБ Документа Форма документа

1 Лична карта На увид

2. Документа која служе као доказ о чињеницама и 

истинитости о подацима која треба уписати (потврда о 

смрти, записник о увиђају ако је задесна смрт)

Оригинал/оверена фотокопија

3. Доказ о уплати републичке административне таксе Оригинал/оверена фотокопија

Упознат/а сам са одредбом члана 103. став 3. Закона о општем управном поступку („Службени гласник

РС“, бр.  18/2016,  95/18-аутентично тумачење),  којом је  прописано да у поступку који се  покреће по захтеву

странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена

евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити

сама.  Ако  странка  у  року  не  поднесе  личне  податке  неопходне  за  одлучивање  органа,  захтев  за  покретање

поступка ће се сматрати неуредним.
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ОЗНАЧИТЕ ЗНАКОМ X У ПОЉИМА 

ИСПОД

РБ Подаци из документа Сагласан сам да 

податке прибави 

орган

Достављам сам

1. Извод из матичне књиге рођених/венчаних за 

умрло лице

2. Уверење о држављанству за умрло лице

3. Уверење да лице није уписано у МКУ

4. Изјава сведока

Напомене:

Градска управа града Пирота  је дужна да реши предмет у року од 30 дана (општи рок из чл. 145. ЗУП-а).

Таксе :

Административна такса се уплаћује на жиро рачун број  840-742221843-57,  корисник Буџет Републике
Србије, позив на број 97- 55-079, сврха дознаке „Републичка административна такса“, у износу од 820,00 динара,
по Тарифном броју 1.и  219. Таксене тарифе из Закона о републичким административним таксама („Службени
гласник РС“ број 43/03, 51/03 испр., 61/05, 101/05 – др. закон, 5/09, 54/09, 50/11, 70/11 – усклађени дин. износи,
55/12 - усклађени дин. износи, 93/12, 47/13 - усклађени дин. износи, 65/13 – др, закон, 57/14 - усклађени дин. изн.,
45/15 - усклађени дин. износи, 83/15, 112/15 и 50/16-усклађени дин.изн. и 61/17 - усклађени дин. изн.,  113/17,
3/18 - испр. и 50/18 – усклађени дин. износи, 38/2019-усклађени дин.износи, 90/2019-испр. и  98/2020- усклађени дин.
износи, 144/2020 и 62/2021-усклађ.дин. износи)   

Место и датум ________________________

Име и презиме подносиоца захтев
_______________________________

                                     Телефон: ____________________

Град Пирот Градска управа Одељење за општу управу
Телефон: 010-305-510,010-305-511, 305-559; email: maticar@pirot.rs

Пирот, Српских владара 82
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ИСПРАВКЕ ГРЕШАКА У МАТИЧНИМ КЊИГАМА

 И КЊИГАМА ДРЖАВЉАНА
                                       

Потребна документација:

 захтев 
  лична карта на увид
 извод из матичне књиге рођених/ венчаних и умрлих или уверење о држављанству чије се грешке

исправљају – прибавља се по службеној дужности
 по потреби и друге доказе.

Место набавке обрасца: Инфо пулт услужног центра, - Јединственог управног места, шалтери 7,8 и 9

 Место предаје документације и решавања предмета:  канцеларија број 5

- Захтев можете  оштампати и са сајта Града Пирота, на адреси jum.pirot.rs , где се налази Регистар   
административних поступака

Радно време са странкама: радним даном 07,00-15,00

Телефон за информације: 010/305-505 
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД ПИРОТ
ГРАДСКА УПРАВА ПИРОТ
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ
ОДСЕК ЗА ГРАЂАНСКА СТАЊА И МАТИЧНЕ ПОСЛОВЕ

 
 ИСПРАВКА ГРЕШAКA У МКР/МКВ/МКУ 

И КЊИЗИ ДРЖАВЉАНА

На основу члана 32. Закона о матичним књигама („Службени гласник РС“ број 20/09, 145/14 и 47/2018), тачке 22.

Упутства о вођењу матичних књига и обрасцима матичних књига („Службени гласник РС“ број 109/09, 4/10 – испр, 10/10,

25/11, 5/13, 94/13 и 93/2018) и члана 136. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“ број 18/16), захтевам

да  ми  издате  решење  којим  ћете  ми  одобрите  исправку  грешке  у  матичним  књигама-  МКР/  МКВ /  МКУ  или  Књизи

држављана, која се води за матично подручје ________________, под текућим бројем _____________,  тако да уместо податка

о _____________________ који гласи ____________________, убудуће гласи ________________________

____________ ____________________ (име и презиме подносиоца захтева), ЈМБГ  ______________________

Уз захтев достављам:
РБ Документа Форма документа

1 Лична карта На увид

2. Документа која служе као доказ о чињеницама и истинитости о 

подацима која треба исправити
Оригинал

Упознат/а сам са одредбом члана 103. став 3. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/2016),

којом је прописано да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне

податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито

изјави да ће те податке прибавити сама. Ако странка у року не поднесе личне податке неопходне за одлучивање органа, захтев

за покретање поступка ће се сматрати неуредним.

ОЗНАЧИТЕ ЗНАКОМ X У ПОЉИМА 

ИСПОД

РБ Подаци из документа Сагласан сам да 

податке прибави 

Достављам сам
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орган

1. Извод из матичне књиге рођених/венчаних/умрлих 

или КД, чије се грешке исправљају

Напомене:

Градска управа  је дужна да  изда решење  најкасније у  року од 30 дана од покретања поступка, односно од дана

подношења уредног захтева, што је законски рок предвиђен чланом 145. ЗУП-а.

Исправка грешака у матичним књигама и књигама  држављана ослобођена је плаћања републичке административне
таксе  у  складу  са  чланом 19.  став  1.  тачком  3.  Закона  о  републичким административним таксама  („Службени  гласник
Републике Србије“, број 43/03, 51/03 испр., 61/05, 101/05 – др. закон, 5/09, 54/09, 50/11, 70/11 – усклађени дин. износи, 55/12
– усклађени дин. износи, 93/12, 47/13 – усклађени дин. износи, 65/13 – др, закон, 57/14 – усклађени дин. износи, 45/15 –
усклађени дин. износи, 83/15, 112/15, 50/16 и 61/17 – усклађени дин. износи, 113/2017, 3/2018 - испр. , 50/2018 - усклађени
дин.  износи,  95/2018-усклађени дин.износи  и  38/2019-усклађени дин.износи,  90/2019-испр.  и   98/2020-  усклађени дин.
износи, 144/2020 и 62/2021-усклађ.дин. износи)   

Место и датум __________________

Име и презиме подносиоца захтева

_______________________________

                   Телефон: ____________________

Град Пирот Градска управа Одељење за општу управу
Телефон: 010-305-510,010-305-511, 305-559; email: maticar@pirot.rs

Пирот, Српских владара 82
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 ДОПУНА ПОДАТАКА У МАТИЧНИМ КЊИГАМА  

     И КЊИГАМА ДРЖАВЉАНА

Ако поједини подаци нису уписани у матичну књигу приликом основног уписа, накнадни упис 
извршиће се на основу решења надлежног органа,

Потребна документација:

 захтев 
 лична карта подносиоца захтева на увид;
 извод из матичне књиге рођених/ венчаних/ умрлих или уверење о држављанству- прибавља 

службено лице, по службеној дужности
 по потреби и друге доказе.

Место набавке обрасца: Инфо пулт услужног центра, - Јединственог управног места, шалтери 7,8 и 9

 Место предаје документације и решавања предмета:  канцеларија број 5

- Захтев можете  оштампати и са сајта Града Пирота, на адреси jum.pirot.rs , где се налази Регистар   
административних поступака

Радно време са странкама: радним даном 07,00-15,00

Телефон за информације: 010/305-505 

108



Информатор о раду органа града Пиротa  - 28.07.2022.
___________________________________________________________________________________________________________________________________

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД ПИРОТ 
ГРАДСКА УПРАВА ПИРОТ
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ
ОДСЕК ЗА ГРАЂАНСКА СТАЊА И МАТИЧНЕ ПОСЛОВЕ

                                         ЗАХТЕВ ЗА  ДОПУНУ ПОДАТАКА
                           У МАТИЧНИМ КЊИГАМА И КЊИГАМА ДРЖАВЉАНА

На основу члана 26. Закона о матичним књигама („Службени гласник РС“ број 20/09 и 145/14), и члана

136.  став  1.  Закона  о  општем  управном  поступку  („Службени  гласник  РС“  број  18/16,  95/18-аутентично

тумачење), захтевам да ми издате решење којим ћете ми одобрити накнадни упис података у MKР, МКВ, МКУ,

КД  која  се  води  за  матично  подручје  ________________,  под  текућим  бројем  _____________  и

то:______________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________

             ______________________________________________________________

                                           ( Име, име једног родитеља, презиме)

           ________________________________________________________

                                            ( Датум и место рођења, ЈМБГ)

Уз захтев достављам:
РБ Документа Форма документа

1 Лична карта На увид

2. Документа која служе као доказ о чињеницама и 

истинитости о подацима која треба допунити
Оригинал/оверена копија

Упознат/а сам са одредбом члана 103. став 3. Закона о општем управном поступку („Службени гласник

РС“, бр. 18/2016), којом је прописано да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може  да врши увид,

прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за

одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама. Ако странка у року не поднесе

личне податке неопходне за одлучивање органа, захтев за покретање поступка ће се сматрати неуредним.
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ОЗНАЧИТЕ ЗНАКОМ X У ПОЉИМА 

ИСПОД

РБ Подаци из документа Сагласан сам да 

податке прибави 

орган

Достављам сам

1. Извод из матичне књиге 

рођених/венчаних/умрлих или уверење о 

држављанству.

Напомене:

Градска управа града Пирота  дужна је  да реши предмет у року од 30 дана (општи рок из чл.  145. ЗУП-а ).

Исправка  грешака  у  матичним  књигама  и  књигама   држављана  ослобођена  је  плаћања  републичке
административне таксе у складу са чланом 19. став 1. тачком 3. Закона о републичким административним таксама
(„Службени гласник Републике Србије“, број 43/03, 51/03 испр., 61/05, 101/05 – др. закон, 5/09, 54/09, 50/11, 70/11
– усклађени дин. износи, 55/12 – усклађени дин. износи, 93/12, 47/13 – усклађени дин. износи, 65/13 – др, закон,
57/14 – усклађени дин. износи, 45/15 – усклађени дин. износи, 83/15, 112/15, 50/16 и 61/17 – усклађени дин.
износи,  113/2017,  3/2018 -  испр.  ,  50/2018 -  усклађени дин. износи,  95/2018-усклађени дин.износи и 38/2019-
усклађени дин.износи, 90/2019-испр. и  98/2020- усклађени дин. Износи, 144/2020 и 62/2021-усклађ.дин. износи)   
  
 
Место и датум __________________

Име и презиме подносиоца захтева

_______________________________

                  Телефон: ____________________

Град Пирот Градска управа Одељење за општу управу
Телефон: 010-305-510,010-305-511, 305-559; email: maticar@pirot.rs

Пирот, Српских владара 82
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ПОСТУПАК СКЛАПАЊА БРАКА ПРЕКО ПУНОМОЋНИКА 

Потребна документација:

 захтев 

 личне карте подносиоца захтева на увид

 за невесту и женика - извод из матичне књиге рођених- прибавља службено лице, по службеној 
дужности;

  уверење о држављанству – прибавља службено лице, по службеној дужности;
 за склапање брака страног држављанина: - извод из матичне књиге рођених (на 

интернационалном обрасцу или на страном обрасцу овереном «Apostille» печатом и преведеном 
на српски језик од стране овлашћеног судског тумача, или на страном обрасцу преведеном на 
српском језику, од стране овлашћеног судског тумача, уколико са страном државом имамо 
закључен двострани уговор),

  уверење о слободном брачном стању (овереном «Apostille» печатом и преведеном на српски 
језик од стране овлашћеног судског тумача), оверена фотокопија пасоша, уколико лице не разуме 
српски језик обавезно је присуство судског тумача;

 пуномоћје за склапање брака мора бити прописно оверено и издато само ради склапања брака, а 
треба да садржи личне податке о властодавцу, пуномоћнику и будућем супружнику који ће 
присуствовати склапању брака, као и које презиме узима властодавац приликом склапања брака 
(пуномоћје важи 90. дана од дана оверавања), фотокопија личне карте за пуномоћника и

 доказ о спречености женика или невесте да присуствују лично склапању брака.
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД ПИРОТ
ГРАДСКА УПРАВА ПИРОТ
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ
ОДСЕК ЗА ГРАЂАНСКА СТАЊА И МАТИЧНЕ ПОСЛОВЕ

ЗАХТЕВ ЗА  СКЛАПАЊЕ БРАКА ПРЕКО ПУНОМОЋНИКА

 На основу члана 301. Породичног закона („Службени гласник РС“ број 18/2005, 72/2011-др. закон и 
6/2015) и члана 136. став 1. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“ број 18/2016, 95/18-
аутентично тумачење),  молим да ми издате решење  о одобрењу склапања брака путем пуномоћника.

Подаци о властодавцу, пуномоћнику  и будућем супружнику:

ВЛАСТОДАВАЦ:_________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

(име и презиме, ЈМБГ, адреса, телефон, факс, e-mail адреса)

ПУНОМОЋНИК:___________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

(име и презиме, ЈМБГ, адреса, телефон, факс, e-mail адреса)

БУДУЋИ СУПРУЖНИК:____________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

(име и презиме, ЈМБГ, адреса, телефон, факс, e-mail адреса)

РБ Документа Форма документа

1. Оверено пуномоћје са личним подацима о властодавцу, 
пуномоћнику и будућем супружнику, са назначењем које 
презиме ће  узети приликом склапања брака, које важи 90 
дана од дана оверавања 

Оригинал

2. Извод из МКР за подносиоца захтева, пуномоћника и 
будућег женика односно невесту

3 Лична карта  за подносиоца захтева, пуномоћника и 
будућег женика односно невесту

На увид

4. Потврда о плаћеној такси Оригинал 
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Упознат/а сам са одредбом члана 103. став 3. Закона о општем управном поступку („Службени гласник
РС“, бр. 18/2016), којом је прописано да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид,
прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за
одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама. Ако странка у року не поднесе
личне податке неопходне за одлучивање органа, захтев за покретање поступка ће се сматрати неуредним.

Напомене:

Градска управа града Пирота је дужна да реши предмет у року од 30 дана (општи рок из чл. 145. ЗУП-а ).

Таксе:

Административна такса се уплаћује на жиро рачун број  840-742221843-57,  корисник Буџет Републике
Србије, позив на број 97- 55-079, сврха дознаке „Републичка административна такса“, у износу од 820,00 динара,
по Тарифном броју 1. и  219. Таксене тарифе из Закона о републичким административним таксама („Службени
гласник РС“ број 43/03, 51/03 испр., 61/05, 101/05 – др. закон, 5/09, 54/09, 50/11, 70/11 – усклађени дин. износи,
55/12 - усклађени дин. износи, 93/12, 47/13 - усклађени дин. износи, 65/13 – др, закон, 57/14 - усклађени дин. изн.,
45/15 - усклађени дин. износи, 83/15, 112/15 и 50/16-усклађени дин.изн. и 61/17 - усклађени дин. изн., 113/17, 3/18
- испр. и 50/18 – усклађени дин. износи, 38/2019-усклађени дин.износи, 90/2019-испр. и  98/2020- усклађени дин. Износи,
144/2020 и 62/2021-усклађ.дин. износи)   
  
  

Место и датум __________________

Име и презиме подносиоца захтева

_______________________________

                  Телефон: ____________________

Град Пирот Градска управа Одељење за општу управу
Телефон: 010-305-510,010-305-511, 305-559; email: maticar@pirot.rs

Пирот, Српских владара 82
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ОДСЕК ЗА УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ

УПИС, БРИСАЊЕ, ИЗМЕНА, ДОПУНА И ИСПРАВКА  БИРАЧКОГ СПИСКА И
ИЗДАВАЊЕ ПОТВРДЕ О ИЗБОРНОМ ПРАВУ

У Одсеку за општу управу, у складу са Законом о јединственом бирачком списку (Сл. гласник РС
бр. 104/2009 и 99/2011) , до закључења бирачког списка, обављају се следећи послови:

 Упис у бирачки списак
 Брисање из бирачког списка
 Измена, допуна и исправка бирачког списка
 Издавање потврде о изборном праву

Почев од дана после распивања избора, а најкасније пет дана пре дана закључења бирачког списка
може се вршити

 Уписивање податка да ће бирач на предстојећим изборима гласати према месту боравишта у 
земљи, односно према месту боравишта у иностранству. 

Потребна документација:
Лична карта или одговарајућа исправа о чињеници која се доказује

Место набавке обрасца: 
Шалтер информација  у Услужном центру или канцеларија 35

Таксе за решење о упису,  брисању, измени, допуни, исправци бирачког списка и   издавање потврде
о изборном праву се не наплаћују 

Место решавања предмета:
Канцеларија 35 у згради градске управе Пирот – решење о упису, брисању и промени бираког списка 

се доноси у року од 24 часа од дана предаје захтева, а потврда  о изборном праву се издаје одмах 
по предаји захтева

Радно време са странкама: радним даном од  07,00-14,30

Телефон за информације: 010/305-535
Факс: 010/313-901

Проверу да ли сте уписани у бирачки списак можете извршити лично у канцеларији 35, или
преко Интернета  на сајту  града Пирота, на адреси www.pirot.rs.
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8.2. ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И ФИНАНСИЈЕ

ОДСЕК ЗА ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

У прилогу су формулари за пријаву  brownfield и  greenfield локација. Подаци су доступни и на сајту
www  .  ledo  .  pirot  .  rs  
Одсеком руководи Шеф Одсека, Марија Ђошић, дипл.ецц.
Телефон: 010/305-580
Факс: 010/311-901
Е- mail: marija  .  djosic  @  pirot  .  rs  

Пријава Brownfield локације
Место набавке обрасца: преузмите овде PDF

Пријава Greenfield локације
Место набавке обрасца: преузмите овде PDF

ОДСЕК ЛОКАЛНЕ ПОРЕСКЕ АДМИНИСТРАЦИЈЕ

Одсеком руководи: Ивана Малиновић, дипломирани економиста
Место набавке обрасца: Шалтери бр.5 и 6 Услужног центра – Јединствено управно место
Место решавања захтева: Канцеларије 70, 71, 72, 73, 80
Радно време са странкама: радним даном од 07.00 – 15.00
Е-mail: poreska@pirot.rs
Телефон за информације: 010/305-562, 010/305-572 за физичка лица и 010/305-574 за правна лица и 
предузетнике

Потребни обрасци захтева и пријава за пореске обвезнике може се наћи на званичној страници Града 
Пирота у делу Обрасци линк: https://www.pirot.rs/index.php/loksamouprava/2014-07-10-11-35-01/lpa/2015-
05-12-08-21-51
- Пореска пријава за обвезнике који не воде пословне књиге – образац ППИ-2 
- Захтев за издавање пореског уверења за обвезнике који не воде пословне књиге 
- Захтев за издавање пореског уверења за обвезнике који воде пословне књиге 
- Захтев за одлагање плаћања пореског дуга 
- Захтев за преглед стања пореског дуга 
- Захтев за издавање копије пореског решења 
- Захтев за излазак на терен 
- Захтев за сторно дуга услед застарелости 
- Захтев за сторно дугованог пореза 
- Пријава за накнаду за заштиту и унашређивање животне средине 
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ПРИМЕР БР.1
ГРАДСКА УПРАВА ГРАД ПИРОТ
Одељење за привреду и финансије, Локална пореска администрација

З А Х Т Е В
ЗА ИЗДАВАЊЕ ПОРЕСКОГ УВЕРЕЊА

ПОДАЦИ О ЛИЦУ ЗА КОЈЕ СЕ ТРАЖИ ПОРЕСКО УВЕРЕЊЕ

Презиме и име _________________________________________
Име оца ________________
ЈМБГ _____________________
Број личне карте __________ издат од _________________
Датум, место и општина рођења _____________________________
Подаци о пребивалишту – боравишту: општина, место, адреса 
_________________________________________________________________

УВЕРЕЊЕ ЈЕ ПОТРЕБНО РАДИ 
_________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________

ПОДАЦИ О ЛИЦУ КОЈЕ ПОДНОСИ ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ПОРЕСКОГ УВРЕЊА  (ако уместо
лица за које се тражи пореско уверење захтев подноси друго лице)
Презиме и име _________________________________________
Име оца ________________
ЈМБГ _____________________
Број личне карте __________ издат од _________________
Датум, место и општина рођења _____________________________
Подаци о пребивалишту – боравишту: општина, место, адреса 
_________________________________________________________________

Прилог: доказ о уплати локалне административне таксе у износу од ____,__ динара на
ж.р. 840-742251843-73, са позивом на број по моделу 97 55-079.

У Пироту, Подносилац затева 
Дана, _______ 201_ године 
__________________
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ПРИМЕР БР.2 
ГРАДСКА УПРАВА ГРАД ПИРОТ
Одељењу за привреду и финансије, Локлна пореска администрација

З А Х Т Е В
ЗА ИЗДАВАЊЕ ПОРЕСКОГ УВЕРЕЊА

ПОДАЦИ О ПРАВНОМ ЛИЦУ ЗА КОЈЕ СЕ ТРАЖИ ПОРЕСКО УВЕРЕЊЕ
Фирма – пословно име (пуна ознака) ___________________________________
ПИБ ____________
Матични број ___________
Седиште (општина, место, адреса)
________________________________________________

УВЕРЕЊЕ ЈЕ ПОТРЕБНО РАДИ ______________________________________
_____________________________________________________________________

ПОДАЦИ О ОВЛАШЋЕНОМ ЛИЦУ КОЈЕ ПОДНОСИ ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ
ПОРЕСКОГ УВЕРЕЊА
Презиме и име ________________________________________________________
ЈМБГ_____________________
Број личне карте ___________ издата од ___________________________
Место пребивалишта и адреса ___________________________________________

Прилог: доказ о уплати локалне административне таксе у износу од _____,__ динара на
ж.р. 840-742251843-73, са позивом на број по моделу 97-конт.број-ПИБ

У Пироту, Подносилац захтева
Дана, _________201._ године ___________________
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ПРИМЕР БР.3
______________________________ _____________________________
(шифра обвезника) (ЈМБГ)
______________________________ _____________________________
(ПИБ) (матични број)

ГРАДСКА УПРАВА ГРАД ПИРОТ
Одељење за привреду и финансије
Локална пореска администрација

З А Х Т Е В
ЗА ОДЛАГАЊЕ ПЛАЋАЊА ПОРЕСКОГ ДУГА1)

I ПОДАЦИ О ПОРЕСКОМ ОБВЕЗНИКУ

42 Правно лице:
_____________________________________________________________________
(пун назив правног лица)

_______________________________________, ______________________________________________
(седиште) (улица и број)

_______________________________________, ______________________________________________
(име и презиме одговорног лица) (контакт телефон/факс)

_______________________________________, ______________________________________________
(порески пуномоћник) (контакт телефон/факс)

Правно лице разврстано у: 1. мало 2. средње 3. велико
(заокружити број према акту разврставања)

- Предузетник2):
________________________________, _______________________________________
(име и презиме власника радње) (место, улица, број, улаз, спрат, број стана)

_______________________________________, ______________________________________________
(назив и седиште радње) (улица и број)

_______________________________________, 
(контакт телефон/факс) 

_______________________________________, ______________________________________________
(порески пуномоћник) (контакт телефон/факс)

1- Физичко лице:
________________________________, _______________________________________
(име и презиме) (место, улица, број, улаз, спрат, број стана)
_______________________________________, 
(контакт телефон/факс) 
________________________________________________________ 
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1)  Захтев за  одлагање плаћања пореског дуга подноси се у складу са чланом 73.  Закона о пореском
поступку и пореској администрацији („ Сл.гласник РС“ бр. 80/2002, 84/2002, 23/2003, 70/2003 55/2004 ,
61/2005...144/2020) – подноси се у два примерка.
2) Оснивачи ортачке радње подносе посебне захтеве за одлагање плаћања пореског дуга.

II Подаци о усаглашеном пореском дугу са Одељењем ________________
Са стањем на дан ______________. године

Р.
бр.

Врста  јавних
прихода

Шифра
општине
3)

Рачун  за
уплату
јавних
прихода

Стање дуга

Укупно
(5+6)Основни

дуг
Камата

1 2 3 4 5 6 7

3) Из Прилога 3 уз Правилник о о условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода. Ако
обвезник за један рачун јавних прихода има дуг у више општина, уписује висину дуга по том рачуну за
сваку општину посебно.
III Подаци о испуњености услова из члана 2. Уредбе о ближим условима за одлагање плаћања
пореског дуга („Сл.гласник РС“, 53/2003, 61/2004 и 71/2005)

Правно лице
1._______________________ 2. __________________________ 3. __________________________
(укупан износ пореског дуга) (укупан износ обртних средстава (процентуално учешће пореског дуга у
из последњег финансијског извештаја) укупним обртним средствима 1-2)

Предузетник и мало правно лице
1._______________________ 2. __________________________ 3. ___________________________
(укупан износ пореског дуга) (укупан годишњи приход у (процентуално учешће пореског дуга у
претходној години) укупном приходу из претходне
године -1:2)

Физичко лице
1. _______________________ 2. __________________________ 3. ___________________________
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(укупан износ пореског дуга) (укупан износ опорезиваних прихода (процентуално учешће пореског дуга
у
у претходној години) укупним опорезивим приходима из 
претходне године – 1:2)

IV Образложење захтева 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
______________________________

V Средства обезбеђења наплате која порески обвезник предлаже за
обезбеђење наплате дуга 4) 

-хипотека на непокретности у износу __________________________________ динара 
-залога на покретним стварима у износу _______________________________ динара 
-неопозива банкарска гаранција на износ од ____________________________ динара 
-јемство другог лица које је власник имовине чија вредност не може бити мања од 150% висине
пореског дуга чија се наплата обезбеђује
-трасирана меница акцептирана од стране два жиранта, из чијих се зарада, на којима се установљава
административна забрана, порески дуг може наплатити
-меница авалирана од стране пословне банке

VI Прилог: - докази: - записник (ком.___) о усаглашеном стању дуга 
-акт о разврставању правног лица
_______________________________
_______________________________
_______________________________

У _______________
Дана _______ 20__ године _______________________________
М.П. (потпис пореског обвезника)

Захтев са доказима примио дана ______________ 20 __. године.

М.П. ______________________________
(потпис службеног лица)

4) Заокружити редни број испред средства обезбеђења наплате.
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ПРИМЕР БР.4

Градска Управа Град Пирот
Одељење за привреду и финансије 
Локална пореска администрација
Бр.lll-02-435- /201_
_________ 20__.год.
П И Р О Т

Предмет: Захтев за књижење – прекњижавање – повраћај уплате на пореском рачуну обвезника

Молим да извршите књижење – прекњижавање – повраћај уплате о којој дајем следеће податке:

1. Износ извршене уплате: _________________________
2. Датум уплате: _________________________

3. Уплатни рачун са кога се врши 
прекњижавање јавних прихода: _________________________

- позив на број задужења _________________________

4. Уплатни рачун на који се врши 
прекњижавање јавних прихода: _________________________
- позив на број одобрења _________________________

5. Податак за рекламацију (број под којим је уплата 
евидентирана у платном промету, прибављена од носиоца 
платног промета код којег је извршена уплата): _________________________

6. Шифра и назив општине на којој треба 
да буде прокњижена уплата: _________________________

7. ПИБ (порески идентификациони број) или пореска шифра
обвезника на који-у треба да буде прокњижена уплата: _________________________

8. Уколико се тражи повраћај средстава навести банку,
жиро рачун банке и текући рачун на који ће се повраћај извршити
___________________________________________________________________________________

Порески обвезник
______________________

Адреса: ______________________

Прилог:
Доказ о извршеној уплати (извод пословне банке или оверен примерак инструмента платног промета)
___________________________________________________________________

Попуњава ЛОКАЛНА ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА:

Деловодни број ____________, датум __________201_. године
Обрадио ___________________________
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Датум обраде _______________________
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ПРИМЕР БР.5 

ПРИЈАВА 
ЗА УТВРЂИВАЊЕ ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ЛОКАЛНЕ КОМУНАЛНЕ ТАКСЕ

I ПОДАЦИ О ПОРЕСКОМ ОБВЕЗНИКУ

1.1. ПИБ _________________________ ЈМБГ ________________________________

1.2. Име-назив (радње, предузећа) _______________________________________________________ 

1.3. Матични број (радње предузећа) _____________________ 
1.4. Подаци о седишту пореског обвезника

Општина – месна заједница ________________________ 

Место ___________________ 
Улица и број ____________________________________ Телефон ____________________

Текући рачун ___________________________ Назив пословне банке _____________________ 
1.5. Шифра претежне делатности ________________________________________________________

1.6. Датум почетка обављања делатности __________________________

1.7. Величина предузећа Мало  Средње  Велико 

II ПОСЕБНИ ПОДАЦИ
2.1. Истицање фирме на пословном простору

Назив објекта Адреса

Прилог: - Фотокопија решења оснивању Агенције за привредне регистре,
- Фотокопија потврде о ПИБ-у.

III Н А П О М Е Н А
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
______________________________

Подносилац пријаве
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Дана ___________________ М.П. _____________________________________________
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ОДСЕК ЗА ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

- Приказ поступка, по предлогу за експропријацију (у управном поступку) 

Захтев за експропријацију поднет је од стране Општинског јавног правобранилаштва из Пирота за
експропријацију земљишта власништво Петровић Душана. 
На одржаним  усменим јавним расправама  утврђене  су  ревалантне  чињенице  за  одлучивање.  Након
завршеног испитног и доказног поступка донето је решење против којег обе стране у поступку могу
изјавити жалбе. Жалба се изјављује Министарству финансија Републике Србије, путем овог Одељења
писмено или усмено на записник. 
Петровић Душан уложио је жалбу. Жалба је изјављена од овлашћеног лица, дозвољена и благовремена,
па  је,  с  обзиром  да  је  Одељење  оценило  да  нема  основа  за  мењање  решења,  проследило  листу
Министарству. 
Министарство је потврдило и решење. 

- Приказ поступка за давање грађевинског земљишта у закуп ради исправке граница катастаских
парцела

Димитријевић Драган поднео је  захтев за давање грађевинског земљишта у закуп ради исправке
граница катастарске парцеле. 
Уз захтев је доставио копију плана парцела, листове непокретности, урбанистичке услове за исправку
граница парцеле које је урадило надлежно Одељење Општинске управе Пирот. Подносилац захтева и
Скупштинска Комисија за давње земљишта у закуп постигли су споразум о висини и року закупа. 
Решење је донела Скупштина општине на предлог Комисије и Општинског већа. 

ПОСЛОВИ У ОБЛАСТИ ПРЕДУЗЕТНИШТВА

Оснивање

Регистрациону пријаву за оснивање подноси предузетник или лице овлашћено од стране предузетника, 
у ком случају је потребно приложити и пуномоћје.
Потребна документација за регистрацију предузетника:

- јединствена регистрациона пријава оснивања правних лица и других субјеката и уписа у 
јединствени регистар пореских обвезника,
- доказ о идентитету предузетника (за домаће физичко лице – фотокопија личне карте, а за странце – 
фотокопија пасоша, односно фотокопија личне карте, ако је издата странцу),
- дозвола, сагласност или други акт надлежног органа, ако је то посебним законом прописано као 
услов за регистрацију

Делатност за које је потребна претходна сагласност као услов за регистрацију:
- здравствена делатност (ординације, апотеке, клинике) – решење здравственог инспектора 
Министарства здравља о испуњености услова за обављање тражене делатности,
- ветеринарске ординације и апотеке – решење инспектора Министарства пољопривреде, шумарства 
и водопривреде,
- такси превоз – уколико је Одлуком органа локалне самоуправе прописано да је потребно да такси 
превозник испуњава и друге услове поред законом прописаних, онда је потребно да се уз 
регистрациону пријаву оснивања достави и документација прописана том одлуком.
- Промет оружја, делова за оружје и муниције – решење Министарства унутрашњих послова,
- обављање делатности од општег интереса и комуналне делатности – уговор надлежног оптинског 
органа да је поверио обављање одређене делатности предузетнику,
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- послови заступања у осигурању – услов за регистрацију је дозвола Народне банке о испуњености 
услова за обављање те делатности,
- послови стечајног управника – услов за регистрацију је лиценца Агенције за лиценцирање 
стечајних управника,
- послови судских вештака – услов за регистрацију је решење о упису у регистар сталних вештака,
- агенција за запошљавање – решење Министарства економије и регионалног развоја,
- психолошко саветовалиште – решење Министарства рада, запошљавања и социјалне политике.

Прокура

Ако се при оснивању региструје прокуриста, попуњава се одговарајућа страница јединствене 
регистрационе пријаве оснивања правних лица и других субјеката и уписа у јединствени регистар 
пореских обвезника (страна 7),

1. писано овлашћење којим предузетник издаје прокуру,
2. потпис прокуристе оверен од надлежног органа овере.

Накнада за оснивање

Висина накнаде за регистрацију оснивања предузетника износи 1.500,00 динара.

Рачун за уплату накнаде

Број рачуна за уплату накнаде за оснивање у Регистру привредних субјеката – предузетника која се 
плаћа Агеници за привредне регистре:
840-29770845-52 , по моделу 97,  са позивом на број који је додељен од стране агенције.

Промене

Код  регистрационе  пријаве  промене  података  о  предузетнику  треба  водити  рачуна  да  се
приликом подношења увек подноси прва страна пријаве, а да се уз њу прилажу и одговарајући додаци у
зависности  од  врсте  промене  која  се  пријављује  за  регистрацију.  При  томе,  битно  је  одабрати
одговарајући додатак, тако да подаци уписани у додатку буду у сагласности са документацијом која се
прилаже уз регистрациону пријаву. Ако се истовремено пријављује више промена прилаже се само један
примерак прве стране пријаве, а уз њу се прилажу одговарајући додаци.

Регистрационе пријаве промене података о предузетнику:
Регистрациона пријава промене података – обавезни подаци
- Додатак 01 – Пословно име
- Додатак 02 – Преводи пословног имена, или скраћеног пословног имена
- Додатак 03 – Седиште и адреса
- Додатак 04 – Почетак обављања делатности
- Додатак 05 – Време трајања предузетника
- Додатак 06 – Прекид и наставак обављања делатности предузетника
- Додатак 07 – Претежна делатности
- Додатак 08 – Контакт подаци – бројеви рачуна
- Додатак 09 – Промена предузетника
- Додатак 10 – Лични подаци регистрованих лица
- Додатак 11 – Пословођа
- Додатак 12 – Упис/брисање издвојеног места
- Додатак 13 – Промена података о регистрованом издвојеном месту
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- Додатак 14 – Прокуристи
- Додатак 15 – Забележбе
- Додатак 16 – Ограничења овлашћења пословође у заступању

Остали обрасци
- Прокура
- Опозив прокуре
- Овлашћење пословођи
- Опозив овлашћења пословођи
- ОП образац
За додатак 07 – претежна делатност (промена) – ако је то посебним Законом прописано као услов за
регистрацију доставити дозволу, сагласност или други акт надлежног органа;

За  додатак  09  –  промена  предузетника  –  у  случају  смрти  предузетника  или  губитка  пословне
способности предузетника, наследник, односно члан његовог породичног домаћинства (брачни друг,
деца,  усвојеници  и  родитељи)  могу  у  року  од  30  дана  од  дана  смрти  предузетника  наставити
обављање  делатности  на  основу  решења  о  наслеђивању  или  међусобног  споразума  о  наставку
обављања делатности, који потписују сви наследници, односно чланови породичног домаћинства.

За додатак 11 – пословођа – у прилогу доставити
а) за упис пословође
- писано овлашћење предузетника о давању овлашћења пословођи
- потпис пословође оверен од стране надлежног органа овере
б) за опозив овлашћења пословође
- опозив овлашћења пословође (писани отказ) пословође

За додатак 14 – прокуристи – у прилогу доставити
а) за регистрацију пријаве прокуристе
- писано овлашћење којим предузетник издаје прокуру
- потпис прокуристе оверен од надлежног органа овере
б) за регистрациону пријаву престанка прокуре
- опозив писаног овлашћења прокуре, односно отказ прокуре

Накнада за регистрацију промена код привредних субјеката
- Накнада за регистрацију промене података о предузетнику – 750,00 динара,
- Ако се регистрационом пријавом захтева више промена, накнада од 750,00 динара се увећава за

400,00 динара по промени,
- Накнада за регистрацију издвојеног места обављања делатности – 750,00 динара по издвојеном

месту,
- Накнада за регистрацију забележбе података од значаја за правни промет и других података који

се у складу са законом региструју – 750,00 динара.

Рачун за уплату накнаде

Број рачуна за уплату накнаде за промене регистрованих података код предузетника:
840-29770845-52, по моделу 97, са позивом на број додељен од стране агенције
Важна напомена :  Приликом промене података код већ регистрованих предузетника у уплатници у
пољу позива на број треба уписати матични број предузетника.

БРИСАЊЕ ПРЕДУЗЕТНИКА ИЗ РЕГИСТРА ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА

За брисање предузетника из регистра привредних субјеката потребно је поднети:
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- регистрациону пријаву брисања предузетника
-  у  случају  смрти  предузетника,  члан  породичног  домаћинства  преминулог  оснивача  уз  пријаву
прилаже и извод из матичне књиге умрлих, а уколико није прошло од 30 дана од датума смрти до
датума  подношења  пријаве  брисања  потребно  је  приложити  и  изјаву  свих  чланова  породичног
домаћинства да су сагласни са брисањем.

Као датум престанка рада регистроваће се датум смрти оснивача.
- Доказ о уплати накнаде за брисање предузетника у износу од 1.000,00 динара, која се плаћа на број

рачуна Агенције за привредне регистре.

Добијање извода из Регистра привредних субјеката
За добијање извода из Регистра у Агенцији за привредне регистре потребно је поднети:

1) попуњен захтев за издавање извода из регистра привредних субјеката,
2) доказ о уплати накнаде у износу од 900,00 динара на жиро рачун АПР-а.

Добијање преписа решења
За добијање преписа решења потребно је поднети:

1. попуњен захтев за издавање преписа решења,
2. доказ о уплати накнаде у износу од 900,00 динара на жиро рачун АПР-а.

Резервација назива
За одобрење резервације назива потребно је поднети:

-попуњен захтев за резервацију назива,
- доказ о уплати накнаде у износу од 1.000,00 динара на жиро рачун АПР-а. 
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ПОТВРДЕ

- Потврде да предузетник није регистрован у регистру привредних субјеката или да Регистар не 
садржи тражени податак. То су потврде:

- да није регистрован поступак ликвидације или стечаја, нити је привредни субјекат престао да 
постоји услед судске или одлуке другог органа са обавезујућом снагом
- да није регистровано да је привредном субјекту изречена правоснажна судска или управна мера 
забране обављања делатности
- да није регистровано да је привредни субјект осуђиван због привредног преступа
- да није регистрован предузетник.

Висина накнаде за издавање ове потврде је 500,00 динара.

- Потврде о правном следбеништву, и то:
       - потврде о промени назива предузетника
       - потврде о промени оснивача

Висина накнаде за издавање ове потврде је 900,00 динара

3. Потврде о подацима садржаним у документацији на основу које је извршена регистрација и 
историјски регистрованим подацима. То су потврде:
- о статусу физичког лица у Регистру предузетника
- о регистрованим привременим прекидима обављања делатности
- да је предузетник регистрован и под којим пословним именом у Регистру привредних субјеката
- о датуму преузимања решења
- о регистрованим просторијама ван седишта предузетника

Висина накнаде за издавање ове потврде је 500,00 динара по податку.

Потребна документација: - попуњен захтев за издавање потврде
- доказ о уплати накнаде.

Све пријаве могу се преузетни у Агенцији за привредне регистре, организационим јединицама АПР-а и 
у општинским канцеларијама уз доказ о уплати накнаде у износу од 120,00 динара, на жиро рачун 
Агенције за привредне регистре, или бесплатно преузетни са Интернет стране Агенције.

Канцеларија Агенције за привредне регистре при Општини Пирот налази се у Општинској управи 
Пирот-  канцеларија бр.5.
Телефон: 010/305 - 505
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8.3. OДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ, СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ,
ГРАЂЕВИНАРСТВО И ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ

ОДСЕК ЗА УРБАНИЗАМ И ГРАЂЕВИНАРСТВО

ПОСТУПАК ИЗДАВАЊА ГРАЂЕВИНСКЕ ДОЗВОЛЕ
           
Први корак у добијању грађевинске дозволе јесте:

ИНФОРМАЦИЈА  О  ЛОКАЦИЈИ:  инвеститор  подноси  Одељењу  за  урбанизам,  грађевинарство,
стамбено-комуналне послове и инспекцијске послове захтев за добијање информације о локацији на
којој  планира  изградњу  објекта.  Информација  о  локацији  садржи  податке  о  могућностима  и
ограничењима  на  катастарској  парцели,  на  основу  планског  документа.Уз  захтев  за  издавање
информације о локацији подноси се копија плана парцеле.Информација о локацији се издаје у року од 8
дана од дана подношења захтева уз накнаду стварних трошкова издавања те информације. 

                
Улазни документ:

ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ЛОКАЦИЈИ

 физичка лица (  pdf)  

 правна лица (  pdf)  

 
Излазни документ:

ИНФОРМАЦИЈА О ЛОКАЦИЈИ     

           
Други корак у добијању грађевинске дозволе јесте:

ЛОКАЦИЈСКА ДОЗВОЛА:инвеститор након добијања информације о локацији подноси захтев за
добијање локацијске дозволе.Локацијска дозвола садржи све услове и податке потребне за израду
техничке  документације,  у  складу  са  важећим  планским  документом.Уз  захтев  за  издавање
локацијске  дозволе  инвеститор  подноси:  копију  плана  парцеле,  извод  из  катастра  подземних
инсталација, доказ о праву својине а захтев обавезно садржи и податке о објекту који ће се градити,
планираној диспозицији, врсти и намени објекта, техничке карактеристике и сл.Локацијска дозвола
се издаје у року од 15 дана од дана уредног подношења захтева.

               
Улазни документ:

ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ЛОКАЦИЈСКЕ ДОЗВОЛЕ

 физичка лица (  pdf)  

 правна лица (  pdf)  
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Излазни документ:

ЛОКАЦИЈСКА  ДОЗВОЛА

Трећи корак јесте:
1. ГРАЂЕВИНСКА ДОЗВОЛА: након добијање локацијске дозволе инвеститор подноси захтев за
издавање грађевинске дозволе. Уз захтев инвеститор прилаже: локацијску дозволу, главни пројекат у три
примерка са извештајем о извршеној техничкој контроли, доказ о праву својине односно праву закупа
на  грађевинском  земљишту,  доказ  о  уређивању  односа  у  погледу  плаћања  накнаде  за  уређење
грађевинског земљишта и доказ о уплати административне таксе.За изградњу или извођење радова на
грађевинском земљишту или објекту који је у власништву више лица, прилаже се и оверена сагласност
тих лица, а ако се радови изводе на припајању или претварању заједничког простора у стан, односно
пословни простор у стамбеним зградама, односно надзиђивању стамбене зграде,  прилаже се уговор
закључен у складу са посебним законом. Грађевинска дозвола се издаје за цео објекат или за део објекта
ако тај део представља техничку и функционалну целину.Ако је пре почетка грађења потребно уклонити
постојећи објекат или његов део, уклањање се налаже грађевинском дозволом. Грађевинска дозвола се
издаје решењем у року од 8 дана подношења уредног захтева. Саставни део решења је главни пројекат. 

             
Улазни документ:

ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКЕ ДОЗВОЛЕ

 физичка лица (  pdf)  

 правна лица (  pdf)  

Излазни документ:

РЕШЕЊЕ О     ГРАЂЕВИНСКОЈ  ДОЗВОЛИ  

           Четврти корак јесте:

ПРИЈАВА РАДОВА: Инвеститор је дужан да органу који је издао грађевинску дозволу и надлежном
гађевинском инспектору пријави почетак грађења објекта, 8 дана пре почетка извођења радова. Пријава
садржи датум почетка и  рок завршетка грађења односно извођења радова.  Рок за завршетак радова
почиње да тече од дана подношења пријаве.

      Улазни документ:

ОБРАЗАЦ ЗА ПРИЈАВУ РАДОВА

 физичка лица (  pdf)  

 правна лица (  pdf)  
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           Пети корак јесте:
2. ОБАВЕШТЕЊЕ  О  ЗАВРШЕТКУ  ИЗРАДЕ  ТЕМЕЉА:  По  завршетку  израде  темеља

инвеститор обавештава надлежни орган о завршетку. Уз обавештење подноси: геодетски снимак
израђених  темеља,  фотокопија  потврде  о  пријави  почетка  извођења  радова,  доказ  о  уплати
административне  таксе.  Потврда  о  извршеној  контроли  усаглашености  изграђених  темеља  са
главним пројектом издаје се у року од 3 дана.

Улазни документ:

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАВРШЕТКУ ИЗРАДЕ ТЕМЕЉА

 физичка лица (  pdf)  

 правна лица (  pdf)  

Излазни документ:

ПОТВРДА

           Шести корак јесте:
ТЕХНИЧКИ  ПРЕГЛЕД  ОБЈЕКТА:Након  завршетка  изградње  објекта,  односно  свих  радова
предвиђених дозволом и главним пројектом, односно дела објекта за који се може издати употребна
дозвола инвеститор подноси захтев за технички преглед објекта.  Технички преглед објекта обухвата
усклађеност изведених радова са грађевинском дозволом и техничком документацијом на основу које се
објекат гради, као и са техничким прописима и стандардима који се односе на поједине врсте радова,
односно материјала, опреме и инсталација. Технички преглед се може вршити и упоредо са извођењем
радова на захтев инвеститора, ако се по завршетку изградње објекта не би могла извршити контрола
изведених радова.

Улазни документ:

ЗАХТЕВ ЗА ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД ОБЈЕКТА

 физичка лица (  pdf)  

 правна лица (  pdf)  

   

Излазни документ:

РЕШЕЊЕ О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД ОБЈЕКТА
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Седми корак јесте:
УПОТРЕБНА ДОЗВОЛА: након прибављања налаза комисије за технички             преглед објекта
којим је утврђено да је објекат подобан за употребу инвеститор подноси захтев за добијање употребне
дозволе.  Употребна  дозвола  се  издаје  за  цео  објекат  или  за  део  објекта  који  представља техничко-
технолошку целину и може се као такав самостално користити или је за грађење тог дела објекта донета
посебна грађевинска дозвола. Употребна дозвола се издаје у року од 8 дана од дана пријема налаза
комисије за технички преглед којим је утврђено да је објекат подобан за употребу.

      Улазни документ:

ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ УПОТРЕБНЕ ДОЗВОЛЕ

 физичка лица (  pdf)  

 правна лица (  pdf)  

       
      Излазни документ:

РЕШЕЊЕ О УПОТРЕБНОЈ ДОЗВОЛИ

ПОСТУПАК ИЗДАВАЊА ГРАЂЕВИНСКЕ ДОЗВОЛЕ ЗА ПОМОЋНЕ ОБЈЕКТЕ

РЕШЕЊЕ:  За  добијање  грађевинске  дозволе  за  помоћне  објекте  инвеститор  подноси  захтев  за
информацију  о  локацији.  Након  добијања  информације  о  локацији  инвеститор  подноси  захтев  за
издавање решења о одобрењу за изградњу. Уз захтев прилаже три примерка идејног пројекта и доказ о
регулисању накнаде за уређење градског грађевинског земљишта.

Улазни документ:

ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ РЕШЕЊА О ОДОБРЕЊУ ЗА ИЗГРАДЊУ

 физичка лица (  pdf)  

 правна лица (  pdf)  

Излазни докуменат:

РЕШЕЊЕ О ОДОБРЕЊУ ЗА ИЗГРАДЊУ
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ПОСТУПАК ЗА ПРЕНАМЕНУ ОБЈЕКТА БЕЗ ИЗВОЂЕЊА РАДОВА

РЕШЕЊЕ:  За добијање дозволе за пренамену стамбеног, помоћног, пословног објекта без извођења
радова инвеститор подноси захтев за информацију о локацији. Након добијања информације о локацији
инвеститор подноси захтев за издавање решења о одобрењу за пренамену објекта без извођења радова.
Уз захтев прилаже три примерка идејног пројекта и доказ о регулисању накнаде за уређење градског
грађевинског земљишта.

Улазни документ:

ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ РЕШЕЊА О ОДОБРЕЊУ ЗА ПРЕНАМЕНУ       ОБЈЕКТА БЕЗ 
ИЗВОЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА    

 физичка лица (  pdf)  

 правна лица (  pdf)  

     
Излазни документ:

РЕШЕЊЕ О ОДОБРЕЊУ ЗА ПРЕНАМЕНУ     

ПОСТУПАК ЗА ИЗДАВАЊЕ РЕШЕЊА О ОДОБРЕЊУ ЗА САНАЦИЈУ И АДАПТАЦИЈУ
ОБЈЕКТА

РЕШЕЊЕ ЗА АДАПТАЦИЈУ: За добијање дозволе за адаптацију објекта инвеститор подноси захтев
за информацију о локацији. Након добијања информације о локацији  инвеститор подноси захтев за
издавање решења о одобрењу за изградњу. Уз захтев прилаже три примерка идејног пројекта и доказ о
регулисању накнаде за уређење градског грађевинског земљишта.

      Улазни документ:

ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ РЕШЕЊА О ОДОБРЕЊУ ЗА ИЗГРАДЊУ

 физичка лица (  pdf)  

 правна лица (  pdf)  

Излазни документ:

РЕШЕЊЕ О ОДОБРЕЊУ ЗА АДАПТАЦИЈУ
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РЕШЕЊЕ ЗА САНАЦИЈУ:  За добијање дозволе за санацију инвеститор подноси грађевинску или
употребну дозволу и извештај комисије за технички преглед.

      Улазни документ:

ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ РЕШЕЊА О ОДОБРЕЊУ ЗА ИЗГРАДЊУ 

 физичка лица (  pdf)  

 правна лица (  pdf)  

        
Излазни документ:

РЕШЕЊЕ О ОДОБРЕЊУ ЗА САНАЦИЈУ

      ПОСТУПАК ЗА ЛЕГАЛИЗАЦИЈУ БЕСПРАВНО ИЗГРАЂЕНИХ ОБЈЕКТА

РЕШЕЊЕ О ГРАЂЕВИНСКОЈ И УПОТРЕБНОЈ ДОЗВОЛИ:  Законом о планирању и  изградњи
(Сл.гласник РС бр.72/2009, 81/2009 – испр., 64/2010 – одлука УС и 24/2011) дозвољено је легализовати
објекте изграђене без грађевинске дозволе. Инвеститор бесправно изграђеног објекта подноси захтев за
легализацију. Након тога инвеститор добија обавештење о потребној документацији каја је потребна за
добијање решења.

       
Улазни документ:

ЗАХТЕВ ЗА ЛЕГАЛИЗАЦИЈУ 

 физичка лица (  pdf)  

 правна лица (  pdf)  

     Излазни докуменат:

РЕШЕЊЕ О ГРАЂЕВИНСКОЈ И УПОТРЕБНОЈ  ДОЗВОЛИ.
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ПОСТУПАК ИЗДАВАЊА ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ПАРЦЕЛАЦИЈУ,  ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈУ И
ИСПРАВКУ ГРАНИЦЕ ПАРЦЕЛА

ПОСТУПАК ИЗДАВАЊА ИНФОРМАЦИЈЕ: инвеститор подноси Одељењу за урбанизам, стамбено-
комуналне послове, грађевинарство и инспекцијске послове захтев за добијање информације из важећег
планског  акта  за  парцелацију,  препарцелацију  или  исправку  границе  парцела.Уз  захтев  за  издавање
информације  о  локацији  подноси се  копија  плана парцеле и  доказ  о  праву својине.  Информација  о
локацији се издаје у року од 15 дана од дана подношења захтева уз накнаду стварних трошкова издавања
те информације. 

Улазни докуменат:

ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О МОГУЋНОСТИ ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈЕ     

 физичка лица (  pdf)  

 правна лица (  pdf)  

Излазни документ:

ИНФОРМАЦИЈА О ЛОКАЦИЈИ ЗА ПАРЦЕЛАЦИЈУ, ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈУ ИЛИ 
ИСПРАВКУ ГРАНИЦЕ ПАРЦЕЛА

 -  ОВЕРА  УРБАНИСТИЧКОГ  ПРОЈЕКТА:инвеститор  након  добијања  информације  о  локацији
подноси захтев за оверу урбанистичког пројекта..Уз захтев за оверу урбанистичког пројекта инвеститор
подноси: доказ о праву својине као и урбанистички пројекат. Оверен пројекат се издаје у року од 8 дана
од дана уредног подношења захтева.

Улазни документ:

ЗАХТЕВ ЗА ОВЕРУ ПРОЈЕКТА

 физичка лица (  pdf)  

 правна лица (  pdf)  

Излазни докуменат:

ОВЕРЕНИ ПРИМЕРАК ПРОЈЕКТА
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ОДСЕК ЗА КОМУНАЛНО-СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ

ОБЛАСТ ЕНЕРГЕТИКЕ И ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ

     У оквиру ове области обављају се следећи послови:

1) Израда  нацрта  прописа  и  аката  из  области  енергетике  и  енергетске  ефикасности  који  су  у
надлежности  локалне  самоуправе,  припрема  аналитичког  материјала  за  њихово  усвајање  и
вршење инспекцијског надзор над њиховом применом

2) Сарадња са надлежним државним органима из ове области и на њихов захтев сакупљање, обрада
и достављање тражених података

3) Учествовање у сакупљању и обради података као и изради енергетског биланса
4) Предлог план развоја енергетике општине
5) Предлог  и  спровођење  мера  повећања  енергетске  ефикасности  у  области  зградарства,

комуналних система, јавног осветљења и спровођење активности на њиховом популисању.
6) Предлаже  увођење  мониторинга  у  циљу  уштеда  и  смањења  трошкова  одржавања  система  у

области енергетике.
7) Издаје  лиценце  за  обављање  енергетских  делатности  из  области  снабдевања  топлотном

енергијом.
8) Издаје енергетске дозволе за изградњу објеката за производњу топлотне енергије и биогорива.
9) Води регистре издатих и одузетих лиценци, издатих и истеклих енергетских дозвола.
10) Спроводи  поступак  стицања  статуса  повлашћеног  произвођача  топлотне  енергије  и  води

регистар повлашћених произвођача.
11) Спроводи активности у  циљу дефинисања потенцијала  за  коришћење ОИЕ и пружа стручну

помоћ заинтересованим инеститорима.
12) Предлаже подстицајне мере за производњу топлотне енергије из ОИЕ.

ПОСЛОВИ ЗАШТИТЕ И УНАПРЕЂИВАЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ПРОЦЕНА 
УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Процена утицаја на животну средину јесте превентивна мера заштите животне средине заснована
на изради студија и спровођењу консултација уз учешће јавности и анализи алтернативних мера, са
циљем да се прикупе подаци и предвиде штетни утицаји одређених пројеката на живот и здравље људи,
флору и  фауну,  земљиште,  воду,  ваздух,  климу и  пејзаж,  материјална и  културна  добра и  узајамно
деловање ових чинилаца, као и да се утврде и предложе мере којима се штетни утицаји могу спречити,
смањити или отклонити, имајући у виду изводљивост тих пројеката.
Предмет процене утицаја су пројекти који се планирају и изводе, промене технологије, реконструкције,
проширење  капацитета,  престанак  рада  и  уклањање  пројеката  који  могу  имати  значајан  утицај  на
животну средину,  такође,  предмет су  и  пројекти  који  су  реализовани без  израде студије  о  процени
утицаја,  а  немају  одобрење  за  изградњу  или  се  користе  без  употребне  дозволе  (процена  утицаја
затеченог стања).
Процена утицаја врши се за пројекте из области индустрије, рударства, енергетике, саобраћаја, туризма,
пољопривреде,  шумарства,  водопривреде,  управљања  отпадом  и  комуналних  делатности,  као  и  за
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пројекте  који  се  планирају  на  заштићеном  природном  добру  и  у  заштићеној  околини  непокретног
културног добра.
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 1)  ПРОЦЕНА УТИЦАЈА ПЛАНИРАНИХ ПРОЈЕКАТА  

1. ФАЗА: Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину планираног
пројекта

 физичка лица (  pdf)  

 правна лица (  pdf)  

Носилац пројекта  подноси  захтев  за одлучивање о потреби процене утицаја на животну
средину,  на прописаном обрасцу,  у складу са Правилником о садржини захтева о потреби процене
утицаја и садржини захтева за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну
средину(“Службени гласник РС“, број 69/05).

Захтев о потреби процене утицаја садржи:

1) податке о носиоцу пројекта;
2) опис локације;
3) опис карактеристика пројекта;
4) приказ главних алтернатива које су разматране;
5) опис чинилаца животне средине који могу бити изложени утицају;
6) опис могућих значајних штетних утицаја пројекта на животну средину;
7)  опис мера предвиђених у циљу спречавања,  смањења и отклањања значајних   штетних
утицаја;

            8) друге податке и информације на захтев надлежног органа.

Уз захтев се прилаже следећа документација:

1) информација о локацији или локацијска дозвола;
           2) идејно решење или идејни пројекат, односно извод из идејног пројекта;
            3) графички приказ микро и макро локације; 

4)  услови и сагласности других надлежних органа и организација прибављени у складу са
посебним законом;
5) доказ о уплати административне таксе;
6) други докази на захтев надлежног органа.

Извод из важећег урбанистичког плана, односно други одговарајући урбанистички документ, не
подноси се ако се делатност планира у постојећем објекту чија се намена мења и ако носилац пројекта
достави пријаву промене намене коју је потврдио орган надлежан за издавање одобрења за изградњу.

Административна такса у износу од 1.500,00 динара, се уплаћује на рачун број 840-742351843-94,
за правна лица позив на број 97 контролни број -079+број ПДВ-а, за физичка лица позив на број 97 55-
079. Сврха дознаке: административна такса за трошкове поступка процене утицаја пројеката на животну
средину. Прималац: Општинска управа Пирот

Рок за решавање предмета: 30 дана од дана подношења комплетне документације, при чему:
-10 дана за обавештавање заинтересованих органа, организација и јавности;
-10 дана за достављање мишљења заинтересованих органа, организација и јавности;
-10 дана за доношење одлуке о поднетом захтеву.
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2. ФАЗА: Захтев за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину

 физичка лица (  pdf)  

 правна лица (  pdf)  

Носилац  пројекта,  за  који  се  обавезно  врши процена  утицаја  и  за  који  је  надлежни  орган
утврдио обавезу процене утицаја, подноси захтев за одређивање обима и садржаја студије о процени
утицаја, на прописаном обрасцу, у складу са Правилником о садржини захтева за одређивање обима и
садржаја  студије  о процени утицаја  и  садржини захтева  за  одређивање обима и  садржаја студије  о
процени утицаја на животну средину (“Службени гласник РС“, број 69/05).

Захтев за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја садржи:
1) податке о носиоцу пројекта;
2) опис пројекта;
3) приказ главних алтернатива које су разматране;
4) опис чинилаца животне средине који могу бити изложени утицају; 
5) опис могућих значајних штетних утицаја пројекта;
6) опис мера предвиђених у циљу спречавања, смањења и отклањања значајних штетних    утицаја;
7) нетехнички резиме података наведених од 2) до 6);
8) подаци о могућим тешкоћама на које је  наишао носилац пројекта у прикупљању  података и
документације;
9) друге податке и информације на захтев надлежног органа.

Уз захтев се прилаже следећа документација:

 информација о локацији или локацијска дозвола;
 идејно решење или идејни пројекат, односно извод из идејног пројекта;
 графички приказ микро и макро локације; 
 услови и сагласности других надлежних органа и организација прибављени у складу са посебним

законом
 доказ о уплати административне таксе;
 други докази на захтев надлежног органа.

Административна такса у износу од 1.500,00 динара, се уплаћује на рачун број 840-742351843-94,
за правна лица позив на број 97 контролни број -079+број ПДВ-а, за физичка лица позив на број 97 55-
079. Сврха дознаке: административна такса за трошкове поступка процене утицаја пројеката на животну
средину. Прималац: Општинска управа Пирот

Рок за решавање предмета: 35 дана од дана подношења комплетне документације, при чему:
-10 дана за обавештавање заинтересованих органа, организација и јавности;
-15 дана за достављање мишљења заинтересованих органа, организација и јавности;
-10 дана за доношење одлуке о поднетом захтеву.
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3. ФАЗА: Захтев за давање сагласности на студију о процени утицај

Носилац  пројекта подноси захтев за  давање  сагласности  на  студију  о  процени  утицаја  на
животну средину,  на прописаном обрасцу,  у складу са Правилником о садржини студије о процени
утицаја  и  садржаја студије  о процени утицаја  и  садржини захтева  за  одређивање обима и  садржаја
студије о процени утицаја на животну средину (“Службени гласник РС“, број 69/05).

 физичка лица (  pdf)  

 правна лица (  pdf)  

Уз захтев се прилаже следећа документација:

1. три примерка студије у писаном и један у електронском облику;
2. одлука надлежног органа из претходне фазе поступка;
3. доказ о уплати административне таксе.

Студија о процени утицаја обавезно садржи:

- податке о носиоцу пројекта;
- опис локације на којој се планира реализација пројекта;
- опис пројекта;
- приказ главних алтернатива које је носилац пројекта разматрао;
- приказ стања животне средине на локацији и ближој околини (микро и макро локација);
- опис могућих значајних утицаја пројекта на животну средину;
-процену утицаја на животну средину у случају удеса;
-  опис мера предвиђених у циљу спречавања,  смањења и,  где је то могуће,  отклањања сваког
значајнијег штетног утицаја на животну средину;
- програм праћења утицаја на животну средину;
- нетехнички краћи приказ података наведених у тач. 2) до 9);
-  подаци о техничким недостацима или непостојању одговарајућих стручних знања и вештина или
немогућности да се прибаве одговарајући подаци.

Уз студију о процени утицаја прилажу се прибављени услови и сагласности других надлежних
органа и организација у складу са посебним законом.

Студија о процени утицаја садржи и основне податке о лицима, односно квалификацији лица која
су учествовала у њеној изради,  о одговорном лицу,  датум израде,  потпис одговорног лица и оверу
потписа печатом овлашћене организације која је израдила студију.

Административна такса у износу од 4000,00 динара уплаћује се на рачун број 840-742351843-
94, за правна лица позив на број 97 контролни број -079+број ПДВ-а, за физичка лица позив на број 97
55-079. Сврха дознаке: административна такса. Прималац: Општинска управа Пирот

Рок за решавање предмета: 90 дана од дана подношења комплетне документације, при чему:
- 7 дана за обезбеђивање јавног увида, организовања презентације и јавне расправе;
- 20 дана за одржавање јавног увида, организовања презентације и јавне расправе;
- 10 дана за образовање техничке комисије;
- 3 дана за достављање студије о процени утицаја Техничкој комисији;
- 30 дана за извештај Техничке комисије са оценом студије о процени утицаја;
- 10 дана за доношење одлуке о давању сагласности на студију о процени утицаја;
- 10 дана за обавештавање заинтересованих органа, организација и јавности о донетој одлуци.
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2)  ПРОЦЕНА УТИЦАЈА ЗАТЕЧЕНОГ СТАЊА  

Носилац  изведеног  пројекта  за  који  се  по  одредбама  Закона  о  процени  утицаја  на  животну
средину  ("Сл.  гласник  РС",  бр.  135/2004  и  36/2009)  врши процена  утицаја,  а  који  је  изграђен  без
одобрења за изградњу или се користи без одобрења за употребу, дужан је да поднесе захтев за:

          1. Одлучивање о потреби процене утицаја затеченог стања,  за пројекте за које се може
захтевати процена утицаја. У складу са чланом 4. став 1. тачка 2) Закона о процени утицаја на животну
средину  ("Сл.  гласник  РС",  бр.  135/2004  и  36/2009).

Носилац пројекта подноси захтев за одлучивање о потреби процене утицаја затеченог стања на
животну средину,  на прописаном обрасцу,  у  складу са Правилником о садржини захтева о потреби
процене утицаја (“Службени гласник РС“, број 69/05).

 захтев  (  pdf)  

Уз захтев прилаже се следећа документација:

1)  копија  пријаве  објекта  изграђеног  без  одобрења за  изградњу и обавештење о могућностима
усклађивања објекта  са  урбанистичким планом,  односно  о  условима за  издавање одобрења за
изградњу;

         2) извод из пројекта изведеног објекта;
3) извештај овлашћене организације са подацима о емисијама и извештај о резултатима мерења и
испитивања чинилаца животне средине на које пројекат утиче који нису старији од шест месеци;

         4) графички приказ микро и макро локације; 
         5) доказ о уплати административне таксе.

Административна такса у износу од 1.500,00 динара, се уплаћује на рачун број 840-742351843-94
за правна лица позив на број 97 контролни број -079+број ПДВ-а, за физичка лица позив на број 97 55-
079. Сврха дознаке: административна такса. Прималац: Општинска управа Пирот

Рок за решавање предмета: 35 дана од дана подношења комплетне документације, при чему:
  - 10 дана за обавештавање заинтересованих органа, организација и јавности;

- 15 дана за доставу мишљења заинтересованих органа, организација и јавности;
- 10 дана за доношење одлуке о поднетом захтеву.

 2. Давање сагласности на студију о процени утицаја затеченог стања на животну средину за
пројекте за које је обавезна процена утицаја, у складу са чланом 4. став 1. тачка 1) Закона о процени
утицаја на животну средину ("Сл. гласник РС", бр. 135/2004 и 36/2009);

Носилац пројекта подноси захтев за давање сагласности на студију о процени утицаја затеченог
стања на животну средину,  на прописаном обрасцу,  у складу са Правилником о садржини студије о
процени утицаја на животну средину (“Службени гласник РС“, број 69/05).

 захтев  (  pdf)  

Уз захтев прилаже се следећа документација:

1) копија пријаве објекта изграђеног без одобрења за изградњу и обавештење о могућностима
усклађивања објекта са урбанистичким планом, односно о условима за издавање одобрења за
изградњу;
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          2) извод из пројекта изведеног објекта;
          3) графички приказ микро и макро локације;
          4) доказ о уплати административне таксе.

Студија затеченог стања израђује се на основу пројекта изведеног објекта, података о емисији
и резултата мерења и испитивања чинилаца животне средине и има садржај прописан овим законом
за студију о процени утицаја.

Административна такса у износу од 2.500,00 динара, се уплаћује на рачун број 840-742351843-94
за правна лица позив на број 97 контролни број -079+број ПДВ-а, за физичка лица позив на број 97 55-
079. Сврха дознаке: административна такса. Прималац: Општинска управа Пирот.

Рок за решавање предмета: 90 дана од дана подношења комплетне документације, при чему:
-  7 дана за обезбеђивање јавног увида, организовања презентације и јавне расправе;
-  20 дана за одржавање јавног увида, организовања презентације и јавне расправе;
-  10 дана за образовање техничке комисије;
-  3 дана за достављање студије о процени утицаја техничкој комисији;
- 30 дана за извештај техничке комисије са оценом студије о процени утицаја;
- 10 дана за доношење одлуке о давању сагласности на студију о процени утицаја;
- 10 дана за обавештавање заинтересованих органа и организација и јавност о донетој одлуци.

3) АЖУРИРАЊЕ СТУДИЈЕ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ  

Носилац  пројекта  дужан  је  да  са  реализацијом,  односно  изградњом  и  извођењем  пројекта
отпочне  у  року од две  године од дана  пријема одлуке о  давању сагласности  на  студију  о  процени
утицаја.
По истеку рока, на захтев носиоца пројекта, надлежни орган може донети одлуку о изради нове студије
о процени утицаја или ажурирању постојеће студије о процени утицаја.
О  ажурирању  постојеће  студије  о  процени  утицаја,  надлежни  орган  одлучује,  на  захтев  носиоца
пројекта,  и  ако у току изградње,  односно извођења пројекта,  носилац пројекта  мора да одступи од
документације на основу које је израђена студија о процени утицаја на животну средину на коју је дата
сагласност.

Захтев за ажурирање студије о процени утицаја на животну средину (слободна форма обрасца)

Носилац  пројекта подноси захтев за  ажурирање  студије  о  процени  утицаја  на    животну
средину,  на  прописаном обрасцу,  у  складу са  Правилником о  садржини захтева о потреби  процене
утицаја  и  садржаја захтева за  одређивање обима и  садржаја  студије  о  процени утицаја  на  животну
средину (“Службени гласник РС“, број 69/05).

Уз захтев се прилаже следећа документација:

1) информација о локацији или локацијска дозвола;
         2) идејни пројекат, односно извод из идејног пројекта;
         3) графички приказ микро и макро локације; 

4)услови  и  сагласности  других  надлежних  органа  и  организација  прибављени  у  складу  са
посебним законом;

         5) доказ о уплати административне таксе;
         6) други докази на захтев надлежног органа.

Административна такса у износу од 1.500,00 динара, се уплаћује на рачун број 840-742351843-94
за правна лица позив на број 97 контролни број -079+број ПДВ-а, за физичка лица позив на број 97 55-
079 Сврха дознаке: административна такса. Прималац: Општинска управа Пирот.
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Рок за решавање предмета: 35 дана од дана подношења комплетне документације, при чему:
-10 дана за обавештавање заинтересованих органа, организација и јавности;

 - 15 дана за достављање мишљења заинтересованих органа, организација и јавности;
- 10 дана за доношење одлуке о поднетом захтев.

          2.  Захтев за давање сагласности на ажурирану студију о процени утицаја на животну
средину (слободна форма обрасца)

Носилац  пројекта подноси захтев за  давање  сагласности  на  ажурирану  студију  о  процени
утицаја на животну средину, на прописаном обрасцу, у складу са Правилником о садржини студије о
процени утицаја на животну средину (“Службени гласник РС“, број 69/05).

Уз захтев се прилаже следећа документација:

1) три примерка ажуриране студије у писаном и један у електронском облику;
2) одлука надлежног органа из претходне фазе поступка;
3) доказ о уплати административне таксе.

Административна такса у износу од 4000,00 динара уплаћује се на рачун број 840-742351843-94
за правна лица позив на број 97 контролни број -079+број ПДВ-а, за физичка лица позив на број 97 55-
079 Сврха дознаке: административна такса. Прималац: Општинска управа Пирот

Рок за решавање предмета: 90 дана од дана подношења комплетне документације, при чему:
            - 7 дана за обезбеђивање јавног увида, организовања презентације и јавне расправе;
      - 20 дана за одржавање јавног увида, организовања презентације и јавне расправе;
      - 10 дана за образовање техничке комисије;
      - 3 дана за достављање студије о процени утицаја техничкој комисији;
      - 30 дана за извештај техничке комисије са оценом студије о процени утицаја;
            -10 дана за доношење одлуке о давању сагласности на студију о процени утицаја;
            -10 дана за обавештавање заинтересованих органа и организација и јавности о донетој одлуци.

II СТРАТЕШКА ПРОЦЕНА УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Стратешка процена утицаја је поступак којим се процењују утицаји предложених стратешких
докумената  (планови,  програми  и  политике)  којима  се  доносе  стратешки  важне  одлуке  и  врше
стратешки важни избори, на животну средину укључујући и економске и социјалне елементе.  Овим
поступком омогућено је учешће јавности и органа надлежних за заштиту животне средине у коначном
одлучивању о политици коју предлаже одређени сектор, о плану за одређено подручје или програму
развоја  за  одређену  област. Стратешка  процена  утицаја  треба  да  обезбеди  дефинисање  и  процену
кумулативних, синергијских, глобалних и других утицаја предложене политике, плана или програма на
животну средину, као и да припреми мере за спречавање односно заштиту од негативних и увећање
позитивних утицаја  изабране политике  (остварује  се  кроз  основе),  планова и  програма на  животну
средину.

Стратешка  процена  врши  се  за  планове,  програме  и  основе  у  области  просторног  и
урбанистичког планирања или коришћења земљишта, пољопривреде, шумарства,  рибарства,  ловства,
енергетике, индустрије, саобраћаја, управљања отпадом, управљања водама, телекомуникација, туризма,
очувања природних  станишта  и  дивље  флоре  и  фауне,  којима  се  успоставља  оквир  за  одобравање
будућих  развојних  пројеката  одређених  прописима  којима  се  уређује  процена  утицаја  на  животну
средину.

1. Захтев за давање мишљења о потреби израде стратешке процене утицаја на животну
средину (слободна форма обрасца)
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Носилац пројекта подноси захтев за давање мишљења о потреби израде стратешке процене
утицаја на животну средину.

Уз захтев се прилаже:

1) одлука о изради или не изради стратешке процене утицаја

Рок за решавање предмета: 15 дана од дана подношења комплетне документације.

1. Захтев за давање оцене за извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину
(слободна форма обрасца)

Уз захтев се прилаже:

1) извештај о стратешкој процени са извештајем о учешћу заинтересованих органа  организација
и јавности.

По  добијању  извештаја  орган  надлежан  за  послове  заштите  животне
средине може прибавити мишљење других овлашћених организација или стручних лица за поједине
области или образовати стручну комисију ради оцене извештаја о стратешкој процени.

Захтев за давање сагласности на извештај о стратешкој процени утицаја на животну
средину (слободна форма обрасца)

Носилац пројекта подноси захтев за давање сагласности на извештај о стратешкој процени
утицаја на животну средину.

Уз захтев се прилаже:

1)  Извештај  о  стратешкој  процени  са  извештајем  о  учешћу  заинтересованих  органа
организација и јавности.

Рок за решавање предмета: 30 дана од дана подношења комплетне документације.

III ИНТЕГРИСАНО СПРЕЧАВАЊЕ И КОНТРОЛА ЗАГАЂИВАЊА ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ 

Интегрисаним  спречавањем  и  контролом  загађивања  животне  средине  уређују  се  услови  и
поступак издавања интегрисане дозволе за постројења  и  активности  која  могу  имати  негативне
утицаје  на  здравље  људи, животну средину или материјална добра, врсте активности и постројења,
надзор и  друга  питања  од  значаја  за  спречавање  и  контролу  загађивања  животне средине.
 Интегрисана  дозвола  јесте  одлука  надлежног  органа  донета  у  форми решења којом се
одобрава пуштање у рад постројења или његовог дела, односно обављање  активности  чији  саставни
део  чини  документација  са  утврђеним условима  којима  се  гарантује  да  такво  постројење  или
активност  одговарају захтевима предвиђеним овим законом.

Врсте активности и постројења за које се издаје интегрисана дозвола класификују  се  према
нивоу  загађивања  и  ризику  који  те активности могу имати по здравље људи и животну средину,
укључујући и друге технички сродне  активности  које  могу  произвести  емисије  и  загађење  животне
средине.

Захтев за издавање интегрисане дозволе (слободна форма обрасца)
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Оператер подноси захтев за издавање интегрисане дозволе на прописаном обрасцу, у складу са
Правилником  о  садржини,  изгледу  и  начину  попуњавања захтева  за  издавање интегрисане  дозволе
(''Сл.гласник РС'', бр. 30/06).

Уз захтев се прилаже следећа документација:

1) пројекат за планирано, односно изграђено постројење;
2) извештај о последњем техничком прегледу;
3) план вршења мониторинга;
4) резултате мерења загађивања чинилаца животне средине или других параметара у току

пробног рада;
5) план управљања отпадом;
6) план мера за ефикасно коришћење енергије;
7) план мера за спречавање удеса и ограничавање њихових последица;
8) план мера за заштиту животне средине после престанка рада и затварања постројења;
9) акт о праву коришћења природних ресурса;
10) изјава којом се потврђује да су информације садржане у захтеву истините, тачне, потпуне и

доступне јавности;
11) доказ о уплаћеној административној такси.

Поред наведене документације, подносилац захтева, зависно од постројења прилаже:

1)  за  нова  постројења  –  сагласност  на  студију  о  процени  утицаја  на  животну  средину  и
сагласност на процену опасности од удеса

       2)  за  постојећа постројења – сагласност на  студију  утицаја  затеченог  стања,  процену
опасности  од  удеса  и  програм  мера  прилагођавања  рада  постојећег  постројења  или  активности
прописаним условима.

Рок за решавање предмета: 223-343 дана од дана подношења комплетне документације, при
чему:

-5 дана за обавештавање органа, организација и јавности;
-15 дана за достављање мишљења органа, организација и јавности;
-45 дана за израду нацрта дозволе;
-5 дана за обавештавање органа, организација и јавности о нацрту дозволе;
-15 дана за достављање мишљења органа, организација и јавности о нацрту дозволе;
-10 дана за достављање документације техничкој комисији;
-120 или 240 дана за одлучивање и издавање дозволе;
-8 дана за обавештавање оператера и јавности о решењу у вези интегрисане дозволе.

Захтев заинтересоване јавности за израду и достављање копије захтева за издавање 
интегрисане дозволе (слободна форма обрасца)

Захтев за  израду и  достављање копије  захтева  за  интегрисану дозволу могу поднети  органи,
организације и заинтересована јавност (појединци, групе грађана и др.)

Рок за решавање предмета: 5 дана од дана подношења захтева.

 3. Захтев заинтересоване јавности за израду и достављање копије нацрта интегрисане
дозволе (слободна форма обрасца)
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Захтев за  израду  и  достављање  копије  нацрта  интегрисане  дозволе  могу  поднети  органи,
организације и заинтересована јавност (појединци, групе грађана и др.)

Рок за решавање предмета: 5 дана од дана подношења захтева.

4. Захтев за ревизију интегрисане дозволе (слободна форма обрасца)

Захтев  се  подноси,  као  и  захтев  за  издавање интегрисане дозволе,  на  прописаном образцу у
складу са Правилником о садржини, изгледу и начину попуњавања захтева за издавање интегрисане
дозволе ''Сл.гласник РС'', бр. 30/06.

Уз  захтев  за  издавање  ревизије  интегрисане  дозволе  подносилац  захтева  прилаже  следећу
докаментацију:

1) пројекат за планирано, односно изграђено постројење;
2) извештај о последњем техничком прегледу;
3) план вршења мониторинга;
4) резултате мерења загађивања чинилаца животне средине или других  параметара у току

трајања пробног рада;
5) план управљања отпадом;
6) план мера за ефикасно коришћење енергије;
7) план мера за спречавање удеса и ограничавање њихових последица;
8) план мера за заштиту животне средине после престанка рада и затварања постројења;
9) акт о праву коришћења природних ресурса;
10) изјаву којом потврђује да су информације садржане у захтеву истините,  тачне, потпуне и
доступне јавности;

11) доказ о уплаћеној административној такси.

Рок за решавање предмета: 30 дана од дана подношења захтева.

            5. Захтев за ревизију услова у интегрисаној дозволи (слободна форма обрасца)

Рок за решавање предмета: 7-30 дана од дана подношења захтева.

6. Захтев за продужење важности интегрисане дозволе на захтева оператера (слободна
форма обрасца)

  Рок за решавање предмета: 223-343 дана од дана подношења комплетне документације, при чему:
  -  5 дана за обавештавање органа, организација и јавности;

 - 15 за достављање мишљење органа, организација и јавности;
 -  45 дана за израду нацрта дозволе;

  - 5 дана за обавештавање органа, организација и јавности о нацрту дозволе;
 - 15 дана за достављање мишљења органа, организација и јавности о нацрту дозволе;
 -  10 дана за достављање документације техничкој комисији;
 -  120 или 240 дана за одлучивање о издавању дозволе;

   - 8 дана за обавештавање оператера и јавности о решењу у вези интегрисане дозволе.

7. Захтев за престанак важења интегрисане дозволе на захтев оператера (слободна форма
обрасца)

Рок за решавање предмета: 30 дана од дана подношења захтева.
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IV УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ

Управљање отпадом је делатност од општег интереса. Законом о управљању отпадом уређују се:
врсте  и  класификација  отпада;  планирање  управљања  отпадом;  субјекти  управљања  отпадом;
одговорности и обавезе у управљању отпадом; организовање управљања отпадом; управљање посебним
токовима отпада; услови и поступак издавања дозвола; прекогранично кретање отпада; извештавање о
отпаду и база података; финансирање управљања отпадом; надзор, као и друга питања од значаја за
управљање отпадом.

Пријава обављања делатности у области управљања отпадом

Уз захтев се прилаже следећа документација:

1) акт о оснивању;
2) извод из одговарајућег регистра;
3)доказе и документацију о постројењу, њеном капацитету и техничким карактеристикама;

4) доказе и документацију о опреми, средствима за рад и другим добрима којима располаже.

Рок за решавање предмета: 90 дана од дана подношења комплетне документације.

2. Потврда о изузимању од обавезе прибављања дозволе за управљање отпадом 

Уз захтев се прилаже следећа документација:

1) потврда о регистрацији предузећа;
2) сагласност на процену ризика по здравље људи и животну средину;
3) план заштите од удеса.

Рок за решавање предмета: 30 дана од дана подношења комплетне документације.

3. Дозвола за складиштење, третман и одлагање отпада

Уз захтев се прилаже следећа документација:
1) потврда о регистрацији предузећа; 
2) радни план постројења за управљање отпадом;
3) план заштите од удеса и оверен елаборат заштите од пожара;
4) план за затварање постројења;
5) изјава о методама третмана или одлагања отпада;
6) изјава о методама третмана и одлагања остатака из постројења;
7)сагласност на студију о процени утицаја на животну средину или студију о процени утицаја

затеченог стања или акт о ослобођењу од обавезе израде процене утицаја на животну средину;
8) копије одобрења и сагласности других надлежних органа;
9) потврда о уплати административне таксе;
10) финансијске и друге гаранције за случај удеса или штете причињене трећим лицима.

Републичка такса у износу од 200,00 динара уплаћује се на рачун број 840-742221843-57 позив
на број 97  контролни број 51-242  Сврха  дознаке: Републичка  административна  такса  Прималац:
Република  Србија
и Општинска административна такса у износу од 350,00 динара за издавање дозволе, уплаћује се на
рачун број 840-742251843-73 позив на број 97 контролни број -079 + број ПДВ-а за издавање дозволе
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Сврха дознаке:  Општинска административна такса  ПДВ-а за издаванје дозволе Прималац:
Општинска управа Пирот.

Рок за решавање предмета: 90 дана од дана подношења комплетне документације.

   4. Дозвола за сакупљање и транспорт отпада

Уз захтев се прилаже следећа документација:

1) потврда о регистрацији предузећа;
2) податке о подносиоцу захтева и врсти отпада;
3) податке о локацији, опреми за сакупљање и превозним средствима;  
4) потврда о уплати административне таксе.

Републичка такса у износу од 200,00 динара уплаћује се на рачун број 840-742221843-57 позив
на број  97 контролни број  51-242.  Сврха дознаке: Републичка административна такса.  Прималац:
Република  Србија  и  Општинска  административна  такса  у  износу  од  350,00 динара  за  издавање
дозволе, уплаћује се на рачун број 840-742251843-73 позив на број 97 контролни број -079 + број ПДВ-а
за  издавање  дозволе  Сврха  дознаке:  Општинска  административна  такса   Прималац: Општинска
управа Пирот.

Рок за решавање предмета: 90 дана од дана подношења комплетне документације.
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КОМУНАЛНИ ПОСЛОВИ

Издавање одобрења за заузеће јавне површине

 захтев  (  pdf)  

Решења  о  одобрењу  за  заузеће  јавне  површине  издају  се  на  основу  Одлуке  о  условима
постављања монтажних објеката на површинама јавне намене (Службени лист града Ниша“ бр.16/10)
Уз захтев за издавање одобрења подносилац захтева је дужан да приложи и решење о упису регистар
радњи.Уколико су испуњени општи и посебни (зависно од врсте објекта) услови утврђени наведеном
Одлуком, Одељење за урбанизам, стамбено-комуналне послове,грађевинарство и инспекцијске послове
издаје решење којим се одобрава заузеће јавне површине.
Након издавања одобрења за  заузеће  јавне  површине врши се  обрачун локалне  комуналне  таксе  за
наведено заузеће у складу са Одлуком о локалним комуналним таксама („Службени лист града Ниша“
бр.99/2012). Уколико корисник јавне површине не изврши уплате комуналне таксе у року који му је
одређен решењем подноси се захтев локалној пореској администрацију за принудну наплату.
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ПИРОТ                                                                                                  
Одељење за урбанизам, стамбено-комуналне послове,
грађевинарство и инспекцијске послове
бр.03-У-352/   -13
датум: 31.01.2013.год.
ПИРОТ                                                 

Општинска  управа  општине  Пирот,  Одељење  за  урбанизам,  стамбено-комуналне  послове,
грађевинарство и инспекцијске послове решавајући по захтеву ________________ из Пирота, власника
предузетничке радње ______________ Пирот, за привремено постављање расхладних витрина на јавној
површини,  на  основу  чланова  7  и  23  Одлуке  о  условима  постављања  монтажних  објеката  на
површинама  јавне  намене  ("Сл.  лист  града  Ниша",  бр.16/10)  и  члана  192  став  1  Закона  о  општем
управном поступку (" Сл. лист СРЈ", бр.33/97 и 31/01 и "Сл. гласник РС", бр.30/10), доноси 

РЕШЕЊЕ

ОДОБРАВА СЕ ________________ из Пирота, власнику предузетничке радње ________________
Пирот, привремено постављање расхладних витрина на јавној површини уз пословни објекат у улици
____________________ бр.________.

Укупно заузеће јавне површине постављањем објеката из става 1 је ____м².

Одобрење се даје за период од ______________. до _________________.године.

Одобрење престаје да важи пре истека периода за који је издато у случају када се земљиште
приводи намени или се изводе други радови на јавној површини.

Образложење 

______________________  из  Пирота,  власник  предузетничке  радње  ___________  у  Пироту
поднео  је  захтев  за  издавање  одобрења  за  привремено  постављање  расхладних  витрина  на  јавној
површини  уз  пословни  објекат  у  улици  ____________________  бр.________.  за  период  од
________________. до __________________.године.

Увидом на лицу места утврђено је да су испуњени општи услови за привремено постављање
предметних објеката из члана 4 Одлуке о условима постављања монтажних објеката на површинама
јавне намене ("Сл. лист града Ниша", бр.16/10), утврђена је укупна површина заузећа јавне површине и
одређена локација за постављање предметних објеката уз пословни објекат.

Подносилац  захтева  је  уз  захтев  приложио  потребну  документацију  у  складу  са  чланом  23
Одлуке о условима постављања монтажних објеката на површинама јавне намене, односно потребне
податке је овај орган прибавио по службеној дужности.

Сходно члану 7 став 3 Одлуке о условима постављања монтажних објеката на површинама јавне
намене одобрење престаје да важи пре истека периода за који је издато у случају када се земљиште
приводи намени или се изводе други радови на јавној површини.

С обзиром да су испуњени услови за привремено постављање предметних покретних објеката на
јавној површини и да је приложена потребна документација, донето је решење као у изреци.  
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Упутство о правном средству: Против овог решења може се изјавити жалба, преко овог органа,
Општинском већу општине Пирот,  у року од 8 дана од дана достављања решења,  уз уплату 140,00
динара надокнаде.

Шеф Одсека за стамбено-комуналне послове
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ПИРОТ                                                                                                  
Одељење за урбанизам, стамбено-комуналне послове,
грађевинарство и инспекцијске послове
бр.03-У-352/___-13
датум: 01.02.2013.год.
ПИРОТ                                                 

Општинска  управа  општине  Пирот,  Одељење  за  урбанизам,  стамбено-комуналне  послове,
грађевинарство и инспекцијске послове поступајући по пријави таксене обавезе за коришћење простора
на  јавној  површини  испред  пословног  простора   у  пословне  сврхе,  поднетe од  стране
______________________  из  Пирота,  власника  предузетничке  радње  __________________  Пирот,  на
основу  члана  2а  и  54  Закона  о  пореском  поступку  и  пореској  администрацији ("Сл.  гласник  РС",
бр.80/02, 84/02-испр., 23/03-испр., 70/03, 55/04, 61/05, 85/05-др. закон, 62/06-др. закон, 63/06-испр. др.
закона, 61/07, 20/09, 72/09-др.закон, 53/10,101/11, 2/12-испр. и 93/12), члана 6 став 1 и члана 9 став 1
Одлуке о локалним комуналним таксама („Сл. лист града Ниша“, бр.99/12) и члана 192 Закона о општем
управном поступку (" Сл. лист СРЈ", бр.33/97 и 31/01 и "Сл. гласник РС" , бр.30/10), доноси 

РЕШЕЊЕ

УТВРЂУЈЕ СЕ обвезнику _______________________ из Пирота, власнику предузетничке радње
______________________ Пирот, локална комунална такса за коришћење простора на јавној површини
испред пословног простора у улици ________________ бр._________ у пословне сврхе за постављање
расхладних  витрина,  у  укупној  површини  од  1м²,  за  период  од  01.01.2013.  до  31.12.2013.године,  у
укупном износу од ____________________ динара.

Месечни износ локалне комуналне таксе из става 1 износи ___________ динара.
Обвезник је дужан да месечне износе таксе уплаћује до петог у месецу за предходни месец на

рачун бр.840-741531843-77, по моделу 97, са позивом на број
__-________________________. 

Уколико  обвезник  не  уплати  доспеле  обавезе  у  наведеном  року,  наплата  ће  се  извршити
принудним путем на терет обвезника.

Жалба не одлаже извршење решења.
Образложење 

_____________________ из Пирота, власник предузетничке радње ___________ у Пироту поднео
је пријаву таксене обавезе за коришћење простора на јавној површини испред пословног простора за
постављање  расхладних  витрина,  у  укупној  површини  од  1м²  за  период  од  01.01.2013.  до
31.12.2013.године.

На основу података из пријаве и података утврђених од стране овог органа, утврђен је износ
локалне  комуналне  таксе  применом  тарифног  броја  IV става  1  тачке  2,  подтачке  9  Тарифе  која  је
саставни  део  Одлуке  о  локалним  комуналним  таксама  ("Сл.  лист  града  Ниша",  бр.99/12).  Према
наведеним одредбама Тарифе за постављање расхладне витрине и коришћење простора ван пословних
просторија  у пословне сврхе плаћа се у другој зони 26 динара по м² дневно, те је за пријављени период
и површину која се користи утврђен укупан износ локалне комуналне таксе од ____________ динара.

Зона на основу које се утврђује износ таксе одређена је према Одлуци о накнади за уређивање
грађевинског земљишта ("Сл. лист града Ниша", бр.1/10, 98/10 и 40/11).
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Сходно члану 9 став 1 Одлуке о локалним комуналним таксама одређен је месечни износ таксе. У
складу са наведеним чланом одређен је и рок плаћања месечног износа таксе и то до петог у месецу за
претходни месец.

Уколико обвезник не измири своје обавезе у року, наплату, на основу члана 6 став 3 Одлуке о
локаним комуналним таксама,  принудним путем врши локална  пореска  администрација  Општинске
управе општине Пирот, применом одредби о принудној наплати Закона о пореском поступку и пореској
администрацији. Сходно члану 83 став 2 наведеног закона трошкови принудне наплате падају на терет
обвезника.

Чланом 147 став 1 Закона о пореском поступку и пореској администрацији прописано је да жалба
не одлаже извршење решења.

На основу наведеног донета је одлука као у изреци.  

Упутство о правном средству: Против овог решења може се изјавити жалба, преко овог органа,
Министарству финансија и привреде-Пореској управи-Регионалном центру Ниш у року од 15 дана од
дана пријема уз уплату републичке административне таксе у износу од 380,00 динара.

                                                       Шеф Одсека за стамбено-комуналне послове

                                                                 
16. Издавање одобрења за раскопавање јавне површине

 захтев  (  pdf)  

Раскопавање улица,тротоара,тргова,скверова и других јавних површина може се вршити на
основу одобрења које издаје Одељење за урбанизам, стамбено-комуналне послове,  грађевинарство и
инспекцијске  послове  уз  обавезу  да  се  раскопана  јавна  површина  после  обављања  радова  врати  у
првобитно стање.
Уз  захтев  за  издавање  одобрења  за  раскопавање  јавне  површине  подносилац  захтева  је  дужан  да
приложи  сагласност  предузећа  или  организација  која  имају  инсталације  изнад  или  испод  јавне
површине која се раскопава.
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Одељење за урбанизам,стамбено-комуналне послове,грађевинарство и инспекцијске послове општине
Пирот,решавајући  по  захтеву  _______________________  у  управној  ствари  раскопавања  јавне
површине, а на основу члана 2. тарифе број VIII Одлуке о локалним комуналним таксама („Службени
лист града Ниша“ број 99/12), члана 74. Одлуке о комуналном уређењу („Општински службени гласник“
број  9/2000  и  „Службени  лист   града  Ниша“  број  68/09)  и  члана  192.  Закона  о  општем управном
поступку („Службени лист СРЈ“ бр.33/97 и 31/2001), доноси:  

Р Е Ш Е Њ Е

I  ОДОБРАВА  СЕ  ______________________  из  Пирота  да  изврши  раскопавање  јавне

површине у улици _____________ бр.24 у површини од ___м² тротоар-бетон и ______м² коловоз-асфалт

због измештања водомера.

   II  ОБАВЕЗУЈЕ СЕ ____________________  да  уплати  износ од  _______,00  динар  на  име
комуналне таксе по тарифи број VIIl Одлуке о локалним комуналним таксама.Уплату комуналне таксе
извршити  одмах  по  пријему  решења  на  жиро  рачун  840-741531843-77,позив  на  бр.
______________________________ прималац општина Пирот.
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Скица површине која се 

прекопава
Сагласност предузећа или организација
која имају инсталације изнад или испод 

површине која се раскопава  
Доказ о извршеној уплати новчаних средстава за 

довођење раскопане површине у првобитно стање

Попуњен захтев
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О б р а з л о ж е њ е

  _________________________ из Пирота поднеo је захтев овом Одељењу којим тражи одобрење
за раскопавање јавне површине у улици _______________ бр.___ у површини од __м² тротоар-бетон и
_____м² коловоз-асфалт због измештања водомера.

Извођач радова се обавезује да раскопану јавну површину обезбеди саобраћајним знацима.

 Инвеститор  радова-_______________________ се  обавезује  да  раскопану  површину доведе у
првобитно стање преко овлашћене организације за извођење радова такве врсте одмах по завршетку
радова. 
   По разматрању захтева овај орган је утврдио да су испуњени сви услови из  члана 74. Одлуке о
комуналном уређењу („Општински службени гласник“ број 9/2000 „Службени лист града Ниша“ број
68/09) те је донето решење како гласи у диспозитиву.

Против овог решења може се изјавити жалба Општинском већу општине Пирот у року од 15 дана
од дана пријема истог, а преко овог органа непосредно писмено или шаље препоручено путем поште са
накнадом од  140  динара  на  основу  члана  2.  став  1.  тачке  4.  Одлуке  о  висини  накнада  које  пружа
општинска управа општине Пирот („Службени лист града Ниша“ број 11/08).
        Решено у Одељењу за урбанизам ,стамбено-комуналне послове,грађевинарство и инспекцијске
послове општине Пирот дана _______________.године под бројем 03-у-352/_____________________.

                                                        
                                                                                          ШЕФ ОДСЕКА ЗА
                                                                     СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ  
                                                                                                                             

3. Издавање решења о сечи стабла на јавним површинама

 захтев  (  pdf)  

Уклањање стабала са јавне зелене површине, тротоара и других јавних површина врши се на
основу  одобрења  надлежног  органа-Одељења  за  урбанизам, стамбено-комуналне  послове,
грађевинарство и инспекцијске послове на основу Одлуке о комуналном уређењу (Општински службени
гласник“ бр.9/2000 и „Службени листа града Ниша“ бр.15/02, 19/05 и 68/09).Одобрење се издаје  уз
претходну сагласност комисије за сечу стабала Скупштине општине Пирот.     

Одељење  за  урбанизам, стамбено-комуналне  делатности, грађевинарство  и  инспекцијске  послове
општине Пирот, решававајући по захтеву _________________________ из  Пирота у управној  ствари
сече стабла, а на основу члана 88  Одлуке о комуналном уређењу (Општински службени гласник бр.9/00
и  Службени  лист  града  Ниша  бр.15/02,19/05  и  68/09), члана  192  Закона  о  општем  управном
поступку(„Сл.лист СРЈ“бр.33/97 и 31/2001), доноси  
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Р Е Ш Е Њ Е

ОДОБРАВА  СЕ  ________________________  из  Пирота  да  преко  Јавног  предузећа

„Комуналац“  Пирот  изврши  сечу  стабла  које  се  налази  у  улици  _______________________  испред

бр._______  из  разлога  што  је  наведено  стабло  ризично  и  угрожава  стамбени  објекат  на  поменутој

локацији. 

 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

__________________________  поднео  је  захтев  за  сечу  стабла   које  се  налази  у  улици
_____________________  испред  бр.________  Одељењу  за  урбанизам,стамбено-комуналне
делатности,грађевинарство и инспекцијске послове општине Пирот  из разлога што што је наведено
стабло ризично и угрожава стамбени објекат на поменутој локацији.

 Увидом на лицу места Комисија за сечу стабла општине Пирот утврдила је да оба стабла треба
посећи из разлога наведених у захтеву. 

 Против овог решења може се изјавити жалба Општинском већу општине Пирот у року од 15
дана од дана пријема истог ,а преко овог органа непосредно писмено или шаље препоручено путем
поште са накнадом од 150 динара на основу члана 2. став 1. тачке 4. Одлуке о висини накнада које
пружа општинска управа општине Пирот („Сл.лист града Ниша“,бр.11/08).

Решено  у  Одељењу  за  урбанизам  ,стамбено-комуналне  делатности,грађевинарство  и
инспекцијске  послове  општине  Пирот  дана  ____________  год.  под  бројем
____________________________.

                                                             Шеф Одсека за комунално-стамбене послове
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СТАМБЕНИ ПОСЛОВИ

У оквиру стамбене области обављају се следећи послови:
1.  додела на коришћење станова или кућа које су у власништву општине Пирот лицима која се

налазе у стању социјалне потребе
2. додела новчаних средстава за куповину грађевинског материјала за поправку или реновирање

стамбених објеката лицима која се налазе у стању социјалне потребе
3. помоћ  у  решавању  проблема  око  плаћања  комуналија  онима  који  нису  у  стању  да  уредно

измирују ове обавезе, обзиром да су корисници материјалног обезбеђења Центра за социјални
рад 

      

 

Све побројане активности се обављају у сарадњи са Центром за социјални рад, а технички спроводе
преко Комисије за стамбена питања општине Пирот. Последњих година је уведена пракса у општини
Пирот да се за решавање стамбених проблема социјално угрожених породица купују стамбени објекти у
околним селима. Разлог је што су цене објеката у селима знатно повољније у односу на цене у граду и
што у селима има један број вишечланих породица које живе у јако тешким условима. 

У  складу  са  Законом  о  социјалном  становању,  којом  се  уређују  услови  за  одрживи  развој
социјалног становања и начин обезбеђивања и коришћење средстава за развој социјалног становања
отпочеле су припреме  за изграду социјалних станова који ће бити финансирани из кредита Развојне
банке  Савета  Европе  и  Министарства  животне  средине.  Пројекат  подразумева  субвенционисано
кредитирање градова и општина преко градских/општинских стамбених агенција за изградњу станова за
социјално становање под закуп или непрофитну продају и траје 3 године. Предвиђа се изградња 1.700
стамбених јединица у десет градова или општина за становништво са ниским и средњим примањима, од
чега  је  планирано  да  500  станова  буде  за  непрофитно  становање  под  закуп  и  1.200  станова  за
непрофитну продају.  Институције одговорне за имплементацију пројекта испред општинских управа ће
бити непрофитне стамбене организације-општинске стамбене агенције, које ће бити одговорне за све
активности  везане  за  управљање  градњом  станова,  прављење  уговора  са  крајњим  корисницима,
прикупљање станарина и  отплату дуга  према Министарству  ЖС и  ПП.  Прелиминарни споразум су
потписале Министарство ЖС и ПП и свих 12 финално изабраних општина истовремено (међу њима и
општина Пирот), које су донеле одлуке општинских већа о генералном прихватању услова из Извештаја
о изводљивости и стале иза техничког извештаја по захтеву Министарства ЖС и ПП.

Општина Пирот  је  конкурисала са  пројектом изградње 65 станова у  насељу „Танаско  Рајић“
поред касарине (ради се о општинској парцели за коју је урађена комплетна пројектна документација и
изграђени  темељи  на  једној  ламели).  Након  потписивања  прелиминарног  споразума  донета  је
скупштинска одлука о оснивању општинске стамбене агенције и поднет је захтев за њену регистрацију
код Трговинског суда у Нишу, чиме ће бити створени сви услови за потписивање коначног споразума са
Министарством ЖС и ПП и реализацију овог пројекта. 

Општина излази у сусрет Скупштинама станара стамбених зграда које организују инвестиционо
одржавање зграда: покривање равних кровова, замену кровног покривача, поправку лифтова и сл. на тај
начин што удружују средства  са власницима станова у односу 50:50 према предрачуну за обављање
конкретног посла.     
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САОБРАЋАЈНИ ПОСЛОВИ

ОПИС ПОСЛОВА:

-Припрема  и  израђује  акте  о  уређењу  и  обезбеђењу  посебних  услова  и  организације  (јавног
превоза путника и ствари и превоза за сопствене потребе, техничког регулисања и безбедности
саобраћаја на општинским путевима и улицама, изградња, одржавање и коришћење општинских
путева и улица, изградња, одржавање и коришћење некатегорисаних путева,
-Инспекцијски надзор над обављањем јавног градског и приградског превоза путника (изворна
делатност),
-Поверен надзор над применом Закона о превозу у друмском саобраћају и прописа донетих на
основу овог  закона  у  обављању локалног  превоза  (ванлинијског  превоза  путника,  линијског  и
ванлинијског превоза ствари, превоза за сопствене потребе лица и ствари и аутотакси превоза),
-Техничко  регулисање  и  безбедност  саобраћаја  (надзор  над  стањем  пута  у  погледу  услова  за
безбедно  одвијање  саобраћаја,   техничког  регулисања  саобраћаја,  управљања  саобраћајем,
безбедности  пута  у  процесу  пројектовања,  изградње,  реконструкције  и  одржавања  и  други
инспекцијски надзор поверен Законом о безбедности саобраћаја на путевима и прописа донетих
на основу закона),
-Надзор над спровођењем Закона о јавним путевима и подзаконских аката донетих на основу овог
закона и закона и других прописа којима се уређује изградња и реконструкција, као и безбедност
саобраћаја на општинским путевима и улицама.

АУТО-ТАКСИ ПРЕВОЗ

Ауто-такси  превоз  спада  у  јавни, ванлинијски  превоз  путника  који  се  обавља  путничким
аутомобилом. Ауто-такси превоз обавља се у складу са Законом о превозу у друмском саобраћају чији се
чланови 33,  34,  35 и  36  односе на  ову област а  ближе је  уређен Одлуком о ауто-такси превозу на
територији  општине  Пирот  која  је  донета  26.06.2006  године.  Овом  одлуком  прописано  је  да  свако
возило има идентификациону ознаку по којој се у регистру могу наћи сви подаци о возилу и власнику,
а такси возач обавезно поседује одговарајућу такси дозволу.

Поступак  издавања  потребне  документације  је  брз  и  ефикасан, а  први  корак  је  преузимање
типских захтева у којима је наведена сва документација коју је потребно приложити као и основни
услови који морају бити испуњени. Овакви захтеви могу се добити на шалтеру бр.9 ОУЦ-а као и сва
додатна  упутства.  Предат  захтев  обрађује  саобраћајни  инспектор  и  доноси  решење  о  испуњености
услова возила, издаје идентификациону ознаку са бројем и такси дозволу.

Услови за обављање такси превоза:                                          
Предузетник

        
Физичко лице може обављати такси превоз као предузетник, ако поред општих услова утврђених

законом, испуњава и услове:
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13. да поседује возачку дозволу „Б“ категорије најмање 3 (три) године, изузев лица која поред возачке
дозволе „Б“ категорије поседују диплому са стручним занимањем „возач моторних возила“,

14. да је здравствено способан за обављање делатности ауто такси превоза,
15. да му правоснажном судском одлуком није забрањено обављање одређене делатности, односно да

му  правоснажним  решењем  о  прекршају  није  изречена  заштитна  мера  забране  обављања
делатности, док трају правне последице осуде, односно мере,

16. да је власник возила, односно корисник моторног возила по уговору о лизингу, 
17. да моторно возило којим обавља такси превоз у погледу намене и погодности испуњава прописане

услове.

За обављање делатности такси превоза у статусу запосленог код правног лица, или предузетника
регистрованог за обављање ове врсте делатности, физичко лице мора да испуни све услове, осим услова
под тачком  4 и 5. и да има закључен уговор о раду са послодавцем.

Правно лице

За обављање такси превоза правно лице мора поред услова прописаних законом, мора да испуни и
следеће услове:

-да је регистровано за обављање делатности такси превоза,
-да има седиште на територији општине Пирот, односно на територији Републике Србије,
-да такси возач запослен у правном лицу испуњава прописане услове,
-да има најмање једно моторно возило у власништву или по основу уговора о лизингу,
-да моторно возило којим обавља такси превоз испуњава прописане услове.

Услови које мора да испуњава такси возило

- да  је  фабрички  произведено  путничко  возило  које  има  највише  5/пет/  седишта  рачунајући  и
седиште возача и најмање 4/четворо/ врата,

- да  има  ознаку  која  садржи  број  ознаке  и  грб  општине  Пирот  издат  од  стране  Одељења  за
урбанизам, стамбено – комуналне послове, грађевинарство и инспекцијске послове,

- да има четворотактни мотор снаге најмање 35кw,
- да је технички исправно у складу са прописима,  
- да је моторно возило регистровано на територији општине Пирот,
- да има таксиметар који мора бити технички исправан, баждарен на важећу тарифу, пломбиран и

постављен тако да износ који се откуцава буде видљив и да се његовим укључењем светло на такси
ознаци  искључује, 

- да је опремљено инсталацијом за осветљење кровне ознаке „ТАXИ“,
- да има важећи ценовник постављен тако да његов садржај буде видљив путницима,
- да је возило без оштећења и чисто,
- да возило има светлећу  кровну ознаку „ТАXИ“, правоугаоног, полуелипсастог, или сличног облика
- да има противпожарни апарат причвршћен на лако уочљивом и приступачном месту са важећим

роком употребе,
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- да рекламе и други натписи не буду на стакленим површинама и да не заклањају ознаке такси
возила

На крову такси возила иза кровне ознаке „ТАXИ“ може се налазити рекламни пано. Рекламни пано
мора бити постављен тако да не заклања кровну ознаку „ТАХИ“. Предузетници и правна лица могу на
задњим вратима моторног возила којим се обавља такси превоз исписати натпис са пословним именом и
бројем телефона.
               

Решење о испуњености услова  моторног возила за обављање такси превоза
    

Захтев за издавање решења о испуњености услова моторног возила за обављање такси превоза
подноси се Одељењу за урбанизам,  стамбено-комуналне делатности,  грађевинарство и инспекцијске
послове. Захтев се преузима на шалтеру 9 ОУЦ-а.

Подосилац захтева за издавање решења  дужан је да поднесе:

- оверену фотокопију саобраћајне дозволе,

- оверену фотокопију возачке дозволе,

- фотокопију личне карте предузетника,

- решење о упису правног лица у регистар Агенције за регистрацију привредних субјеката,

- уверење о извршеном баждарењу таксиметра,

- уговор о лизингу уколико возило није у власништву подносиоца захтева,

- потврду надлежног органа о измирености доспелих пореских обавеза.

Саобраћајни инспектор општинске управе општине Пирот, у року од 7 дана  од дана подношења
захтева, решењем утврђује да ли возило испуњава прописане услове за обављање ауто такси превоза и
то пре издавања решења о упису радње у регистар.

Решење о испуњености услова за обављање ауто такси превоза издаје се са роком важења од 2
(две) године.

Против решења из става 2. овог члана може се изјавити жалба Општинском већу општине Пирот у
року од 15 дана од дана достављања решења.
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Такси дозвола

Такси дозвола је исправа такси возача коју носи са собом приликом обављања делатности такси
превоза и коју је дужан да покаже на захтев овлашћеног лица.

Захтев за издавање такси дозволе подноси предузетник или правно лице, за сваког такси возача
предузетника или запошљеног код правног лица или предузетника.

 захтев     за издаванје такси дозволе  (  pdf  )  

 захтев за прглед возила - физичка лица (pdf)  

 пахтев за преглед возила - правна лица (pdf)  

Подносилац захтева дужан је да уз захтев поднесе:
-оверену фотокопију личне карте такси возача, односно предузетника
-решење о упису  правног лица у регистар Агенције за регистрацију привредних субјеката,
-уговор о раду закључен између такси возача и послодавца,
-једну фотографију такси возача,
-здравствено уверење,

   - фотокопију возачке дозволе,
Одељење за урбанизам, стамбено-комуналне послове, грађевинарство и инспекцијске послове у

року од 7 дана од подношења захтева издаје такси дозволу.
Такси дозвола садржи:
- пословно име правног лица  или предузетника,
- редни број ,
- име и презиме такси возача,
- статус такси возача (предузетник  или запослени),
- јединствени матични број такси возача,
- адресу и
- слику.
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-
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНСКА УПРАВА ПИРОТ
Одељење за урбанизам, стамбено-комуналанe послове,
грађевинарство и инспекцијске послове
Бр. 03-У-344/_____– 20__
Датум ___.____.20__. год. Време: ____:____

ЗАПИСНИК О ПРЕГЛЕДУ ТАКСИ ВОЗИЛА

ПОДАЦИ О ВОЗИЛУ И ВЛАСНИКУ ВОЗИЛА:

Власник возила: ____________________________________________________________________
Марка и тип возила: ________________________________________________________________
Регистарска ознака возила: __________________________________________________________
Година производње: __________, Радна запремина: ________
Број шасије : _____________________________
Број регистрационе налепнице: _________________________________________________

УСЛОВИ:
- Број врата: _______, Број седишта: _______
- Кровна такси ознака: да не
- Мотор снаге најмање 35kw: да не
- Возило регистровано на територији општине Пирот: да не
- Уграђен таксиметар: да не
- Осветљење кровне ознаке: да не
- Ценовник: да не
- Видљива оштећења возила: да не

1. стакла: __________________________________________________________________________
2. каросерија: ______________________________________________________________________
3. пнеуматици: _____________________________________________________________________
4. светлосни уређаји: ________________________________________________________________
5. остало:__________________________________________________________________________

59 Естетски изглед уредан: да не
3) седишта: ________________________________________________________________________
4) командна табла: __________________________________________________________________
5) остало: __________________________________________________________________________

- Противпожарни апарат: да не
- Рекламе на возилу: да не
_____________________________________________________________________________________
Напомена: _________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_____________________________________________
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Присутно лице-странка                                                                             Службено лице:
______________________________                                                           _________________________

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНСКА УПРАВА ПИРОТ
Одељење за урбанизам, стамбено-комуналне послове,
грађевинарство и инспекцијске послове
Број: 03-У-344/____-____
Датум: _________.год.
ПИРОТ

Одељење за  урбанизам,  стамбено-комуналне  послове,  грађевинарство и инспекцијске послове
Општинске управе Пирот, по захтеву ______________ из Пирота, у управној ставари издавања решења
за испуњавање услова за обављање ауто-такси превоза путника на територији општине Пирот, на основу
члана 10., а у вези члана 8. Одлуке о ауто-такси превозу на територији општине Пирот (,,Сл.лист града
Ниша,, бр.44/2006 и 41/09) и члана 192. ЗУП-а (,,Сл.лист СРЈ,, бр.33/97 и 31/01) доноси:

Р Е Ш Е Њ Е

47 Одобрава  се  ___________________  из  Пирота,  ЈМБГ:  __________________,
обављање ауто-такси превоза путника на територији општине Пирот.

48 Путничко  моторно  возило  регистарске  ознаке  „PI  ______“, марке  ,,------“, тип-
„-------“, број шасије ----------------, радна запремина ---- cm3, власник ________________  из Пирота,
ул. -----, ИСПУЊАВА  услове за обављање такси превоза прописане чланом 8. Одлуке о ауто-такси
превозу на територији општине Пирот.

Подносиоцу захтева издаје се кровна ознака са идентификационим бројем _____ коју је дужан да 
постави на крову возила из претходног става, увек када врши такси превоз.

49 Подносиоц захтева дужан је  да  кровну ознаку из претходног  става врати  Одељењу за  убанизам,
стамбено-комуналне послове, грађевинарство и инспекцијске послове Општинске управе Пирот по истеку
важности решења, као и уколико трајно, или привремено престане са обављањем делатности. 
50 Ово решење издаје се са роком од две године од дана доношења након чега престаје важност решења.

Образложење

Подносилац захтева _____ из Пирота, ул. ---, поднео је захтев, дана _____, за преглед путничког моторног
возила, ради обављања ауто-такси превоза путника на територији општине Пирот.

Дана  _____________, изласком на лицу места извршен је преглед путничког моторног возила из
диспозитива овог решења,  те је записнички константовано да возило  испуњава прописане услове за
обављање ауто-такси превоза путника,  односно: возило има уграђен исправан и баждарен таксиметар
постављен тако да износ који се откуцава буде видљив, инсталација за осветљење кровне ознаке је у
исправном стању, ценовник истакнут на видном месту, возило је без видних  физичких оштећења, чисто

167



Информатор о раду органа града Пиротa  - 19.10.2021.
___________________________________________________________________________________________________________________________________

споља  и  изнутра,  пресвлаке  и  седишта  нису  оштећена-поцепана,  има  противпожарни  апарат  на
доступном месту. 

Возило испуњава услове прописане чланом 8. Одлуке о ауто-такси превозу на територији општине
Пирот (,,Сл.лист града Ниша“ бр.44/06 и 41/09).

Имајући у виду напред наведено, као и то да је подносиоц захтева регистровао ауто-такси радњу за
превоз путника на територији општине Пирот код Агенције за привредне регистре, подносиоцу захтева
се издаје одобрење за обављање ауто-такси превоза путника на територији општине Пирот, а у свему у
складу са чланом 6а Закона о превозу у друмском саобраћају („Сл.гласник РС“ бр. 46/95, 66/01, 61/05,
91/05, 62/06 и 31/11).

Против овог решења може се поднети жалба Општинском већу Општине Пирот, у року од 15 дана
од дана пријема решења преко овог органа уз административну таксу од 140 динара.

Такса за ово решење наплаћена је на основу Одлуке о општинским административним таксама у
износу од 2.000,00 динара, за преглед такси возила.

НАЧЕЛНИК
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ГРАДСКИ И ПРИГРАДСКИ САОБРАЋАЈ

Законом  о  превозу  у  друмском  саобраћају,  Одлуком  о  линијском  превозу  у  градском  и
приградском саобраћају на територији општине Пирот,  као и осталим првним актима прописани су
услови и начин оганизовања послова у вршењу комуналне делатности линијског превоза путника у
градском и приградском саобраћају, права и обавезе предузећа и другог правног лица који обављају ову
делатност,  права и обавезе Општине Пирот која поверава ову делатност,  права и обавезе корисника
превоза и услови за континуирано обављање ове делатности, надзор над спровођењем прописа и казне
за непоштовање одредби.

Градски превоз путника на територији општине Пирот организован је на 7 линија:
Линија 1:   Болница – Радин До  
1. Болница – Радин До
2. Болница – ОШ „Душан Радовић“ – Радин До

Линија 2: Гњилан - Пирот

 Гњилан – Гимназија – Индустријска зона

 Гњилан – Гимназија – Спортска хала „Кеј“ – Гимназија – Гњилан

Линија 3: Градашница - Пирот
- Градашница – Градска болница
- Градашница – Индустријска зона – Градска болница
- Градашница – ОШ „Душан Радовић“ – Градска болница

Линија 4: Извор - Пирот
- Извор – Бериловац – Индустријска зона
- Извор – Бериловац – Градска болница

Линија 5: Пољска Ржана - Пирот

1. Пољска Ржана – Центар – Градска болница

2. Пољска Ржана – Центар - Провалија

3. Пољска Ржана- ОШ „8.септембар“ - Провалија

Линија 6: Кавак - Пирот
- Укинута

Линија 7: Присјанско насеље - Пирот
- Присјансо насеље – Индустријска зона
- Присјанско насеље – Градска болница
- Присјанско насеље – ОШ „8.септембар“

169



Информатор о раду органа града Пиротa  - 19.10.2021.
___________________________________________________________________________________________________________________________________

Приградски превоз путника на територији општине Пирот организован је на 5 пакета линија, и то:

Линије пакета 1 су:
2- Пирот – Крупац – Пољска Ржана – Пирот (Кружна линија)
3- Пирот – (Славиња) - Дојкинци
4- Пирот – Копривштица – Гостуша
5- Пирот – Завојско језеро (од 15.јуна до 31.августа)

Линије пакета 2 су:
6- Пирот – Сопот
7- Пирот – Темска – Орља – Топли До - Рагодеш

Линије пакета 3 су:
8- Пирот – Расница – Сиња Глава
9- Пирот – Костур – Понор 
10- Пирот – Костур 
11- Пирот – Понор 
12- Пирот – Присјан – Камик

Линије пакета 4 су:
13- Пирот – Станичење – Осмаково

Линије пакета 5 су:
14- Пирот – Суково – Власи
15- Пирот – Држина – Петровац – Војнеговац

Врсте карата у градском и приградском саобраћају:

Карта за једну вожњу:  купују се у аутобусу. Једнократне су и њихова важност са завршетком
вожње престаје.

Дневна карта: купују се у аутобусу. Важи за неограничен број вожњи на свим линијама градског
саобраћаја у току једног дана. 

Повратна карта: издају се за све линије приградског саобраћаја. Повратна карта важи 15 дана.
Месечна карта:  купује се код овлашћеног дистрибутера карата.  За  куповину  месечне  карте

неопходно је  поседовање легитимације.  Издавање легитимације  је  бесплатно  и  важи све  до измене
података у истој (презиме, релација, предузеће, школа...). 

Месечне карте могу бити:
Градске. Примењују се у градском саобраћају и важе за све линије у градском саобраћају у месецу
за који су издате и искључиво на име путника.
Релацијске. Примењују  се у приградском саобраћају. Важе само за релацију за коју су издате и на
име корисника месечне карте. Уколико се жели њихова примена и у Градском превозу може се
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извршити доплата за градски саобраћај, која је у износу од 30% вредности цене месечне карте за
Градски превоз. Могу бити радничке, ђачке и наставничке. 
Зонске. Зонске  месечне  карте  се  купују  на  исти  начин  као  и  релацијске,  с  тим  да  немају
ограничења по релацијама. Важе за комплетан градско - приградски саобраћај. Важе за месец за
који су издате, као и за име путника на које гласе. 

Годишње карте. Важност ових карата је за календарску годину и важе искључива на име путника
и на релацији за коју су издате. Издају се лицима старијим од 65 година и то са попустом од 60% у
односу на дванаестоструку вредност свих типова месечних карата. 

Повлашћене.  Овај  тип  карата  се  издаје  искључиво  по  списковима  које  верификују  надлежне
службе ОУ Пирот. Категорије које имају право на повлашћен превоз су Ратни војни инвалиди (РВИ) до
6.  категорије,  Савез слепих и слабовидих Пирот,  Савез глувих и наглувих Пирот,  Друштво ментално
недовољно развијених лица Пирот.

Цене карата

Цене карата у градском и приградском саобраћаја одређују су Ценовником на који сагласност даје
Општинско веће општине Пирот. Цене карата за једну вожњу су:

до 4 км 47 дин.
од 4 до 8 км 95 дин.
од 8 до 10км 105 дин.
од 10 до 13км 120 дин.
од 13 до 16км 125 дин.
од 16 до 20км 140 дин.
од 20 до 25км 190 дин.
од 25 до 30км 215 дин.
од 30 до 35км 250 дин.
Више од 35 км 280 дин.

Цена дневне карте у градском саобраћају одређује се Ценовником - приближно се обрачунава се
тако што се цена карте за једну вожњу помножи са 3 (три)
Цена месечне карте у градском саобраћају обрачунава тако што се цена карте за једну вожњу
помножи са 40 (четрдесет),
Цена повратне карте у приградском саобраћају обрачунава се тако што се двострука вредност цене
карте у једном правцу умањи за 20%,
Цена  месечне  карте  у  приградском саобраћају  обрачунава  се  тако  што  се  број  радних  дана  у
месецу без субота помножи са два и са ценом карте за једну вожњу на тој релацији, па се на
добијену вредност обрачуна попуст од 25%.

Дистрибуција карата
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Дистрибуција свих врста карата у градском и приградском саобраћају врши се искључиво преко
овлашћеног  дистрибутера  коме  се  послови  дистрибуције  карата  у  градско-приградском  саобраћају
поверавају путем Јавног конкурса.

Сви  типови  претплатних  (месечне,  годишње) и  повлашћених  карата  за  градско-приградски
саобраћај купују се искључиво код овлашћеног дистрибутера.

Остале врсте карата превозник задужује код овлашћеног дистрибутера и самостално организује
продају ( у аутобусу...). 

Све карте морају имати жиг Општине Пирот. 

Субвенције општине Пирот

Превоз особа старијих од 65 година

Особама старијим од 65 година са пребивалиштем у селима општине Пирот обезбеђен је бесплатан
превоз  на релацији од места њиховог пребивалишта до Пирота.  Корисник превоза мора поседовати
одговарајућу легитимацију.

Потребна докумантација за издавање легитимације:
- фотокопија личне карте (оригинал на увид)
- 1 фотографија ( 3x2цм)

Документација се предаје:
2. на шалтеру 9 ОУЦ
3. у пословници „МАXA TOURS“ преко пута аутобуске станице

Издавање легитимације је након 7 дана од дана предаје документације на шалтеру 9 услужног
центра.

Превоз деце предшколског узраста, ученика и наставника

Одлуком о  регулисању обезбеђења средстава за превоз и учешћа општине Пирот у трошковима
превоза  деце  припремног  предшколског  програма  и  ученика  и  запослених  у  основним  и  средњим
школама, прописано је да право на обезбеђивање средстава за превоз, односно учешће општине Пирот у
трошковима превоза остварују следеће категорије корисника:

- деца и њихови пратиоци ради похађања припремног предшколског програма на удаљености већој
од два километра од најближег објекта предшколске установе, у висини од 100%,
-  ученици основних школа чије је пребивалиште на удаљености већој од 4 км од школе, у висини
од 100%, 
-  деца са сметњама у развоју која похађају припремни претшколски програм и ученици основних
и средњих школа са сметњама у развоју, без обзира на удаљеност места становања од предшколске
установе, односно школе, у висини од 100%,
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-  запослени у основним и средњим школама, чије је пребивалиште на удаљености већој од 4 км од
школе, у висини од 100%, 
-  ученици средњих школа чије је пребивалиште на удаљености већој од 4 км од школе, у висини
од 50%,
-   ученици  основних  школа  који  имају  пребивалиште  у  селима  која  су  обухваћена  градским
линијским  превозом,  уколико  у  том  селу  не  постоји  основна  школа,  односно  виши  разреди
основне школе (Извор, Пољска Ржана, Градашница, Бериловац, Гњилан), у висини од 80% цене
месечне карте,
-   ученици  средњих  школа  који  имају  пребивалиште  у  селима  која  су  обухваћена  градским
линијским превозом (Извор, Пољска Ржана, Градашница, Бериловац, Гњилан), у висини од 50%
цене месечне карте.

Наведено право остварују корисници који имају пребивалиште на територији општине Пирот и
похађају, односно раде у установи чије је седиште на територији општине Пирот.

Уколико  пребивалиште  корисника  није  обухваћено  мрежом  линија  градског  и  приградског
саобраћаја, право одређено овом одлуком корисници могу остварити коришћењем одговарајуће линије
међумесног превоза, до успостављања одговарајуће линије градског или приградског превоза.

Приликом  уписа  деце  припремног  предшколског  програма  у  предшколске  установе,  односно
ученика у основне школе у Пироту, мора се поштовати Одлука о мрежи предшколских установа на
територији општине Пирот, односно Одлука о мрежи основних школа на територији општине Пирот,
почев од дана ступања на снагу ове одлуке.

Деца  која  приликом  уписа  у  предшколску  установу  не  испоштују  одредбе  Одлуке  о  мрежи
предшколских установа на територији општине Пирот, не остварују право на обезбеђење средстава за
превоз утврђено овом одлуком.

Ученици који приликом уписа у основну школу не испоштују одредбе Одлуке о мрежи основних
школа на територији општине Пирот,  не остварују право на обезбеђење средстава, односно учешће
општине Пирот у трошковима превоза.

Средства за плаћање трошкова превоза ученика и просветних радника преноси установи-школи
стручна  служба  Одељења за  привреду  и  финансије  општине  Пирот,  на  основу  достављеног  списка
овереног од стране директора установе-школе и Одељења за ванпривредне делатности, до 25. у месецу
за наредни месец.
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ЈАВНИ ПУТЕВИ, ТЕХНИЧКО РЕГУЛИСАЊЕ 
И БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА

Техничко  регулисање  саобраћаја  на  државним  путевима  обавља  министарство  надлежно  за
послове  саобраћаја,  а  на  општинским  путевима  и  улицама  у  насељима  орган  јединице  локалне
самоуправе надлежан за послове саобраћаја.

 Под  техничким  регулисањем  саобраћаја  подразумевају  се  све  мере  и  акције  којима  се
утврђује режим саобраћаја у редовним условима и у условима радова на путу, а нарочито:  

    усмеравање и вођење саобраћаја,

 управљање брзинама у функцији густине саобраћајног тока, 

 ограничење брзине у функцији стања коловоза и временских услова, 

 одређивање једносмерних путева и улица, 

 утврђивање путева и улица у којима се забрањује саобраћај или саобраћај одређене врсте
возила, 

 ограничење брзине кретања за све или поједине категорије возила, 

 одређивање  простора  за  паркирање  и  заустављање  возила,  снабдевање,  усмеравање  и
преусмеравање корисника, 

 одређивање безбедног и ефикасног начина регулисања саобраћаја на раскрсницама, локација
аутобуских стајалишта, дозвољена осовинска оптерећења, ради заштите животне средине и
слично.

Саобраћајно-техничким мерама у насељу уређује се режим саобраћаја у редовним условима и у
току радова на путу, а нарочито: усмеравање транзитног, теретног, бициклистичког, пешачког саобраћаја,
утврђивање путева и улица намењених јавном превозу путника, начин коришћења саобраћајних трака за
возила јавног превоза путника, ограничење брзине за све или поједине категорије возила, одређивање
једносмерних улица, пешачких зона, зона успореног саобраћаја,  зона "30", зона школе, зона заштите
животне средине, одређивање безбедног и ефикасног начина регулисања саобраћаја на раскрсницама,
одређивање простора за паркирање и заустављање возила, снабдевање, усмеравање и преусмеравање
корисника и слично.

За спровођење утврђеног режима саобраћаја мора се израдити саобраћајни пројекат и на путу
поставити саобраћајна сигнализација према пројекту. Надлежни орган даје сагласност да је пројекат
израђен у складу са утврђеним режимом саобраћаја.

Одлуком о техничком регулисању саобраћаја на територији општине Пирот регулишу се питања
техничког  регулисања  саобраћаја  на  општинским  путевима  и  улицама  у  насељеним  местима  на
територији  општине  Пирот  и  уређују  друга  питања  од  значаја  за  несметано  и  безбедно  одвијање
саобраћаја на територији општине Пирот.

Регулисање и управљање саобраћајем надлежни орган за саобраћај врши  доношењем решења о
техничком регулисању саобраћаја којим се утврђује режим саобраћаја и саобраћајно-техничке мере за
израду саобраћајног пројекта.
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Предузеће  коме  је  поверено  управљање  саобраћајном  сигнализацијом  поставља,  замењује,
допуњује  и  обнавља  саобраћајну  сигнализацију,  опрему  пута  и  објекте  и  опрему  за  заштиту  пута,
саобраћаја и околине.

На  основу  решења  којим  се  утврђује  режим  саобраћаја  предузеће  је  обавезно  да  изради
саобраћајно-теничку документацију и исту достави надлежном органу на сагласност. 

Надлежни  орган  за  саобраћај  решењем  издаје  сагласност  да  је  саобраћајно-техничка
документација урађена у складу са решењем о техничком регулисању саобраћаја.

Захтев за постављање саобраћајне сигнализације преузима се на шалтеру 9 услужног центра. У
складу  са  роковима  прописаним  Законом  о  општем  управном  поступку,  надлежни  орган  доноси
одговарајуће решење.

Улазак  моторним возилом у пешачку зону

У пешачкој зони, у одређеном временском периоду, надлежни орган за саобраћај, може посебним
решењем дозволити кретање одређених возила за посебне потребе и то брзином кретања пешака, тако
да не угрожавају пешаке. 

Посебне потребе у смислу претходног става могу бити: 
- улазак возила тешких инвалида који станују у пешачкој зони, 
- возила станара који немају други прилаз објекту, 
- снабдевање прехрамбених производа, 
- транспорт лако ломљиве робе,
- превоз новца и вредносних папира, 
- извршавање неодложних комуналних интервенција, сеобе, возила инспекцијских органа и сл.
Субјекти  коришћења  пешачких  зона  могу  бити  правна  и  физичка  лица,  са  или  без  плаћања

накнаде.
Без плаћања накнаде могу правна лица која обављају специфичне делатности у интересу грађана:

Хитна помоћ,  МУП, ватрогасна возила,  Јавна комунална предузећа чији је  оснивач општина,  Јавна
комунална предузећа чији је оснивач република Србија.

Са плаћањем накнаде за остваривање права правна лица обавезна су да доставе захтев са следећом
документацијом:

- Фотокопија решења о регистрацији правног лица
-  Фотокопију  саобраћајне  дозволе  за  возило  које  ће  улазити  у  зону  са  ограниченим  временом
задржавања

Физичка лица - станари могу остварити право уласка-изласка возила у пешачку зону у току 24 часа
ако су испуњени следећи услови:

- да станују у пешачкој зони у кући са двориштем и гаражом за паркирање возила, или у стамбеној
згради са изграђеним простором за паркирање и да не постоји други приступ осим кроз пешачку зону,
- да уз захтев доставе фотокопију личне карте или уверење (потврду) о пребивалишту и фотокопију
саобраћајне дозволе.
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Накнада за улазак утврђује се на основу аката којима се дефинишу комуналне таксе и накнаде за
коришћење јавних путева и улица.

Привремена измена режима саобраћаја

Привремени  режим  саобраћаја  због  извођења  радова  одређује  надлежни  орган  за  послове
саобраћаја, доношењем Решења о утврђивању саобраћајно-техничких мера у току радова на путу. 

Подносилац захтева је дужан да, осим у случају  хитних радова који не трају дуже од 24 сата, у
складу  са  утврђеним  саобраћајно-техничким  мерама,  уради  саобраћајни  пројекат  са  ситуационим
планом привремене саобраћајне сигнализације у току извођења радова, те да га пре почетка извођења
радова достави надлежном органу за саобраћај на сагласност.

Захтеви и  обрасци који  се  тичу техничког  регулисања саобраћаја  преузимају  се  на  шалтеру 9
Општинског услужног центра.
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНСКА УПРАВА ПИРОТ
Одељење  за  урбанизам,  стамбено-комуналне
послове, грађевинарство и инспекцијске поослове
Број:03-У-344/______-_____ 
(уписује надлежни орган)
ПИРОТ

- Надлежном органу за саобраћај –

Предмет : Привремена измена режима саобраћаја

Кратак опис локације за који се тражи измена режима саобраћаја:
_________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Период за који се тражи измена режима саобраћаја (од-до):
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

Образложење захтева – врста радова који се изводе на коловозу/тротоару:
_________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

Потребна документа за издавање сагласности:

У року од 7 дана надлежни орган издаје Решење о привременој измени режима саобраћаја. 
По добијању Решења надлежном органу за саобраћај потребно је приложити:
- Решење надлежног органа за комуналне послове о одобравању извођења радова на јавној површини,
- Саобраћајни пројекат са ситуационим планом саобраћајне сигнализације у току извођења радова у складу
са издатим Решењем (чл. 154 и 155 ЗоБС-а и чл.9 Правилника о саобраћајној сигнализацији)

Рок за издавање сагласности је три дана од дана доставе аката из тачке 1 и 2.

Подаци о подносиоцу захтава:

Подносилац захтева: _____________________________________________________________________

Пуно пословно име: _____________________________________________________________________

Матични број: __________________________________________________________________________

Адреса: ________________________________________________________________________________

Особа за контакт: ______________________________________________________________________

Телефон за контакт: _____________________________________________________________________
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Датум: _____._____.20___.год.
ПИРОТ

_______________________________________
Потпис / (печат за правна лица/предузетнике)

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНСКА УПРАВА ПИРОТ
Одељење за урбанизам, стамбено-комуналне 
послове, грађевинарство и инспекцијске поослове
Број:03-У-344/______-20__ 
(уписује надлежни орган)
ПИРОТ

- Надлежном органу за саобраћај –

Предмет : Захтев за заустављање/паркирање моторног возила ради утовара/истовара ствари

Кратак опис локације (назив пословног објекта, улица и број...): ____________________________

_______________________________________________________________________________________

Учесталост обављања делатности (нпр. радним даном у периоду од-до...): ____________________

_______________________________________________________________________________________

Време задржавања возила приликом обављања делатности: ________________________________

_______________________________________________________________________________________

Врста терета који се превози: ____________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

Подаци о возилу:

Власник возила: _________________________________________________________________________

Марка: _________________________________________________________________________________

Тип: ___________________________________________________________________________________

Регистарска ознака возила: _______________________________________________________________

Носивост:______________________________________________________________________________

Подаци о подносиоцу захтева:

Подносилац захтева: _____________________________________________________________________

Пуно пословно име: _____________________________________________________________________

Матични број: __________________________________________________________________________

Адреса: ________________________________________________________________________________

Особа за контакт: _______________________________________________________________________

Телефон за контакт: _____________________________________________________________________ 

Напомена: Уз захтев приложити фотокопију саобраћајне дозволе за возило.
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Датум: _____._____.2012.год.

ПИРОТ

_______________________________
Потпис 

(печат за правна
лица/предузетнике)ОПШТИНА ПИРОТ
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ОПШТИНСКА УПРАВА

Одељење за урбанизам, стамбено-комуналне 

послове, грађевинарство и инспекцијске послове

ПРЕДМЕТ : Пријава угрожавања и измена режима саобраћаја

Предмет пријаве :

- Паркирано теретно моторно возило,аутобус,трактор

- Паркирано моторно возило које је нерегистровано

- Оштећен пут или путни објекат на локалним и некатегорисаним путевима

- Оштећена или недостајућа вертикална или хоризонтална сигнализација (односи се на саобраћајни знак и 
ознаке на коловозу) 

- 5) Остало

( заокружите одговарајући број испред предмета )

Кратак опис предмета угрожавања одвијања саобраћаја : 

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_____________________ 

Тачна адреса, или опис локације (ако се ради о паркираном возилу, може и регистарски број и име и адреса 
власника ) :

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_____________________

Датум :

___________________________

Подносилац пријаве:

_____________________________ 

Ул.____________________бр.____
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ОПШТИНА ПИРОТ

ОПШТИНСКА УПРАВА

Одељење за урбанизам, стамбено-комуналне послове, 
грађевинарство и инспекцијске послове

ПРЕДМЕТ : Пријава неправилности у одвијању линијског и ванлинијског јавног превоза путника у
градском и приградском саобраћају

Предмет пријаве :

- Непоштовање реда вожње аутобуса приградског и градског саобраћаја

- Притужба на рад особља у јавном превозу путника ( односи се и на ванлинијски превоз и такси превоз)

- Притужбе на хигијенске услове у возилима јавног превоза (односи се и на ванлинијски превоз и такси 
превоз) 

(заокружите одговарајући број испред предмета)

Кратак опис неправилности одвијања јавног превоза путника као и датум и време уочавања неправилности,
ако се ради о непоштовању реда вожње, навести линију и време кашњења или ранијег поласка :

_________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Адреса, назив, или било који други подаци који су вам познати о превознику чију неправилност у раду 
желите да пријавите :

_________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

ДАТУМ 

_____________________
ПОДНОСИЛАЦ ПРИЈАВЕ

 ______________________________________

ул.______________________________бр._____

Контакт тел.: 
__________________________________
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ОДСЕК  ЗА  ИНСПЕКЦИЈСКЕ  ПОСЛОВЕ

Одсек  за  инспекцијске  послове  Општинске  управе  Пирот  сачињавају  комунална  инспекција,
грађевинска инспекције, инспекција за заштиту животне средине и саобраћајна инспекција.

Инспектори одсека обављају послове инспекцијског надзора над:
- применом закона и других прописа којима се уређује обављање комуналних    делатности;
- применом закона и других прописа у обављању локалног превоза;
-  применом закона и других прописа којима се уређује изградња објеката за које грађевинску дозволу
издаје Општинска управа;
-  применом закона и других прописа којима се уређује  изградња и реконструкција, као и безбедност
саобраћаја на јавним путевима; 
- применом закона и других прописа којима се уређује област заштите животне средине. 

Поред инспекцијског надзора у одсеку се обављају и управно-правни послови, послови надзора
над реализацијом планова и програма ЈКП “Комуналац” Пирот и ЈКП ”Водовод и канализација” Пирот,
као и административни и канцеларијски послови. 

Запослени у Одељењу обављају и друге послове на основу закона и подзаконских аката, одлука,
закључака, решења и других налога Скупштине општине, Општинског већа, председника општине и
начелника Општинске управе.

У поступку инспекцијског надзора, инспектори воде управни поступак и доносе решења, врше
принудна извршења донетих решења и подносе захтеве за покретање прекршајног поступка, пријаве за
учињени  привредни  преступ,  као  и  кривичне  пријаве за  које  су  овлашћени  законом  или  другим
прописом.
           

КОМУНАЛНA  ИНСПЕКЦИЈA

Подношење захтева Одсеку комуналне инспекције, врши се усменим, писменим и електронским
путем. Усменим путем се врши: лично и телефонским путем. Писменим путем подразумева све врсте
писаних захтева (поднесци).

Приложени захтеви се најпре евидентирају  у књигу примљених захтева и  потом шеф одсека
распопређује и даје захтев инспектору на даље поступање.

Инспектор  које  је  примио  захтев,  разматра  исти  и  оцењује,  да  ли  је  комунална  инспекција
надлежна  за  поступање  и  одлучује  по  истом,  па  уколико  утврди  да  предмет  није  у  надлежности
комуналне инспекције, одбациће захтев закључком и упутити странку на надлежни орган.

Уколико се утврди да је комунална инспекција надлежна да одлучује у тој правној ствари, захтев
се разматра у складу са Законом о општем управном поступку и Законима којима се ближе регулише
област, уредбама, Правилницима и Одлукама Скупштине општине Пирот

Незадовољна  странка,  спроведеним поступком по  поднетом захтеву,  може уложити жалбу  на
донету одлуку (Решење или Закључак). Жалба се доставља другостепеном Органу, преко овог Одсека
или директно, у писменој форми. 

За решавање по жалби у другом степену, надлежно је Општинско веће општине Пирот.. 
Комунални инспектор као првостепени орган, испитује да ли је жалба допуштена, благовремена

и изјављена од овлашћеног лица.
Недопуштену, неблаговремену или од неовлашћеног лица изјављену жалбу првостепени орган

(комунални инспектор) одбацује својим Закључком.
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Ако комунални инспектор који је донео решење нађе да је жалба основана, поступиће у складу са
чланом 225, 226, 227. Закона о општем управном поступку («Сл.  лист СР Југославије»,  бр.  33/97 и
31/01).

На крају,  комунални инспектор ће поступити у складу са члана 228. ЗУП-а и без одлагања, а
најдоцније у року од 15 дана од дана пријема жалбе, заједно са списима предмета, доставити надлежном
органу за решавање по жалби.

Комунална инспекција обавља следеће послове:

-Врши надзор над применом и спровођењем Закона о комуналној делатности, Одлука и других
акта Скупштине општине и Општинског већа,

- Врши надзора над  спровођењем програма рада Јавних комуналних предузећа
- Контрола стања комуналних објеката 
- Контрола пружања комуналних услуга у складу са утврђеним условима
- Уклањање ствари и других предмета са јавних површина
- Контрола- надзор на пијацама (зелена, робна и сточна пијаца)
-Контрола радног времена 
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ПРИМЕР 1

Комунални  инспектор Одељења за урбанизам,  стамбено-комуналне послове, грађевинарство и
инспекцијске послове општинске управе Пирот, је по писменој пријави Скупштине стамбене зграде у
Пироту,  увидом на лицу места утврдио и записнички константовао да је на јавној зеленој површини у
близини стамбене зграде паркирано моторно возило регистарских ознака ПИ-000-00 марке ,,РЕНО 19,,
беле боје.

 Решењем број: 03-у-355/100-11 од 29.06.2011. године наложено је уклањање моторног возила са
јавне зелене површине у року од 15 минута од достављања овог решења. У решењу је наведено да у
случају да возило у назначеном року не буде уклоњено, биће уклоњено преко другог лица о трошку
власника.

Обзиром да власник моторног возила у моменту инспекцијске контроле није био присутан на
лицу  места,  решење  је  достављено  у  складу  са  чланом  107  став  2  Одлуке  о  комуналном
уређењу(«Сл.лист  града Ниша»,  бр.  9/00,  15/02,  19/05  и  68/09),  односно  исто  је  налепљено  на
ветробранско стакло моторног возила.

 Жалба не одлаже извршење овог решења.
          Како власник моторног возила није уклонио возило у остављеном року, комунални инспектор је
Закључком о дозволи извршења бр.03-у-355/100-11 од 29.06.2011 год. утврдио да је напред наведено
решење постало извршно дана 29.06.2011 год. Моторно возило је уклоњено са јавне површине од стране
ЈП ,,Паркинг сервис,,  Пирот специјалним возилом «Паук»,  и  исто је  премештено на за то одређено
место на паркингу у улици Козарачкој у Пироту.

Власник возила је преузео своје возило уз плаћање трошкова уклањања.
Комунални инспектор је поднео захтев за покретање прекршајног поступка против власника

моторног возила, јер је починио прекршај из члана  89 став 1 тачке 4 Одлуке о комуналном уређењу
(«Сл.лист града Ниша», бр. 9/00, 15/02, 19/05 и 68/09), а који је кажњив по члану 109 став 3 а у вези са
ставом 1 тачке 69 наведеног члана исте одлуке.

Против  наведеног  Решења  и  Закључка  о  дозволи  извршења  власник  моторног  возила  није
уложио жалбу Општинском већу општине Пирот као другостепеном органу.

Одељење за урбанизам, стамбено-комуналне послове,  грађевинарство и инспекцијске послове
Општинске управе Пирот, решавајући по службеној дужности у управној ствари заштита јавних зелених
површина,  на  основу  члана  105,106  и  107  Одлуке  о  комуналном  уређењу  („Општински  службени
гласник“,бр.9/2000; „Сл.лист града Ниша“, 15/02,19/05 и 68/09), и члана 192 ЗУП-а ("Службени лист
СРЈ",бр.33/97, 31/01), доноси:

Р Е Ш Е Њ Е

НАЛАЖЕ се сопственику-кориснику уклањање путничког моторног возила марке  ,,Пено 19,,
беле боје, регистарских ознака ПИ-000-00 са јавне зелене површине у близини вишеспратне стамбене
зграде у улици Устаничкој бр.10 у Пироту.

Рок  за  уклањање  је  15  минута  од  прибијања  предметног  решења  на  ветробранско  стакло
аутомобила.

Уколико се не поступи по овом решењу  у остављеном року,  уклањање ће се извршити преко

другог лица а на трошак извршеника.  
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Жалба не одлаже извршење решења.

О б р а з л о ж е њ е

Комунални  инспектор  Одељења  за  урбанизам,  стамбено-комуналне   послове,
грађевинарство и инспекцијске послове Општинске управе општине Пирот у вршењу инспекцијског
надзора  над  заштитом  јавне  зелене  површине,  дана  29.06.2011  године,  у  10  часова  на  лицу  места
утврдио је следеће чињенично стање:

-да је на јавној зеленој површини у близини вишеспратне стамбене зграде у  ул.Устаничкој бр.10
у Пироту, остављено путничко моторно возило марке ,,Пено 19,, беле боје, регистарских ознака ПИ-000-
00.

У тренутку инспекцијске контроле сопственик –корисник моторног возила није био присутан.

Заузећем јавне површине омета се нормално коришћење напред наведеног комуналног објекта.

Чланом  89  став  1  тачка 4  Одлуке  о  комуналном  уређењу  („Општински  службени  гласник“,
бр.9/00;  „Сл.лист  града  Ниша“,  бр.15/02,19/05  и  68/09),  прописано  је  да  је  забрањено  кретање  и
паркирање возила на јавним зеленим површинама у Пироту. 

На основу свега напред наведеног, а применом члана 89 став 1 тачка 4 и члана 107 Одлуке о
комуналном уређењу („Општински службени гласник“, бр.9/00; „Сл.лист града Ниша“, бр.15/02,19/05 и
68/09) донето је решење како гласи у диспозитиву.

Решење је достављено у складу са чланом 107 став 2 наведене Одлуке.

Сходно  члану  107  став  4  Одлуке  о  комуналном  уређењу  („Општински  службени  гласник“,
бр.9/00; „Сл.лист града Ниша“, бр.15/02,19/05 и 68/09), жалба против овог решења не одлаже његово
извршење. 

Поука о правном средству:  Против овог решења може се изјавити жалба Општинском већу
Општине Пирот, у року од 15 дана од дана пријема истог, а преко овог органа непосредно писмено или
шаље препоручено путем поште са надокнадом од 140,00 динара, на основу члана 2  став 1 тачка 4
Одлуке о висини накнаде за услуге које пружа Општинска управа општине Пирот („Службени лист
града Ниша“,  бр.11/08, 89/08 и 78/09).

Решено у Одељењу за урбанизам, стамбено-комуналне послове, грађевинарство и инспекцијске
послове Општинске управе општине Пирот, дана 29.06.2011 год. под бројем 03-у-355/100-11.

                                                                                           Шеф Одсека за инспекцијске послове
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ПРИМЕР 2

Комунални  инспектор Одељења за урбанизам,  стамбено-комуналне послове, грађевинарство и
инспекцијске послове општинске управе Пирот,  по службеној дужности на лицу места је утврдио и
записнички констатовао да је на јавној површини постављен монтажни објекат-зимска, а без одобрења
надлежног органа управе.  Решењем бр. 03-у-355/50-11 од  15.12.2011.године комунални инспектор је
наложио оснивачу Самосталне угоститељске радње у Пироту, да у року од 10 дана од дана пријема овог
решења уклони зимску башту са јавне површине испред свог пословног објекта.

Уколико странка у остављеном року не уклони зимску башту, извршиће се принудно уклањање
исте преко другог лица а на терет странке.

Жалба против овог решења не одлаже његово извршење. 
Обзиром да странка у остављеном року није поступила по напред наведеном решењу, што је и

записнички константовано, комунални инспектор је Закључком о дозволи извршења бр. 03-у-355/50-11
од 29.12.2011.године утврдио да је решење бр. 03-у-355/50-11 од 15.12.2011 год. постало извршно дана
29.12.2011.године. У закљуку је наведено да ће се о тршковима извршења донети посебан закључак и да
у смислу члана  270 Закона о општем управном поступку («Сл. лист СРЈ», бр.33/97 и 31/01) жалба не
одлаже извршење решења.

Комунални  инспектор  је  поднео  захтев  за  покретање прекршајног  поступка  против  оснивача
Самосталне  угоститељске  радње у  Пироту,  јер  није  поседовао  одобрење за  постављање монтажног
објекта-зимске баште на јавној површини испред свог локала, чиме је починио прекршај из члана 19
став 1 Одлуке о постављању монтажних објеката на површинама јавне намене («Сл. лист града Ниша»,
бр.16/2010), а који је кажњив по члану 47 став 3 исте одлуке.

Против  наведеног  Решења странка  је  уложила  жалбу  Општинском већу  општине  Пирот,  као
другостепеном органу, која је примљена 28.12.2011 год. Комунални инспектор, као првостепени орган
утврдио је да је жалба, допуштена, благовремена и изјављена од овлашћеног лица и жалбу је заједно са
списима предмета дана 30.12.2011 год. доставио надлежном органу за решавање по жалби.

Општинско  веће  општине  Пирот,  као  другостепени  орган,  решењем  бр.02-350/65-12  од
15.01.2012 год. Одбило је жалбу странке као неосновану.

 Одељење за урбанизам, стамбено-комуналне послове, грађевинарство и инспекцијске послове
Општинске  управе   Пирот,  решавајући   у  управној  ствари  постављања  монтажних  објеката-зимске
баште,  Петровић Петру из  Пирота,  власнику предузетничке радње СУР,,Ловац,,  ул.Српских владара
бр.10 у Пироту, а на основу члана 44 и члана 46 став 1 Одлуке о постављању мањих монтажних објеката
(,,Службени  лист  града  Ниша,,  19/2004,36/2005,16/2010),  и  члана  192.  ЗУП-а  (,,Сл.лист
СРЈ,,бр.33/97,31/01), доноси 

Р Е Ш Е Њ Е

   1. Налаже се Петровић Петру из Пирота,  да уклони зимску башту коју је поставио на јавну

површину-тротоар испред свог пословног објекта СУР,,Ловац,, ул.Српских владара бр.10 у Пироту, јер

не поседује одобрење за постављање од надлежног органа Општинске управе Пирот.
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       2.  Рок за уклањање је 10 дана од дана достављања решења .

     3. Ако именовани не поступи сходно ставу 1 диспозитива овог решења у датом року, извршење ће се

спровести  преко другог  лица  о  трошку извршеника  и  поднеће се  захтев  за  покретање прекршајног

поступка код Прекршајног суда у Пироту.

Жалба не одлаже извршење решења.

О б р а з л о ж е њ е

Комунални инспектор Одељења за урбанизам,стамбено-комуналне послове, грађевинарство и
инспекцијске послове Општинске управе Пирот, у вршењу надзора над заузећем јавне површине, дана
14.12.2011 год. на лицу места утврдио је следеће чињенично стање :

-Да је Петар Петровић из Пирота, извршио заузеће јавне површине-тротоара испред свог пословног

објекта СУР.,,Ловац,, ул.Српских владара бр.10 у Пироту, на тај начин што је поставио зимску башту

са монтажним подом, габарита 5x5м, без претходног  одобрења надлежног органа Општинске управе

Пирот .

Чланом 16 став 1 Одлуке о постављању мањих монтажних објеката на површинама јавне намене

(,,Сл.лист града Ниша бр.19/2004, 36/2005,16/2010),  предвиђено је да се под зимским баштама на

површинама јавне намене, подразумевају објекти са следећим садржајем:

-са или без монтажног пода, сунцобрани, столови, столице и сл. 

Чланом 19 исте одлуке,предвиђено је да се зимске и летње баште постављају искључиво на основу

одобрења   које  издаје  Одељење  за  урбанизам,  стамбено-комуналне  послове,  грађевинарство

инспекцијске послове Општинске управе Пирот, а на основу диспозиције објекта.

Имајући у виду утврђено  чињенично стање, овај орган је применом члана 46 став 1 и став 2, а у вези

са  чланом  16 и 19  Одлуке о постављању мањих монтажних објеката на површинама јавне намене

(,,Службени лист града Ниша,, бр.19/2004,36/2005,16/2010),  донео решење како гласи у диспозитиву.
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Сходно члану  46 став 7  поменуте Одлуке  жалба на решење инспектора  не одлаже извршење решења.

Правна поука :Против овог решења може се изјавити жалба Општинском већу општине Пирот, преко

овог Одељења,у року од 8 дана од дана достављања са уплатом накнаде од 140 динара. 

Решено у Одељењу за урбанизам, стамбено-комуналне послове,грађевинарство и инспекцијске
послове Општинске управе Пирот, дана 15.12.2011.год, под бројем                  03-У-355/50-11.

Обрадио:                                       Шеф Одсека  за инспекцијске послове
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Одељење за урбанизам, стамбено-комуналне послове,  грађевинарство и инспекцијске послове

Општинске  управе  Пирот,  решавајући  по  службеној  дужности  у  поступку  контроле  уклањања

монтажног  ојекта-зимске,  извршеника   Петровић  Петра  из  Пирота,  власника  предузетничке  радње

СУР ,,Ловац,,  ул.Српских владара бр.10 у Пироту, на основу члана 267, 268 и 275 Закона о општем

управном поступку ("Службени лист СРЈ", број 33/97, 31/01) доноси

ЗАКЉУЧАК
О

ДОЗВОЛИ ИЗВРШЕЊА

Утврђује  се  да  је  решење  Одељења  за  урбанизам,  стамбено-комуналне  послове,
грађевинарство и инспекцијске послове Општинске управе Пирот, број 03-У-355/50-11 од 15.12.2011
године, постало извршно дана 29.12.2011 год.  те се дозвољава његово извршење.
Уколико извршеник у року од 12 сати по пријему овог закључка, не уклони монтажни објекат-зимску

башту,  коју  је  поставио  на  јавну  површину-тротоар  испред  свог  пословног  објекта  СУР  ,,Ловац,,

ул.Српских владара бр.10 у Пироту, извршење ће се спровести од стране другог лица, а на трошак

извршеника, стим што ће се трошкови принудног извршења накнадно утврдити-обрачунати.

Жалба не задржава започето извршење.

Образложење

Одељење  за  урбанизам,  стамбено-комуналне  послове,  грађевинарство  и  инспекцијске  послове

Општинске управе Пирот, решењем број 03-У-355/50-11 од 15.12.2011 године, наложило је Петровић

Петру  из  Пирота,  да  уклони  монтажни  објекат-зимску  башту  коју  је  поставио  на  јавну  површину-

тротоар  испред  свог  пословног  СУР  ,,Ловац,,  ул.Српских  владара  бр.10  у  Пироту,  јер  не  поседује

одобрење за постављање од надлежног органа Општинске управе Пирот.
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Решење је постало извршно дана 29.12.2011 године, па како у остављеном року није поступљено по

решењу, што је установљено и записнички константовано  29.11.2011 год. у 11,30 сати, то је на основу

члана  267,  268  и  275  ЗУП-а  ("Службени  лист  СРЈ",  број  33/97,  31/01)  донет   закључак  о  дозволи

извршеља како гласи у диспозитиву.

Против овог закључка сходно члану 270 став 1 Закона о општем управном поступку (,,Службени лист

СРЈ,, бр.33/97, 31/01) може се изјавити жалба (која се односи само на извршење, а тиме се не побија

правилност решења које се извршава) Општинском већу општине Пирот у року од 15 дана од дана

пријема закључка, са административном таксом од 140 динара.

Сходно члану 270 став 2 Закона о општем управном поступку (,,Службени лист СРЈ,, бр.33/97, 31/01)

жалба не одлаже започето извршење.

Решено у Одељењу за урбанизам, стамбено-комуналне послове, грађевинарство и инспекцијске послове

Општинске управе Пирот, дана 29.11.2011 год.под бројем 03-У-355/50-11  

Oбрадио:

Шеф Одсека за инспекцијске послове
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ПРИМЕР 3

Комунални  инспектор Одељења за урбанизам,  стамбено-комуналне послове, грађевинарство и
инспекцијске послове општинске управе Пирот,  по службеној дужности на лицу места је утврдио и
записнички констатовао да је оснивач Самосталне трговинске радње из Пирота, у пословне сврхе на
јавној  површини испред свог локала поставио 2 расхладне витрине и тезгу за излагање воћа,  а без
одобрења надлежног органа управе

Решењем бр.03-у-355/66-11 од 17.07.2011 год.наложено је оснивачу да у року од 7 дана од дана
пријема овог решења, уклони наведене ствари са јавне површине под претњом принудног извршења
преко другог лица.

Жалба против овог решења не одлаже његово извршење. 
Комунални инспектор је поднео захтев за покретање прекршајног поступка против власника

Самосталне трговинске радње у Пироту, јер није поседовао одобрење за заузеће јавне површине испред
свог пословног објекта, чиме је починио прекршај из члана  93 став 1 тачке 3 Одлуке о комуналном
уређењу («Сл.лист града Ниша», бр. 9/00, 15/02, 19/05 и 68/09), а који је кажњив по члану 109 став 3 а у
вези са чланом 108 тачке 71 исте одлуке.

Власник је од надлежног органа управе прибавио одобрење за заузеће јавне површине испред
свог локала, те је комунални инспектор обуставио поступак за принудно уклањање напред наведених
ствари.

Одељење за урбанизам, стамбено-комуналне послове,  грађевинарство и инспекцијске послове
Општинске управе Пирот, решавајући по службеној дужности у управној ствари заузеће јавне површине
испред пословних просторија, Петар Петровић из Пирота, власник предузетничке радње  СТР ,,Пјер,, на
основу  члана  105   и  106   став  1  тачке  4  Одлуке  о  комуналном  уређењу(,,Општински  сл.гласник,,
бр.9/2000;  ,,Службени  лист  града  Ниша,,  бр.15/02,  19/05,  68/09  )   и  члана  192  ЗУП-а  (,,Сл.лист
СРЈ,,бр.33/97, 31/01) доноси :

Р Е Ш Е Њ Е

Налаже  се Петровић Петру из Пирота, власнику предузетничке радње СТР ,,Пјер,, у Пироту,
улица  Трг  републике  бр.10,  да  уклони  две  расхладне  витрине  и  тезгу  за  излагање  воћа,  са  јавне
површине-тротоара  испред  излога  наведеног  пословног  објекта,  јер  су  постављене  без  одобрења
надлежног органа Општинске управе Пирот. 

Рок за уклањање је 2 дана по пријему овог решења.
Ако се  не  поступи по ставу 1 диспозитива овог  решења у остављеном року,  решење ће се

извршити преко другог лица о трошку предузетника и биће поднет захтев за покретање прекршајног
поступка Прекршајном суду у Пироту.

Жалба не одлаже извршење решења.

О б р а з л о ж е њ е

Комунални инспектор Одељења за урбанизам, стамбено-комуналне послове, грађевинарство и
инспекцијске послове Општинске управе Пирот, у вршењу инспекцијског надзора над заузећем јавне
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површине, дана 17.07.2011 год. у 10,00 часова, на лицу места је утврдио и записнички константовао
следеће чињенично стање :

-Да је Петар Петровић из Пирота, власник предузетничке радње СТР ,,Пјер,, у Пироту, улица
Трг републике бр.10, у пословне сврхе извршио заузеће јавне површине-тротоара на тај начин што је
испред излога наведеног пословног објекта поставио две расхладне витрине и тезгу за излагање воћа
(2,5м2), без претходног  одобрења надлежног органа Општинске управе Пирот.

Чланом  93  став  1  тачке  3  Одлуке  о  комуналном  уређењу  (,,Општински  Сл.гласник,,
бр.9/2000; ,,Службени лист града Ниша,,  бр.15/02, 19/05, 68/09) прописано је да се са прибављеним
одобрењем  од  надлежног  органа  Општинске  управе  Пирот,  могу  привремено  заузимати  површине
улица, тротоара и друге јавне површине за обављање делатности испред својих пословних просторија.

Имајући у виду утврђено чињенично стање, овај орган је на основу члана 106 став 1 тачке  4, а у
вези  са  чланом  93   став  1  тачке  3  Одлуке  о  комуналном  уређењу  (,,Општински  сл.гласник,,
бр.9/2000;  ,,Службени  лист  града  Ниша,,  бр.15/02,  19/05,  68/09),  донето  је  решење  како  гласи  у
диспозитиву.

Сходно  члану  105  став  4  Одлуке  о  комуналном  уређењу  (,,Општински  сл.гласник,,
бр.9/2000; ,,Службени лист града Ниша,, бр.15/02, 19/05, 68/09) жалба против овог решења не одлаже
његово извршење. 

Поука о правном средству :Против овог решења може се изјавити жалба, преко овог органа,
Општинском већу општине Пирот, у року од 15 дана од дана пријема. Жалба се непосредно предаје или
шаље поштом, уз уплату 140,00 динара надокнаде на основу члана 2 став 1 тачка 4 Одлуке о висини
накнаде  за  услуге  које  пружа  Општинска  управа  општине  Пирот  (,,Службени  лист  града  Ниша,,
бр.11/08, 89/08 и 78/09)

Решено у Одељењу за урбанизам, стамбено-комуналне послове, грађевинарство и инспекцијске
послове Општинске управе Пирот, дана 17.07.2011 године, под бројем 03-У-355/80-11

Обрадио:
Шеф Одсека за инспекцијске послове
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНСКА УПРАВА ПИРОТ
Одељење за урбанизам, стамбено-
комуналне послове,грађевинарство
и инспекцијске послове
Бр.03-У-355/80-11 
Дана 17.07.2011 године
П И Р О Т

ПРЕКРШАЈНОМ СУДУ У ПИРОТУ
                                                                                          ж
         

Одељење за урбанизам,  стамбено-комуналне послове,  грађевинарство и инспекцијске послове

Општинске управе Пирот,  на основу члана 154  Закона о прекршајима (,,Сл гласник РС,,  број 101/05,

116/08  и 111/08),  и члана 105  став 1  Одлуке о комуналном уређењу (,,Општински службени гласник,,

бр.9/2000,  ,,Службени лист града Ниша,, бр.15/2002, 19/2005, 68/2009), подноси :

З   А   Х   Т   Е   В
ЗА
ПОКРЕТАЊЕ ПРЕКРШАЈНОГ ПОСТУПКА

ПРОТИВ :  Петровић Петра из Пирота,  власника предузетничке радње  СТР ,,Пјер,,  у  Пироту,
улица Трг републике бр.10

ЗБОГ ТОГА :  што је у поступку инспекцијске контроле обављене дана 16.07.2011 год. установљено и

записнички константовано, да је именовани у пословне сврхе на јавној површини-тротоару испред свог

пословног објекта СТР ,,Пјер,,  у Пироту,  ул.Трг републике бр.10,  поставио две расхладне витрине и

тезгу за излагање робе (2,5м2), а без одобрења надлежног органа Општинске управе Пирот.

Оваквом радњом учињен је прекршај из члана 109 став 1 тачке 72, а у вези са чланом 93 став 1 тачке

3  Одлуке о комуналном уређењу (,,Општински службени гласник,,бр. 9/2000 ; ,,Службени лист града

Ниша,,бр.15/2002, 19/2005,  68/2009 ),  а што је кажњиво сходно ставу 1   наведеног члана поменуте

одлуке.

ДОКАЗ : записник комуналне инспекције од 16.01.2011 године
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На основу напред наведеног предлажемо :

-Да се покрене прекршајни поступак, утврди одговорност и изрекне одговарајућа казна.

-Уплату новчаних казни извршити на жиро рачун број 840-743351843-13

-назив рачуна: Новчане казне изречене у прекршајном поступку за прекршаје прописане актом СО-

Пирот, као и одузета имовинска корист.

-позив на број  : 97-55-079

Комунални инспектор
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ГРАЂЕВИНСКА ИНСПЕКЦИЈА

Подношење захтева Грађевинској инспекцији врши се писменим, усменим путем и електронском
поштом.  Пријаве  писменим  путем  подразумевају  се  све  врсте  писмених  захтева,  а  усмено  је  када
странка  дође  у  грађевинску  инспекцију  лично  и  изврши  пријаву  или  то  исто  учини  телефонским
позивом. 

Писмени захтеви се евидентирају у  интерну доставну  књигу, те се исти доставе грађевинској
инспекцији на даље поступање.

Инспектор који је примио писмени захтев, разматра исти, у колико је ненадлежан  инспектор
обуставља поступак закључком и упућује подносиоца захтева на надлежни орган. 

Када  се  утврди  надлежност  грађевински  инспектор  излази  на  терен  прикупља  потребну
документацију и покрећу управни поступак .

            Грађевински  инспектор у вршењу инспекцијског надзора има право и дужност да   
проверава да ли:

          -  привредно друштво, односно друго правно лице или предузетник које гради објекат,
односно лице које врши стручни надзор, односно лица која обављају поједине послове на
пројектовању или грађењу објеката, испуњавају прописане услове ;
          - је за објекат који се гради, односно за извођење радова издата грађевинска дозвола и
поднета пријава о почетку грађења;
           - је инвеститор закључио уговор о грађењу, у складу са овим законом;
           - се објекат гради према техничкој документацији на основу које је издата грађевинска
дозвола, односно техничкој документацији на основу које је издато решење о пријави радова из члана
145. овог закона;
           - је градилиште обележено на прописан начин;
           - извршени радови, односно материјал, опрема и инсталације који се  уграђују одгова- 
рају закону и прописаним стандардима, техничким нормативима и нормама квалитета;
           - је извођач радова предузео мере за безбедност објекта, суседних објеката, саобраћаја, околине и
заштиту животне средине;
           - на објекту који се гради или је изграђен постоје недостаци који угрожавају
безбедност његовог коришћења и околине;
       - извођач радова води грађевински дневник, грађевинску књигу и обезбеђује књигу инспекције на
прописани начин;
       - се у току грађења и коришћења објекта врше прописана осматрања и одржавања објекта;
         - је технички преглед извршен у складу са законом и прописима донетим на основу закона;
            - је за објекат који се користи издата употребна дозвола;
            - се објекат користи за намену за коју је издата грађевинска, односно употребна
дозвола;
           - обавља и друге послове утврђене законом или прописом донетим на основу закона.

       Грађевински инспектор је овлашћен да врши надзор над коришћењем објеката и да предузима мере
ако утврди да се коришћењем објекта доводе у опасност живот и здравље људи, безбедност околине,
угрожава животна средина и ако се ненаменским коришћењем утиче на стабилност и сигурност објекта.

           У вршењу инспекцијског надзора, грађевински инспектор је овлашћен да уђе на гради-
лиште  и  објекте  у  изградњи,  да  тражи  исправе  у  циљу  идентификације  лица,  да  узима  изјаве  од
одговорних лица, фотографише или сачини видео снимак градилишта или објекта, као и да предузима
друге радње везане за инспекцијски надзор, у циљу утврђивања чињеничног стања.
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ПРИМЕР 1

           Грађевински инспектор Одсека за инспекцијске послове Општинске управе Пирот по службеној
дужности у вршењу инспекцијског надзора покренуо је дана 07.05.2012. године поступак против Перић
Јовице из Пирота, у предмету изграђене гараже без грађевинске дозволе, који се налази на кат. парцели
број 1323 к.о. Пирот, у Пироту.

Дана 08.05.2012. године грађевински инспектор је на лицу места утврдио и записником о увиђају
констатовао следеће чињенично стање: 

Инвеститор је у Пироту на кат. парцели број 1323 к.о. Пирот изградио помоћни објекат димензија
5,00 х 3,00 м без грађевинске дозволе. 

Након сачињеног записника о увиђају инвеститору је записник прочитан и он је изјавио да нема
примедби на рад и записник инспектора.  
          Такође је дана 08.05.2012. године одржана усмена расправа на којој је странци пружена могућност
да заступа своја права и правни интерес и да се изјасни о чињеницама релевантним за одлучивање у
управној ствари. Перић Јовица је на записник о усменој расправи рекао да нема примедби, али је додао
да  је  објекат  изграђен  пре  тридесет  година  без  потребне  документације,  да  није  поднео  захтев  за
легализацију и исти својеручно потписао.
            Према члану 176. став 1. тачка 1. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр.
72/09, 81/09, 64/10 и 24/11) грађевински инспектор је овлашћен нареди решењем уклањање објекта или
његовог дела, ако се објекат гради или је његово грађење завршено без грађевинске дозволе.
            Члан 171. став 5. и 6. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/09, 81/09,
64/10 и 24/11) предвиђа да трошкови извршења инспекцијског решења падају на терет извршеника. Ако
извршеник сам не спроведе извршење решења о уклањању објекта, односно његовог дела, решење ће се
извршити преко привредног друштва, односно другог правног лица или предузетника, у складу са овим
законом, на терет извршеника.
             Грађевински инспектор одсека за инспекцијске послове је на основу члана 176. став 1. тачка 1.
Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/09,  81/09,  64/10 и 24/11)  у предмету
Перић  Јовице  донео  решење под  бр.  03-У-356-123/2012  дана  10.05.2012.  године  где  је  инвеститору
наређено да уклони помоћни објекат-гаражу димензија 5,00х3,00 м који се налази на кат. парцели број
1323 к.о. Пирот, у Пироту у року од 15 дана од дана пријема решења с тим да на основу члана 184 став
8. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/09, 81/09, 64/10 и 24/11) има право на жалбу
која  не  одлаже  извршење  решења.  Инвеститор  жалбу  изјављује  Министарству  животне  средине  ,
рударства и просторног планирања РС, Нишавски управни округ Ниш. Жалба се предаје преко овог
органа непосредно писмено или шаље препоручено путем поште са накнадом од 140,00 динара, на
основу члана 2.  став 1.  тачке 4.  Одлуке о висини накнада за услуге које пружа  општинска управа
општине Пирот ( ,, Службени лист града Ниша ” бр.11/08 ). 
          Инвеститор је примио решење лично дана 14.05.2011.године што се види из уредно потписане
доставнице.

Дана 25.05.2011. године инвеститор је изјавио жалбу на решење грађевинског инспектора у којој
наводи да није знао  да је потребна грађевинска дозвола, јер је исти грађен пре тридесет година и да ће
поднети захтев за накнадно издавање грађевинске дозволе.

На основу члана 228. Закона о општем управном поступку ("Службени лист СРЈ", бр. 33/97, 31/01
и "Службени гласник РС", бр. 30/10), ако орган који је донео првостепено решење нађе да је поднета
жалба допуштена,  благовремена и  изјављена од овлашћеног лица,  а није новим решењем замењено
решење које се жалбом побија, дужан је, без одлагања, а најкасније у року од 15 дана доставити жалбу
органу надлежном за решавање по жалби Министарству животне средине ,  рударства и просторног
планирања РС, Нишавски управни округ Ниш заједно са сви приложеним списима. Жалба је послата
путем првостепеног органа. 

Другостепени орган је дана 30.07.2011. године донео решење број 361-35-00038/2012-06 којим је
одбио  жалбу  инвеститора,  уз  образложење  да  нема  потребну  законом  прописану  документацију  за
изградњу предметног објекта и да је је првостепени орган правилно поступио доношењем ожалбеног
решења.
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Првостепени  орган  је  странци  дана  03.08.2011.године  доставио  другостепено  решење које  је
инвеститор уредно примио што се види из својеручно потписане доставнице. 

По пријему другостепеног решења инвестотор је сам уклонио помоћни објекат – гаражу, што је
грађевински инспектор установио на лицу места дана 15.08.2012.год. и саставио записник .
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ПРИМЕР 2 

           Грађевински инспектор Одсека за инспекцијске послове Општинске управе Пирот по службеној
дужности  у  вршењу  инспекцијског  надзора  покренуо  је  дана  11.10.2012.  године  поступак  против
Николић Јована из  Пирот,  у  предмету изградња пословног објекта без грађевинске дозволе,  који се
гради на кат. парцели број 205  к.о. Пирот, у Пироту.

Дана 12.10.2012. године грађевински инспектор је на лицу места утврдио и записником о увиђају
констатовао следеће чињенично стање: 

Инвеститор је у Пироту на кат. парцели број 205 к.о. Пирот започео изградњу пословног објекта
димензија 15,00 x 8,50 м без грађевинске дозволе. 

Након сачињеног записника о увиђају инвеститору је записник прочитан и он је изјавио да нема
примедби на рад и записник инспектора.  
          Такође је дана 12.10.2012. године одржана усмена расправа на којој је странци пружена могућност
да заступа своја права и правни интерес и да се изјасни о чињеницама релевантним за одлучивање у
управној ствари. Николић Јован је на записник о усменој расправи рекао да нема примедби, али додао
да је у поступку прибављања потребне документације, и да ће исту да прибави.
            Према члану 176. став 1. тачка 1. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр.
72/09, 81/09, 64/10 и 24/11) грађевински инспектор је овлашћен нареди решењем уклањање објекта или
његовог дела, ако се објекат гради или је његово грађење завршено без грађевинске дозволе.
            Члан 171. став 5. и 6. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/09, 81/09,
64/10 и 24/11) предвиђа да трошкови извршења инспекцијског решења падају на терет извршеника. Ако
извршеник сам не спроведе извршење решења о уклањању објекта, односно његовог дела, решење ће се
извршити преко привредног друштва, односно другог правног лица или предузетника, у складу са овим
законом, на терет извршеника.
            Према члану 176. став 2. решење о уклањању објекта, односно његовог дела односи се и на
делове објекта који нису описани у решењу о рушењу, а настали су након састављања забележбе и чине
једну грађевинску целину.
        Грађевински инспектор је на основу члана 176. став 1. тачка 1. Закона о планирању и изградњи
("Службени гласник РС", бр. 72/09, 81/09, 64/10 и 24/11)  у предмету Николић Јована донео решење под
бр. 03-у-356-205/2012  дана 15.10.2012. године где је инвеститору наложено да поруши изведене радове
на изградњи пословног објекта димензија 15,00 x 8,50 м који се гради на кат. парцели број 205 к.о.
Пирот, у Пироту у року од 10 дана од дана пријема решења с тим да на основу члана 184 став 8. Закона о
планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/09, 81/09, 64/10 и 24/11) има право на жалбу која не
одлаже извршење решења. Инвеститор жалбу изјављује Министарству животне средине , рударства и
просторног  планирања  РС,  Нишавски  управни  округ  Ниш.  Жалба  се  предаје  преко  овог  органа
непосредно писмено или шаље препоручено путем поште са накнадом од 140,00 динара,  на основу
члана 2. став 1. тачке 4. Одлуке о висини накнада за услуге које пружа  општинска управа општине
Пирот ( ,, Службени лист града Ниша ” бр.11/08 ).. 
       Изградњом објекта без издате грађевинске дозволе инвеститор Николић Јован је извршио кривично
дело  кажњиво према члану 219а  Кривичног законика ("Сл. гласник РС", бр. 85/2005, 88/2005 - испр.,
107/2005  и  испр.  72/2009),  те  ја  тако  поднета  кривична  пријава  за  покретање  кривичног  поступка
Основном јавном тужилаштву.
             На осносу члана  219а  Кривичног законика ("Сл. гласник РС", бр. 85/2005, 88/2005 - испр.,
107/2005  и   испр.  72/2009)  лице  које  је  инвеститор  или  одговорно  лице  у  правном  лицу  које  је
инвеститор објекта који се гради без грађевинске дозволе казниће се затвором од шест месеци до пет
година и новчаном  казном.

Инвеститор је примио решење лично дана 17.10.2012.године што се види из уредно потписане
доставнице.

Дана 26.10.2012. године инвеститор је изјавио жалбу на решење грађевинског инспектора у којој
наводи да је у поступку прибављања потребне документације за издавање грађевинске дозволе и да ће
исту да прибави у што краћем року.
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На основу члана 228. Закона о општем управном поступку ("Службени лист СРЈ", бр. 33/97, 31/01
и "Службени гласник РС", бр. 30/10), ако орган који је донео првостепено решење нађе да је поднета
жалба допуштена,  благовремена и  изјављена од овлашћеног лица,  а није новим решењем замењено
решење које се жалбом побија, дужан је, без одлагања, а најкасније у року од 15 дана доставити жалбу
органу надлежном за решавање по жалби Министарству животне средине ,  рударства и просторног
планирања РС, Нишавски управни округ Ниш заједно са свим приложеним списима. 

Грађевински инспектор Одељењe за урбанизам, стамбено-комуналне послове, грађевинарство и
инспекцијске послове Општинске управе Пирот, решавајући  у поступку уклањања монтажног објекта-
гараже,  власника Перић Јовице из Пирота, са станом у ул. хххххххх бр.4 , на основу члана 176.  Закона
о планирању и изградњи  (,,Службени гласник РС ” бр.72/2009, 81/2009, 64/2010 и 24/2011) и члана 192.
став 1. Закона о општем управном поступку   ( ,,Службени лист СРЈ ” бр.33/97, 31/01 )  доноси : 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

НАЛАЖЕ СЕ Перић Јовици из Пирота, да уклони монтажни објекат-гаражу, габарита 4,4х2,5м
који је изграђен у дворишту вишепородичних стамбених зграда на углу улице Предрага Бошковића и
Вука Пантелића, на кат. парцели бр. парцели 2135/1 КО Пирот град,  jeр за исти не поседује решење
којим је одобренa његова изградња.

           Рок за уклањање је  5 дана од дана достављања овог решења.

Ако се не поступи по овом решењу, уклањање предметног објекта извршиће се преко другог
лица, o трошку власника објекта, с тим што ће се трошкови принудног извршења накнадно утврдити.

Жалба на ово решење не одлаже његово извршење.

О б р а з л о ж е њ е
На  захтев  скупштине  станара  стамбене  зграде  у  ул.  Предрага  Бошковића  бр.14-20,  дана

06.03.2012.год., извршен је увиђај на лицу места у дворишту стамбених зграда на углу улице Предрага
Бошковића и Вука Пантелића, у вези изграђених гаража на кат. парцели бр. 1323 КО Пирот град и том
приликом установљено и у записнику константовано да је Перић Јовица на наведеној локацији изградио
монтажну гаражу габарита 4,4х2,5м .
             Странка је на записник о саслушању странке дана 10.03.2012.год. изјавила да за предметну 
гаражу непоседује грађевинску дозволу и није поднео захтев за легализацију.

 Због тога што је монтажни објекат-гаража изграђен без грађевинске дозволе, решења којим је
одобрена његова изградња, произилази  да су испуњени сви прописани услови из члана 176. и члана
181. Закона о планирању и изградњи ( ,,Службени гласник РС” бр.бр.72/2009, 81/2009, 64/2010 и 24/2011
),  па је донето решење како гласи у диспозитиву.
           Против овог решења може се изјавити жалба Министарству грађевине и урбанизма, Нишавски
управни округ Ниш, ул. Страхињића Бана 1а , у року од 15 дана од дана пријема решења. 
            Жалба се предаје преко овог органа непосредно писмено или шаље препоручено путем поште са
накнадом од 140,оо динара, на основу члана 2. став 1. тачке 4. Одлуке о висини накнада за услуге које
пружа  општинска управа општине Пирот ( ,, Службени лист града Ниша ” бр.11/08 ).
             Сходно члану 184. став 8. Закона о планирању и изградњи ( ,,Службени гласник РС” бр.
бр.72/2009, 81/2009, 64/2010 и 24/2011 ) жалба изјављена на ово решење не одлаже његово извршење.

  Решено у одељењу за урбанизам, стамбено-комуналне послове, грађевинарство и инспекцијске
послове Општинске управе Пирот, дана 19.03.2012.год.   под бр.03-у-356-хх/2012.                   

                                                                                       Грађевински инспектор                                              
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Грађевински инспектор Одељења за урбанизам, стамбено – комуналне послове, грађевинарство и
инспекцијске  послове  Општинске  управе  Пирот,  решавајући  у  предмету  бесправне  градње  објекта
инвеститора Драгише Стојановић из Пирота,а на основу члана 176. став 1. тачка 1.  и члана 181. Закона
о планирању и изградњи  (,,Службени гласник РС ” бр.72/2009, 81/2009, 64/2010 и 24/2011) и члана 192.
став 1. Закона о општем управном поступку   ( ,, Службени лист СРЈ ” бр.33/97, 31/01 )  доноси :

Р   Е   Ш   Е   Њ   Е

                Наређује се Драгиши Стојановић из Пирота, са станом у ул. Циклама бр.2 да :
           - у року од пет дана од дана пријема решења уклони започете радове на доградњи стамбеног
објекта габарита 6,7х7,65 м у ул. Циклама бр.2 на кат. парцели  бр. 318 КО Пирот ван варош, јер не
поседује  грађевинску дозволу  и            
           - одмах затвори градилиште на наведеној локацији. 
         Ако инвеститор не поступи по овом решењу, уклањање радова на доградњи стамбеног објекта из
става 1. диспозитива решења, извршиће се преко другог лица о трошку  извршеника.
           Жалба не одлаже извршење решења.

О  Б  Р  А  З  Л  О  Ж  Е  Њ  Е

         Дана 11.10.2011.год. извршена је контрола започетих радова на доградњи стамбеног објекта у ул. 

Циклама бр.2 на кат. парцели бр. 318 Ко Пирот ван варош и том приликом установљено да је инвеститор

Драгиша Стојановић из Пирота са станом у ул.Циклама бр.2 започео радове на доградњи стамбеног 

објекта габарита 6,7х7,65м без грађевинске дозволе;

             До момента контроле избетонирани су тракасти темељи висине 60см од коте терена и озидани
зидови приземља шупљим блоком д=25см, висине 2,4м  са вертикалним АБ серклажима . 
             Инвеститор је  показао на увид  Решење о локацијској  дозволи бр.03-у-350/228-2011 од
04.08.2011.год.  и   главни пројекат урађен за доградњу стамбеног објекта габарита 6,7х7,65м спратности
П+1              
             За доградњу стамбеног објекта инвеститор нема грађевинску дозволу.

          Због тога што се радови на доградњи стамбеног објекта изводе без грађевинске дозволе, 

произилази  да су испуњени сви прописани услови из члана 176. став 1. тачка 1 и члана 181. Закона о 

планирању и изградњи ( ,,Службени гласник РС” бр.бр.72/2009, 81/2009, 64/2010 и 24/2011 ), па је 

донето решење како гласи у диспозитиву.

           Против овог решења може се изјавити жалба Министарству грађевине и урбанизма, Нишавски
управни округ Ниш, ул. Страхињића Бана 1а , у року од 15 дана од дана пријема решења. 
            Жалба се предаје преко овог органа непосредно писмено или шаље препоручено путем поште са
накнадом од 140,оо динара, на основу члана 2. став 1. тачке 4. Одлуке о висини накнада за услуге које
пружа  општинска управа општине Пирот ( ,, Службени лист града Ниша ” бр.11/08 ).
                   Сходно члану 184. став 8. Закона о планирању и изградњи ( ,,Службени гласник РС” бр.
бр.72/2009, 81/2009, 64/2010 и 24/2011 ) жалба изјављена на ово решење не одлаже његово извршење.
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               Решено  у одељењу за урбанизам,  стамбено - комуналне  послове, грађеви-нарство и
инспекцијске  послове  Општинске  управе  Пирот, дана  14.10.2011.год.  под
бр.03-у-356-хх/2011.                                                                                                  
                                                                                                 Грађевински инспектор
  

Грађевински инспектор Одељења за урбанизам, стамбено – комуналне послове, грађевинарство и
инспекцијске  послове  Општинске  управе  Пирот,  решавајући  у  предмету  коришћења  објекта  без
употребне дозволе инвеститора Милић Драгана из Пирота,а на основу члана 178. став 1. тачка 3. Закона
о планирању и изградњи  (,,Службени гласник РС ” бр.72/2009, 81/2009, 64/2010 и 24/2011) и члана 192.
став 1. Закона о општем управном поступку   ( ,, Службени лист СРЈ ” бр.33/97, 31/01 )  доноси :

Р   Е   Ш   Е   Њ   Е

        Наређује се Милић Драгану из Пирота, са станом у ул. Сутјеска бр.8 да у року од 70(седамдесет)
дана од пријема решења прибави употребну дозволу за пословни објекат изграђен у ул. Књаза Милоша
на кат. парцели бр.2222 Ко Пирот  према грађевинској дозволи бр. 03-у-351-хх/2010.
           Ако инвеститор не прибави употребну дозволу у остављеном року донеће се решење о забрани
коришћења објекта из става 1. диспозитива решења.
           Жалба не одлаже извршење решења.
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О  Б  Р  А  З  Л  О  Ж  Е  Њ  Е

         Дана 11.10.2012.год. извршена је контрола изграђеног пословног објекат у ул. Књаза Милоша бр.8  

на кат. парцели бр. 2222 Ко Пирот и том приликом установљено да је инвеститор Милић Драган из 

Пирота са станом у ул.Сутјеска бр.8 на наведеној локацији изградио пословни објекат према 

грађевинској дозволи бр.03-у-351-хх/2010 од 12.3.2010.год.;

          Инвеститор је након изградње објекта почео исти да користи као продавницу мешовите робе без
предходно прибављене употребне дозволе
         Због тога што се објекат користи без употребне дозволе, произилази  да су испуњени сви 

прописани услови из члана 178. став 1. тачка 3 Закона о планирању и изградњи           ( ,,Службени 

гласник РС” бр.бр.72/2009, 81/2009, 64/2010 и 24/2011 ), па је донето решење како гласи у диспозитиву.

           Против овог решења може се изјавити жалба Министарству грађевине и урбанизма, Нишавски
управни округ Ниш, ул. Страхињића Бана 1а , у року од 15 дана од дана пријема решења. 
            Жалба се предаје преко овог органа непосредно писмено или шаље препоручено путем поште са
накнадом од 140,оо динара, на основу члана 2. став 1. тачке 4. Одлуке о висини накнада за услуге које
пружа  општинска управа општине Пирот ( ,, Службени лист града Ниша ” бр.11/08 ).
                   Сходно члану 184. став 8. Закона о планирању и изградњи ( ,,Службени гласник РС” бр.
бр.72/2009, 81/2009, 64/2010 и 24/2011 ) жалба изјављена на ово решење не одлаже његово извршење.
               Решено  у одељењу за урбанизам,  стамбено - комуналне  послове, грађевинарство и
инспекцијске послове Општинске управе Пирот, дана 14.10.2012.год. под  бр.03-у-354-хх/2012.        

                                                                                         Грађевински инспектор
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Одељење за  урбанизам стамбено-комуналне  послове,  грађевинарство  и  инспекцијске  послове
Општинске управе Пирот, решавајући у предмету рушења објекта због дотрајалости власника ЗЗ Стара
планина Темска-у стечају, на основу члана 167. Закона о планирању и изградњи ( “Службени гласник
РС” бр. 72/09 - 24/2011 ) и члана.192. Закона о општем управном поступку  ( “Службени лист СРЈ”
бр.33/97 )  и  члана 3, 5. и 7.  Одлуке о условима и мерилима за рушење  објеката   (  ”Службени лист
града Ниша бр.74/2005 )  доноси:

Р   Е   Ш   Е   Њ   Е

        НАЛАЖЕ  се   ЗЗ Стара планина Темска – у стечају, из Темске, ул.Темска бб. да  УКЛОНИ објекат
габарита (3,0+0,8) x 5,5м спратности По+П који се налази  поред локалног пута Пирот - Сопот,  на кат.
парцели бр.6440 КО Сопот,у месту званом Сопотски хан,  због тога што услед дотрајалости представља
непосредну  опасност  за  безбедност  саобраћаја  и  пролазнике.                        
  Забрањује  се  коришћење  објекта.               
         Рушење објекта, уклањање грађевинског отпадног материјала  врши власник објекта о свом
трошку.
           Рок за извршење решења је 3 (три) дана од дана пријема истог.
      Ако се не поруши  и уклони назначени објекат из става један диспозитива решења у остављеном
року, наредиће се уклањање објекта преко другог лица о трошку власника . 
       Приликом рушења објекта у циљу заштите живота и здравља људи, власник  објекта је дужан  да
обезбеди следеће услове и мере:

-  да се простор испред објекта обезбеди одговарајућом оградом до потребне висине 
- да обезбеде слободан пролаз пешака и возила  јавним саобраћајним површинама,
- да грађевински материјал за даље коришћење уредно складира на грађевинској парцели или

одвезу са ње, а одпадни материјал одвезу на одређену депонију,
-  да  се  приликом одвоза   материјал  не просипа из возила,
-  да  се  расчишћена грађевинска парцела уреди за редовно коришћење.
-  да се обезбеде и други услови и мере за заштиту живота и здравља људи.
Жалба не задржава извршење решења.

                                           О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

            По пријави странке да се поред локалног пута Пирот - Сопот, у месту званом Сопотски хан,
налази објекат који је склон паду и представља опасност по пролазнике и саобраћај, дана 13.07.2012.год.
извршен је увиђај на лицу места и том приликом установљено следеће:
          На наведеној локацији, на кат. парцели бр.6440 КО Сопот постоје два објекта. Први је габарита
21,0х6,5м  спратности  П  ,  а  други  (3,0+0,8)х5,5м  спратности  По+П.  Оба  објекта  се  не  користе  и
искључени су са електро  мреже.
         Први објекат је удаљен од пута на растојању око 4м. Изграђен је бетона, али због неодржавања
дошло је до рушења дела крова. 
         Други објекат се налази поред самог коловоза  с  десне стране пута.  Изграђен је  од бетона
подрумски део, а приземни у бондрук систему. Због неодржавања, кровна и таванска конструкција су
порушене и  дошло је  и  до  рушења зидова изграђени од дрвене конструкције  са  испуном од блата.
Спољни зид до самог коловоза изашао је из своје вертикалне осе и обрушавања се на коловоз. Због
оштећења објекта,  дањег  рушења зидова  и  обрушавања материјала  на  коловоз,  смањена  је  ширина
коловоза и представља опасност по саобраћај и пролазнике.

Провером  у  катастар  непокретности  општине  Пирот  власник  наведене парцеле и објеката је 
ЗЗ Стара планина  Темска, сада ЗЗ Стара планина Темска - у стечају  ( из  регистра  привредних  
субјеката  Агенције за привредне регистре ) коју заступа Зоран Мартиновић из Ниша.
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 Заступник  ЗЗ  Стара  планина  Темска – у стечају  упознат  је са утврђеним чињеницама и на
записник о саслушању странке од 31.07.2012.год. изјавио да настали проблем није у могућности да
реши због  тога  што  нема  на  располагању  никаква  материјално  финансијска  средства  и  кадровске
могућности.

 На основу напред наведеног, произилази да су испуњени сви прописани услови из члана 167.
члана 171  став 6.  Закона о планирању и изградњи ( ”Службени гласник РС” бр.72/09 ),  и  члана 3 , 5. и
7.  Одлуке о условима и мерилима за рушење  објеката  ( “Службени гласник града Ниша, бр. 74/2005 )
те је сходно томе донето решење како гласи у диспозитиву.

 Против овог решења може се изјавити жалба Министарству грађевине и урбанизма , Нишавски
управни округ Ниш, ул. Страхињића Бана 1а у року од 15 дана од дана пријема решења.

Жалба се предаје преко овог органа непосредо писмено или шаље препоручено путем поште са
накнадом од 140 дин. на основу чл. 2. став 1. тачке 4 Одлуке о висини накнада за услуге које пружа
општинска управа општине Пирот ( ”Службени лист града Ниша” бр.11/08).
         Сходно члану 167.став 3. Закона о планирању и изградњи ( “Службени гласник РС” бр.72/09-
24/2011)   жалба  изјављена  на  ово  решење  не  одлаже  његово  извршење.   
     Решено у Одељењу за урбанизам, стамбено-комуналну послове, грађеви-нарство и инспекцијске
послове , Општинске управе Пирот, дана 02.08.2012 год. под  бројем 03-у-354-хх/2012. 

                 Обрадио 
 

                                                                                                Н А Ч Е Л Н И К 
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Одељење  за  урбанизам,  стамбено-комуналне  послове,  грађевинарство  и  инспекцијскe  послове
Општинске  управе  Пирот,  решавајући  у  предмету  уклањања објекта  са  парцеле  бр.6440  КО  Сопот
власника  ЗЗ Стара планина Темска – у стечају, на основу члана 261. став 5. и чл.268 став 1. и 2. Закона о
општем управном поступку (,,Сл.лист СРЈ ’’ бр.33/97, 31/01) доноси :

З А К Љ У Ч А К
О   ДОЗВОЛИ  ИЗВРШЕЊА

  Утврђује се да је решење Одељења за урбанизам, стамбено-комуналне послове, грађевинарство
и инспекцијскe послове Општинске управе Пирот број  03-у-354-хх/2012 од 02.08.2012. год.  постало
извршно дана 11.08.2012.године., те се дозвољава његово извршење.
           Наложе се ЗЗ Стара планина Темска – у стечају из Темске, ул.Темска бб. да уклони објекат
габарита (3,0+0,8)x 5,5м спратности По+П који се налази  поред локалног пута Пирот - Сопот,  на кат.
парцели бр.6440 КО Сопот, у месту званом Сопотски хан, због тога што услед дотрајалости представља
непосредну опасност за безбедност саобраћаја и пролазнике. 
          Уколико се не поступи по овом закључку, уклањање објекта извршиће се преко другог лица, а на
трошак извршеника, стим што ће се трошкови извршења накнадно утврдити.
                Жалба не задржава извршење зaкључка.

О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е

Решењем бр.03-у-354-хх/2012  од 02.08.20012.год.   наложено  је  ЗЗ  Стара планина  Темска –  у
стечају, из Темске, ул.Темска бб. да уклони објекат габарита (3,0+0,8)x 5,5м спратности По+П који се
налази   поред  локалног  пута  Пирот  -  Сопот,   на  кат.  парцели  бр.6440  КО  Сопот,  у  месту  званом
Сопотски  хан,   због  тога  што  услед  дотрајалости  представља  непосредну опасност  за  безбедност
саобраћаја и пролазнике. 
        Решење је достављено  дана 07.08.2012.год., што је утврђено из доставнице о уручењу решења.
        Рок из решења од три дана истекао је дана 10.08.2012.год. те је исто постало извршно дана 

11.08.2012.год.

        Увидом на лицу места дана 14.08.2012.год. установљено је да предметни објекат није уклоњен и да
је настављено његово урушавање, тако што се један зид према путу срушио и на део коловоза.  
            Имајући у виду напред утврђено, одлучено је као у диспозитиву овог закључка.

          Против овог закључка може се изјавити жалба Министарству грађевине и урбанизма, Нишавски
управни округ Ниш, ул. Страхињића Бана 1а , у року од 15 дана од дана пријема решења. 
           Жалба се предаје преко овог органа непосредно писмено или шаље препоручено путем поште са
накнадом од 140,оо динара, на основу члана 2. став 1. тачке 4. Одлуке о висини накнада за услуге које
пружа  Општинска управа Пирот ( ,, Службени лист града Ниша ” бр.11/08 ).

 Решено у Одељењу за урбанизам, стамбено-комуналне послове, грађевинарство и инспекцијске
послове Општинске управе Пирот дана 15.08.2012.год.  под брoj 03-у-354-хх/2012.год.             
 
              Обрадио :                                                              Н А Ч Е Л Н И К
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ОПШТИНСКА  УПРАВА ПИРОТ  Одељење за урбанизам, 
стамбено
комуналнe послове, грађевинарство                         
и инспекцијске послове                                              
Бр: 03-у-356-хх/2012                                                 
Датум: 14.09.2012. године                                         
18300 Пирот, Српских владара 82       
                                      
                                                                                                         

            На основу чл.222 Законика о кривичном поступку ( Сл.лист СРЈ бр.70/01,
68/02 и Сл.гласник РС бр.58/04  - 72/2009 ) , подносим

 
 КРИВИЧНУ  ПРИЈАВУ

           ПРОТИВ : Стојановић Драгише из Пирота са станом у ул. Циклама  бр. 2
          
       ЗБОГ  ТОГА  : што је у поступку инспекцијске контроле обављене дана
10.12.2012. год.  установљено и у записнику од 11.10.2012. год. константовано да
је инвеститор  Стојановић Драгише из Пирота са станом у ул. Циклама  бр. 2
започео радове на доградњи објекта у ул. Циклама бр.2 без грађевинске дозволе
и пријаве радова.
                Извођењем напред наведених радова без  грађевинске дозволе
Стојановић  Драгиша  из  Пирота,  учинила  је  кривично  дело  из  члана  219а
Кривичног законика  ( ,, Сл. гласник  РС '' бр. 85/05 – 72/09 )
             
ПРИЛОЗИ :  -  копија записника о инспекцијском прегледу од 11.10.2012.год.
                      -  копија записника о саслушању странке од 12.10.2012.год.
                      -  копија решења о рушењу бр.03-у-356-хх/2012 .
                      

               Предлажем  да Јавни тужилац  покрене  поступак  пред надлежним
судом подношењем оптужног предлога.

                Молим да о исходу поступка будем обавештен .

                                                                                  Подносилац кривичне пријаве
                                                                                       Грађевински  инспектор 
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ИНСПЕКЦИЈА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

  Инспекција за заштиту животне средине по пријави грађана и по
праву инспекцијског надзора врши спровођење Закона о заштити животне
средине, Закона о процени утицаја на животну средину, Закона о заштити
ваздуха,  Закона о заштити од буке у животној средини, Закона о заштити од
нејонизујућег зрачења, Закона о управљању отпадом.

 захтев  (  pdf)  

Подношење захтева одсеку инспекције за заштиту животне средине врши
се  писменим путем,  усменим  путем и  електронском поштом.  Под  писменим
пријавама  подразумевају  се  све  врсте  писмених  захтева  који  су  запримљени
преко писарнице. Под усменим пријавама сматрају се пријаве кад странка дође
лично  у  просторије  инспекције  и  изврши  пријаву  или  то  исто  учини
телефонским позивом. 

Инспектор који је примио захтев разматрa исти, уколико је ненадлежан
инспектор  обуставља  поступак  закључком  и  упућује  подносиоца  захтева  на
надлежни орган. 

Када  се  утврди  надлежност   инспектор  за  заштиту  животне  средине
излази  на  терен,  саставља  записник  на  лицу  места,  прегледа  постојећу
документацију. Након обављеног увида на терену доноси решење којим налаже
одређене  мере  предвиђене  Законом  и   оставља  рок  за  извршење  наложеног.
Рокови за извршење наложеног поменутим решењем, везани су за рокове
одређене Законом о опште управном поступку, а то су рокови од 30 до 60
дана. Ако странка не испоштује рок дат решењем поступајући инспектор
упућује  захтев  за  покретање  прекршајног  поступка  или  захтев  за
покретање привредног преступа надлежном суду. 
 Незадовољна странка, спроведеним поступком по поднетом захтеву, може
уложити жалбу на донету одлуку (решење или закључак). Жалба се доставља
другостепеном органу, преко овог одсека или директно, у писменој форми. 

За  решавање  по  жалби  у  другом  степену,  надлежно  је  Министарство
енергетике, развоја и заштите животне средине, док је за решавање по жалби на
решења везана за Одлуке Општинске управе надлежно Општинско веће. 

Инспектор за заштиту животне средине као првостепени орган, испитује
да ли је жалба допуштена, благовремена и изјављена од овлашћеног лица.

Недопуштену,  неблаговремену  или  од  неовлашћеног  лица  изјављену
жалбу  првостепени  орган  (инспектор  за  заштиту  животне  средине)  одбацује
својим закључком.

Ако инспектор за заштиту животне средине који је донео решење нађе да
је жалба основана, поступиће у складу са чланом 225, 226, 227. Закона о општем
управном поступку («Службени лист СРЈ», бр. 33/97, 31/01 и 30/10).
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ПРИМЕР 1
 
Дана 11.01.2011 године инспектор за заштиту животне средине у вршењу

инспекцијског  надзора  спровођења  Закона  о  заштити  од  буке  у  животној
средини  («Сл.  гласник  РС»,  бр.  бр.36/09  и  88/10)   утврдио   и  записнички
констатовао, да Петровић Петар из  Пирота, са стном у улици Карађорђева бр. 5,
власник  самосталног  угоститељског  објекта  «Одеон»  у  Пироту  у  улици
Обилићева бр. 8, не поседује податке о нивоу звучне снаге коју емитују извори
буке који  се користе  за  обављање угоститељске делатности,  при прописаним
условима  коришћења  и  одржавања.  Власник  угоститељског  објекта  је  без
примедби потписао записник.

Дана 13.01.2011 год. инспектор за заштиту животне средине је на основу
чл.31 и 111  Закона о заштити животне средине («Сл. гласник РС», бр.135/04,
36/09 и 72/09) чл.30 став 4 Закона о  заштити од буке у животној средини («Сл.
гласник  РС», бр.36/09  и  88/10) чл.23  и  26.  Закона  о  државној  управи  («Сл.
гласник РС»,  бр. 20/92 и 79/05) и чл.192. Закона о општем управном поступку
(«Сл. лист СРЈ», бр. 33/97 и 31/01), донео решење под бројем 03-У-501/11-2012
којим  је  поред  утврђеног  стања,  што  је  записнички  и  констатовао,  наредио
Петровић  Петру  да  у  року  од  седам  дана  ангажује  стручну  овлашћену
организацију да обави мерење буке уз присуство инспектора.

Петровић  Петар  је  примио  решење  дана  20.01.2011.год.  и  потписао
повратницу као доказ о уредно примљеном писмену.

Петровић Петар је дана 25.01.2011.год. изјавио жалбу, на издато решење,
истичући  да  никоме  у  комшилуку  не  смета  бука  из  његовог  угоститељског
објекта и да не види разлог мерења. Инспектор за заштиту животне је утврдио
да  је  жалба  допуштена,  благовремена  и  изјављена  од  овлашћеног  лица  и
проследио је Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине .

Другостепени орган је дана 09.02.2011.год. одбио жалбу Петровић Петра
као неосновану, из разлога што је власник односно корисник извора буке дужан
да на прописан начин обезбеди мерење буке и израду извештаја о мерењу буке и
сноси трошкове мерења буке у зони утицаја.

По  примљеном  решењу  Министарства  енергетике,  развоја  и  заштите
животне средине Петровић Петар је дана 15.02.2011 год. обавестио инспектора
да ће се мерење буке обавити дана 20.02.2011 год. 

Наведеног  датума  извршено  је  мерење буке  преко  стручне  овлашћене
организације «Институт за квалитет радне и животне средине  1. мај» А.Д. из
Ниша у дневном и ноћном режиму рада угоститељског  објекта.  Поступајући
инспектор  је  присуствовао  мерењу  и  са  стручним  лицима,  из  ангажоване
стручне куће, одредио мерна места.

Дана  26.02.2011  год.  Петровић  Петар  је  инспекцији  лично  доставио
исправу о мерењу буке.    

Дана 01.03.2011.год. инспектор за заштиту животне средине је решењем
број 03-У-501/11-2012,  наложио поштовање дозвољених вредности буке за дан
и за ноћ а како је то у исправи о буци стручна овлашћена организација измерила
и одредила.
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ПРИМЕР 2

Дана 15.05.2011 године инспектор за заштиту животне средине у вршењу
инспекцијског надзора спровођења Закона о управљању отпадом («Сл.гласник
РС», бр.36/09 и 88/10)  утврдио  и записнички констатовао да је Николић Никола
из  Пирота,  оснивач  самосталне  вулканизерске  радње  «ГУМА»  из  Пирота
ул.Новосадска бб. По изјави Никоић Николе у току обављања своје делатности,
монтирање и демонтирање гума, као отпад настају отпадне гуме у количини од
1500кг  на  годишњем нивоу.  У  тренутку  инспекцијског  надзора  на  наведеној
локацији је затечено складиштено око 400кг отпадних гума. Увидом у постојећу
документацију  утврђено  је  да  оснивач  самосталне  вулканизерске  радње
«ГУМА» из Пирот не поседује дозволу за складиштење отпада као ни  потврду
о изузимању од обавезе прибављања исте дозволе. Поред тога утврђено је да
предузетник  не  поседује  документ  о  кретању отпада ,  не  води евиденцију  о
отпаду  који  настаје  и  није  одредио  лице  одговорно  за  управљање  отпадом.
Записник је прочитан и без примедби потписан.

Дана 19.15.2011 године инспектор за  заштиту  животне средине   је  на
основу   члана 30, 111 и члана 109. став 4. Закона о заштити животне средине
(«Сл.гласник РС», бр.135/04 и 36/09), члана 84. став 4., 85. и члана 86. Закона о
управљању отпадом («Сл.гласник РС», бр.36/09 и 88/10), члана 23. и 26. Закона
о  државној  управи  («Сл.гласник  РС»,  бр.20/92,  48/93,  53/93,  67/93,  48/94  и
49/99), члана 192. Закона о општем управном поступку («Сл.лист СРЈ», бр.33/97,
31/01  и  30/10),  донео  решење под бројем 03-У-501/25-2012 којим је  наредио
Николић Николи из Пирота оснивачу самосталне вулканизерске радње «ГУМА»
из Пирота ул.Новосадска бб да :

1.Изврши класификацију отпада пре отпочињања кретања отпада и при
кретању отпада формира Документ о кретању отпада за сваку врсту отпада, у
складу са Правилником о обрасцу документа о кретању отпада и  упутсву за
његово попуњавање («Сл.гласник РС», бр.72/09), Рок за извршење наложеног је
одмах по пријему решења.

2..Води и чува прописану евиденцију у складу са Правилником о обрасцу
дневне  евиденције  и  годишњег  извештаја  о  отпаду  са  упутством  за  његово
попуњавање («Сл.гласник РС», бр.95/10) Рок за извршење наложеног је одмах
по пријему решења.

3.Поднесе  захтев  за  изузимање  од  обавезе  прибављања  дозволе  за
складиштење  мање  од  2  тоне  неопасног  отпада  у  складу  са  Законом  о
управљању  отпадом  («Сл.гласник  РС»,  бр.36/09  и  88/10).Рок  за  извршење
наложеног је 15 дана од дана пријема решења.

4.Одреди  лице  одговорно  за  управљање  отпадом.  Рок  за  извршење
наложеног је 15 дана од дана пријема решења.

Након истеклог рока датог у решењу бр. 03-У-501/25-2012 инспектор на
лицу  места  проверава  и  записнички  констатује  да  је  оснивач  самосталне
вулканизерске радње «ГУМА» из Пирота, Николић Никола у свему поступио по
решењу инспектора за заштиту животне средине.
 На основу члана 121. став 4. и 5. Закона о општем управном поступку
(«Сл.лист СРЈ», бр. 33/97, 31/01 и 30/10), инспектор за заштиту животне средине
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Општинске управе општине Пирот, поступајући по службеној дужности, доноси
закључак  којим  се  обуставља  управни  поступак  покренут  по  службеној
дужности у предмету самосталне вулканизерске радње «ГУМА» из Ппирота у
поступку  спровођења  надзора  над  применом  одредби  Закона  о  управљању
отпадом («Сл.гласник РС», бр.36/09 и 88/10). 

САОБРАЋАЈНА ИНСПЕКЦИЈА

Законом о превозу у друмском саобраћају Општинској управи поверено
је  вршење  послова  инспекцијског  надзора  над  применом  закона  и  прописа
донетих  на  основу  закона  у  обављању  локалног  превоза  и  то:  ванлинијског
превоза путника, линијског и ванлинијског превоза ствари, превоза за сопствене
потребе лица и ствари и аутотакси превоза.

Овлашћено лице општинске, односно градске управе, у вршењу послова
инспекцијског надзора над применом овог закона и прописа донетих на основу
овог закона, којима се уређује локални превоз, има дужности и овлашћења да :

-  прегледа  возила  којима  се  обавља  превоз  у  друмском  саобраћају  и
контролише  потребну  документацију  за  возила  (путне  налоге  за  возила,
уговоре о закупу возила, товарне листове, саобраћајне дозволе и друго);
-  прегледа аутобуске станице и аутобуска стајалишта и другу документацију
привредна друштва која управља аутобуском станицом у вези са обављањем
делатности пружања станичних услуга;
-  контролише важеће и оверене редове вожње, уговоре о ванлинијском превозу
са  списковима  путника  и  другу  документацију  у  вези  са  обављањем
делатности јавног превоза;
-  контролише отпремнице, спискове радника и других лица која имају право
на  превоз  за  сопствене  потребе  и  друге  документе  у  вези  са  обављањем
превоза ствари и лица за сопствене потребе;
-  утврђује идентитет превозника, возног особља и других одговорних лица за
обављање превоза контролом личних карата и других одговарајућих исправа;
-  контролише превозна  документа  у  обављању јавног  превоза  и  превоза  за
сопствене  потребе;  контролише  уговоре,  превозне  исправе  и  пословање
наручилаца превоза, односно корисника превоза, који се односе на превоз.

У вршењу инспекцијског надзора  инспектор за друмски саобраћај дужан
је и овлашћен да:
 подноси  захтев  за  брисање  реда  вожње  када  утврди  да  превозник  не

обавља линијски превоз путника у складу са овереним редом вожње;
 нареди отклањање недостатака у погледу:
1. испуњености прописаних услова и начина за обављање јавног превоза и

превоза за сопствене потребе;
2. прописаних услова за рад аутобуских станица и аутобуских стајалишта;
3. уредне контроле техничке исправности возила;
4. придржавања реда вожње;
5. пословања привредног друштва које управља аутобуском станицом, и
6. пословања превозника и извршавања задатака и послова посаде возила;
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 забрани наплату станичних услуга станицама које не испуњавају услове
прописане законом и прописима донетим на основу овог закона;

 забрани превоз и употребу саобраћајних средстава ако се превоз обавља,
односно средства употребљавају противно прописима;

 искључи возило којим се врши јавни превоз и превоз за сопствене потребе
противно одредбама закона, одреди место паркирања и одузме саобраћајну
дозволу и регистарске таблице у трајању од пет дана, а у случају поновног
искључивања возила истог превозника,  предузећа,  другог  правног  лица,
предузетника или физичког лица у трајању од десет дана;

 привремено  одузме возило  које  је  употребљено за  извршење прекршаја
или  привредног  преступа,  до  правоснажног  окончања  прекршајног,
односно  поступка  за  привредне  преступе  и  изда  потврду  о  одузимању
возила;

 привремено одузме идентификациону исправу, којом је утврђено право на
обављање  делатности,  до  отклањања  утврђене  неправилности  и  изда
потврду о одузимању исте;

 изриче и наплаћује новчане казне на лицу места када је  то предвиђено
овим законом или прописом донетим на основу овог закона.

Против решења овлашћеног лица општинске управе,   у делу поверених
послова, може се изјавити жалба Министарству у року од осам дана од дана
достављања.

Одлуком о линијском превозу у градском и приградском саобраћају на
територији општине Пирот  прописано је  да послове инспекцијског надзора
над применом одлуке и над обављањем линијског превоза путника у градском и
приградском саобраћају врши саобраћајни инспектор Општинске управе Пирот.

Саобраћајни  инспектор  Општинске  управе  има  право  и  дужност  да  у
вршењу инспекцијског надзора :

-  прегледа  возила  којим  се  обавља  линијски  превоз  путника  у  градском  и
приградском  саобраћају  и  контролише  потребну  документацију  за  возила
( путне налоге за возила, саобраћајне дозволе и друго) ;

- контролише важеће и оверене редове вожње, уговоре о ванлинијском превозу
са списковима путника и другу документацију у вези са обављањем линијског
превоза путника у градском и приградском саобраћају ;

- утврђује идентитет превозника, возног особља и других одговорних лица за
обављање линијског превоза контролом личних карата и других одговарајућих
исправа ;

-  покреће поступак  за  брисање редова  вожње када утврди да  превозник  не
обавља  линијски  превоз  путника  у  градском  и  приградском  саобраћају  у
складу са овереним редом вожње ;

- нареди отклањање недостатака у погледу :
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-  испуњености прописаних услова и начина за обављање линијског превоза
путника;

- уредне контроле техничке исправности возила;

- придржавање реда вожње;

- пословање превозника и извршавање задатака и послове посаде возила;

У вршењу инспекцијског надзора саобраћајни инспектор Општинске управе
има право и дужност да: забрани превоз и употребу саобраћајних средстава ако
се линијски превоз путника обавља, односно средства употребљавају противно
прописима,  те да искључи возило којим се врши линијски превоз  путника у
градском  и  приградском  саобраћају,  одреди  место  паркирања  и  одузме
саобраћајну дозволу и регистарске таблице у трајању од 48 сати, а у случају
поновног  искључења  возила  истог  превозника  горе  наведене  мере  се
предузимају у трајању од пет дана.

Против  решења  саобраћајног  инспектора  Општинске  управе  може  се
изјавити жалба Општинском већу општине Пирот у року од осам дана од дана
достављања решења.

Надзор  над  применом  одредаба  Одлуке  о  ауто-такси  превозу  на
територији  општине  Пирот врши  Општинска  управа  општине  Пирот  –
Одељење  за  урбанизам,  стамбено-комуналне  делатности,  грађевинарство  и
инспекцијске послове. Послове инспекцијског надзора над применом одлуке и
над обављањем ауто такси превоза путника на територији општине Пирот врши
саобраћајни инспектор Општинске управе Пирот.

Саобраћајни  инспектор  Општинске  управе  има  право  и  дужност  да  у
вршењу инспекцијског надзора :

- прегледа возила којим се обавља ауто такси превоз на територији опшптине
Пирот.

- утврђује идентитет такси возача, предузетника и правног лица које обавља
такси превоз

- нареди отклањање недостатака у погледу :

- испуњености прописаних услова и начина за обављање ауто такси превоза

- уредне контроле техничке исправности возила ;

У  вршењу  инспекцијског  надзора  саобраћајни  инспектор  Општинске
управе има право и  дужност да забрани превоз  и  употребу моторног возила
којим  се  обавља  такси  превоз  ако  се  ауто  такси  превоз  обавља  противно
одредбама закона и ове одлуке, те да искључи возило којим се врши ауто такси
превоз  и  одузме саобраћајну дозволу и  регистарске таблице у трајању од 48
сати,  а  у  случају  поновног  искључења  истог  возила  горе  наведене  мере  се
предузимају у трајању од пет дана.
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ПИРОТ
Одељење за урбанизам,стамбено-комуналне послове,
грађевинарство и инспекцијске послове
Број: 03-У-344/____- 20__
Датум: ___.___.20__. год.
П И Р О Т

Службено  лице  Одељења  за  урбанизам,  стамбено-комуналне  послове,
грађевинарство  и  инспекцијске  послове  Општинске  управе  Пирот  у  предмету
инспекцијског  надзора  над  обављањем  ауто  такси  превоза  на  територији  општине
Пирот,  на  основу  члана  44а,  44б  и  44в  Закона  о  превозу  у  друмском  саобраћају
(„Сл.гласник  РС  бр.  46/95,  66/2001,  61/2005,  91/2005,  62/2006  и  31/2011),  члана  2.
Правилник о начину одузимања, чувања и поступања са привремено одузетим возилом
које  је  употребљено за  извршење прекршаја  или привредног  преступа  („Сл.гласник
РС“, бр. 71/2006), члана 32. Одлуке о ауто-такси превозу на територији општине Пирот
(„Сл.лист града  Ниша“,  бр.  _________ )  и  члана  на  192 ст.1  ЗУП-а  (,,Сл.лист  СРЈ,,
бр.33/97) доноси:

РЕШЕЊЕ

1. Привремено  се  одузима  моторно  возило  ___________________
регистарске  ознаке  _____________,  власник:
________________________________________________,  из
___________________,  адреса:
_____________________________________________, до правоснажног окончања
прекршајног поступка, а по захтеву овлашћеног лица Општинске управе Пирот,
будући  да  је  у  извршеном  инспекцијском  надзору  утврђено  да  су  испуњени
законом прописани услови за изрицање заштитне мере одузимања возила; 
2. О привременом одузимању возила, уз ово решење, издаје се потврда о
одузимању возила;
3. Забрањује  се  коришћење  наведеног  возила  док  траје  предузета  мера,
осим  за  кретање  возила  од  лица  места  до  предвиђеног  места  предвиђеног  за
чување возила, у времену од ____ до _____ часова, дана ___.____.2012.године.
4. Привремено  одузето  возило  се  чува  до  правоснажног  окончања
прекршајног поступка о трошку власника, односно лица од кога је привремено
одузето.
5. Жалба не одлаже извршење решења.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Службено  лице  Одељења  за  урбанизам,  стамбено-комуналне  послове,
грађевинарство  и  инспекцијске  послове  Оштинске  управе  Пирот  је  у  вршењу
инспекцијског  надзора  над  обављањем  ауто-такси  превоза  на  територији  општине
Пирот, утврдио следеће чињенично стање:

У  улици  ____________________________________________________  у
______часова  затечено  је  путничко  моторно  возило,  марке________________,
регистарске  ознаке  _______________,  ИД  број_______,  власник:
_____________________________________________  из  _______________,  улица:
______________________________  којим  је  управљао  возач
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_____________________________,  из  ________________,  адреса
____________________________________________. 
На лицу места утврђено је да се возило користи за такси поревоз. 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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У моменту контроле у возилу су/нису затечени путници.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
________________________

Увидом на лицу места утврђено је следеће:
Контролисано  возило  којим  се  обавља  ауто  такси  превоз  није
обележено/обележено је на законом прописани начин, односно на крову возила
не постоји/постоји идентификациона ознака са бројем и грбом општине Пирот.
Возач не поседује/поседује такси дозволу.
______________________________________________________________________
__________
Возач не поседује/поседује решење о испуњености услова возила за обављање
такси превоза.
______________________________________________________________________
___________
Возач  не  поседује/поседује Решење  о  регистрацији  Агенције  за  привредне
регистре. 
______________________________________________________________________
____________

Чланом 36.  Закона о превозу у друмском саобраћају прописано је да општина
прописује  ближе  услове  за  обављање  ауто-такси  превоза.  Општина  својом  одлуком
уређују посебне услове које  треба да  испуни превозник,  карактеристике и обележја
такси  возила  и  начин  обављања  такси  превоза  који  нису  дефинисани  Законом  о
опревозу у друмском саобраћају. 

Чланом 8. Одлуке о ауто-такси превозу на територији општине Пирот прописано
је  да  се  аут-такси превоз  може обављати моторним возилом које  испуњава  следеће
услове:

-  да је фабрички произведено путничко возило које има највише 5/пет/ седишта
рачунајући и седиште возача и најмање 4/четворо/ врата,
-  да има ознаку која садржи број ознаке и грб општине Пирот издат од стране
Одељења  за  урбанизам,  стамбено  –  комуналне  делатности,  грађевинарство  и
инспекцијске послове
- да има четворотактни мотор снаге најмање 35кw
- да је технички исправно у складу са прописима, 
- да је моторно возило регистровано на територији општине Пирот
-  да  има  таксиметар  који  мора  бити технички  исправан,  баждарен  на  важећу
тарифу, пломбиран и постављен тако да износ који се откуцава буде видљив и да
се његовим укључењем светло на такси ознаци искључује, 
- да је опремљено инсталацијом за осветљење кровне ознаке „ТАXИ“,
-  да  има  важећи  ценовник  постављен  тако  да  његов  садржај  буде  видљив
путницима,
- да је возило без оштећења и чисто,
- да возило има светлећу кровну ознаку „Тaxi“, правоугаоног, полуелипсастог, или
сличног облика
-  да има противпожарни апарат причвршћен на лако уочљивом и приступачном
месту са важећим роком употрбе,
- да рекламе и други натписи не буду на стакленим површинама и да не заклањају
ознаке такси возила
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Чланом 12. Одлуке о ауто-такси превозу прописано је да су правно лице и такси
возач поред законом прописаних обавеза дужни и:

- да све измене података које садржи такси дозвола и друге исправе у смислу ове
одлуке пријаве надлежном одељењу општинске управе у року од 3 дана од дана
наступања измене,
-  да све измене у вези моторног возила пријаве надлежном одељењу општинске
управе у року од три дана од дана наступања измене,
-  да се на возилу којим обављају такси превоз налази кровна ознака ,,ТАXИ“,
идентификациони број и грб општине Пирот, а у возилу важећи ценовник,
- да у року од 3 дана од дана подношења захтева за брисање из регистра Агенције
за  привредне  регистре  надлежном  одељењу  општинске  управе  врате  такси
дозволу, ознаку са идентификационим бројем и грбом општине Пирот
- да у року од 3 дана од дана подношења захтева Агенцији за привредне регистре
о  привременом  прекиду  обављања  делатности  такси  превоза,  надлежном
одељењу општинске управе врати такси дозволу и ознаку са идентификационим
бројем и грбом општине Пирот 
- да у року од 3 дана по правоснажности решења о брисању из регистра донетом
по сили закона,  надлежном одељењу општинске управе врати такси дозволу и
ознаку са идентификационим бројем и грбом општине Пирот 
-  да  након истека  важности решења из члана  10.  став 2.  надлежном одељењу
општинске управе поднесе захтев за  поновно испитивање услова за  обављање
такси превоза.

Чланом 22.  Одлуке  о  ауто-такси превозу  прописано  је  да  за  време обављања
делатности такси возач мора код себе да има такси дозволу и решење о испуљености
услова возила за обављање такси превоза.

Чланом 6а Закона о превозу у друмском саобраћају прописано је да ауто-такси
превоз могу обављати правна лица и предузетници чија је претежна делатност ауто-
такси  превоз  путника,  који  су  за  обављање  те  делатности  регистровани у  Регистру
привредних субјеката, у складу са законом којим се уређује регистрација привредних
субјеката и који имају одобрење надлежног органа локалне самоуправе за обављање
ауто-такси превоза путника.

Чланом 44а Закона о превозу удрумском саобраћају прописано је да је у вршењу
инспекцијског  надзора  републички  инспектор  за  друмски  саобраћај  дужан  је  и
овлашћен да привремено одузме возило које је употребљено за извршење прекршаја
или привредног преступа, до правоснажног окончања прекршајног, односно поступка
за привредне преступе и изда потврду о одузимању возила;

Чланом 44б  Закона  о  превозу  у  друмском саобраћају  поверено  је  општинској
управи вршење послова инспекцијског надзора над применом овог закона и прописа
донетих на основу овог закона у обављању аутотакси превоза. При томе, службено лице
општинске управе, у вршењу послова инспекцијског надзора над применом овог закона
и прописа донетих на основу овог закона,  којима се уређује  ауто-такси превоз,  има
дужности и овлашћења републичког инспектора из чл. 44. и 44а закона.

У члановим 48-53 Закона о превозу у друмском саобраћају прописано је да ће се
новчаном казном казнити правно лице, предузетник или физичко лице уколико обавља
ауто-такси  превоз,  а  није  му  претежна  делатност  ауто-такси  превоз,  или  није
регистрован у Регистру привредних субјеката за обављање ауто-такси делатности, или
нема одобрење надлежног органа локалне самоуправе за обављање ауто-такси превоза.
За  наведени  прекршај  обавезно  се  изриче  и  заштитна  мера  одузимања  предмета  -
возила које је употребљено за извршење прекршаја. 
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На основу напред наведеног донео је решење како гласи у диспозитиву.

Против  овог  решења  може  се  изјавити  жалба  Министарству  саобраћаја
Републике Србије, у року од 15 дана од дана достављања решења.
                                                                                                             Службено лице:

                                          Шеф Одсека за инспекцијске послове

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ПИРОТ

Одељење за урбанизам,стамбено-комуналне послове,
грађевинарство и инспекцијске послове
Потврда бр.____ (веза: решење бр.03-У-344/____-20___)
Датум: ___.___.20___. год.
П И Р О Т

На основу члана 3. Правилника о начину одузимања, чувања и поступања са 
привремено одузетим возилом које је употребљено за извршење прекршаја или 
привредног преступа („Сл.гласник РС“, бр. 71/2006), издаје се:

ПОТВРДА

- Назив органа:
Општинска управа пирот, Ул. Српских владара 82, Пирот
Датум, време и место извршења инспекцијског надзора:
_________________________________________________________________________

_________

1) Број предмета: 
____________________________________________________________________
___

2) Подаци из саобраћајне дозволе возила:
регистарска ознака возила: _____________________; 
број, датум издавања и назив органа који је издао саобраћајну дозволу:
_________________________________________________________________________

____________; 
марка и тип возила: 

____________________________________________________________________; 
облик каросерије: 

______________________________________________________________________
; 

број шасије: 
______________________________________________________________________
____ ; 

број мотора 
______________________________________________________________________
_____:
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1. Опис возила (боја, опште стање, уочљиви недостаци, додатна опрема и сл.);
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
____________________________________

1. Име и презиме службеног лица: 
_______________________________________________________

1. Подаци о власнику и лицу од кога је одузето возило, односно возачу возила:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
________________________

1. Назив лица коме се возило предаје на чување:
___________________________________________________________________________
____________

1.Потпис лица од кога је одузето возило, односно возача возила:
_________________________________________________________________________

_____________

1.Потпис службеног лица:

____________________________________________________________________
__________________________
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНСКА УПРАВА ПИРОТ
Одељење за урбанизам, стамбено-комуналне послове,
грађевинарство и инспекцијске послове
Бр.03-У-344/ ___-____
Дана __________. године
П И Р О Т

ПРЕКРШАЈНОМ СУДУ У ПИРОТУ

Овлашћено  лице  Одељења  за  урбанизам,  стамбено-комуналне  послове,
грађевинарство и инспекцијске послове општине Пирот, на основу члана 154. Закона о
прекршајима (,,Сл гласник РС,, број 101/05,116/08 и 111/09), и члана 32. Одлуке о ауто
такси  превозу  на  територији  општине  Пирот  („Службени  лист  града  Ниша“,  број
44/2006 и 41/09), подноси:

З А Х Т Е В ЗА ПОКРЕТАЊЕ ПРЕКРШАЈНОГ ПОСТУПКА

ПРОТИВ : _____________________, ул. _______________ бр. ___, општина Пирот
ЈМБГ ________________

што је дана __________. год. у ______ часова у улици ______________ у Пироту,
обављао  такси  превоз  путника  возилом  марке  “__________”,  регистарске  ознаке
„__________“  са  истакнутом  кровном  ознаком  „ТАXI“,  без  решења  о  испуњености
услова возила за обављање ауто-такси превоза путника на територији општине Пирот и
без  кровне  ознаке  која  садржи број  ознаке  и  грб  општине  Пирот  издатe од  стране
Одељења за урбанизам, стамбено – комуналне послове, грађевинарство и инспекцијске
послове, чиме је учинио следеће прекршаје:

1. прекршај из члана 39. став 1. тачка 13. Одлуке о ауто такси превозу
на територији општине Пирот (,,Сл.лист града Ниша,, бр.44/2006 и 41/09) а у
вези члана 22. исте одлуке, 
2) прекршај из члана 39. став 1. тачка 5. Одлуке о ауто такси превозу на
територији општине Пирот (,,Сл.лист града Ниша,, бр.44/2006 и 41/09) а у
вези члана 8. став 1. тачка 3. исте Одлуке.

ДОКАЗ : записник о инспекцијском прегледу од __________. год.

Напомена: 

На основу напред наведеног предлажем :
-Да се покрене прекршајни поступак, утврди одговорност и изрекне одговарајућа казна

Уплату новчаних казни извршити на жиро рачун број 840-743351843-13
назив  рачуна:  Новчане  казне  изречене  у  прекршајном  поступку  за  прекршаје
прописане актом СО-Пирот, као и одузета имовинска корист,
позив на број: 97-55-079.

Прилог: 
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ШЕФ ОДСЕКА ЗА
ИНСПЕКЦИЈСКЕ

ПОСЛОВЕ
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Министарство надлежно за послове саобраћаја обавља надзор над 
спровођењем Закона о безбедности саобраћаја на путевима и других прописа 
у вези: стања пута у погледу услова за безбедно одвијање саобраћаја, техничког 
регулисања саобраћаја, управљања саобраћајем, безбедности пута у процесу 
пројектовања, изградње, реконструкције и одржавања, поштовања прописа у 
вези дозвола за обављање послова професионалног возача (CPC), обуке и 
полагања испита за стручно оспособљавање за обављање послова возача као и 
други инспекцијски надзор поверен законом.

У вршењу инспекцијског  надзора овлашћено лице  органа надлежног  за
послове саобраћаја је дужно и овлашћено да:

- забрани овлашћеном лицу, органу или организацији управљање саобраћајем
које се изводи противно закону и другим прописима, техничким нормативима
и стандардима, нормама квалитета и употребе материјала, нареди отклањање
недостатака  у  утврђеном  року,  ако  утврди  да  се  приликом  производње  и
употребе  материјала  при  производњи,  постављању  и  употреби  саобраћајне
сигнализације,  не  примењују  технички  прописи,  технички  нормативи  и
стандарди и норме квалитета, а ако се у утврђеном року недостаци не отклоне,
забрани,  односно  обустави  даљу  употребу  и  постављање  саобраћајне
сигнализације,
- искључи из саобраћаја возача због непоштовања прописа у вези дозвола за
обављање послова професионалног возача (CPC),
-  врши  контролу  тахографа  и  да  искључи  из  саобраћаја  возача  због
непоштовања прописа везаних за време трајања управљања возилом.
-  Министарство  надлежно  за  послове  саобраћаја  може  одузети  дозволу  за
превоз  привредном  друштву  које  не  поштује  прописе  у  вези  дозвола  за
обављање послова професионалног возача (CPC).

Сходно Одлуци о техничком регулисању саобраћаја, надлежни орган за
послове саобраћаја обавља надзор над општинским путевима и улицама у вези:
стања  пута  у  погледу  услова  за  безбедно  одвијање  саобраћаја,  техничког
регулисања  саобраћаја,  управљања  саобраћајем,  безбедности  пута  у  процесу
пројектовања, изградње, реконструкције и одржавања, као и други инспекцијски
надзор поверен законским прописима.

Надзор  над  одвијањем  саобраћаја  на  путевима,  непосредну  контролу,
регулисање саобраћаја и предузимање посебних и других мера на успостављању
безбедности  саобраћаја,  контролу  учесника  и  возила  у  саобраћају,  контролу
привремене саобраћајне сигнализације на  месту где се изводе радови или су
настале препреке које угрожавају несметано и безбедно одвијање саобраћаја, у
погледу  поштовања прописа,  по  правилу  обавља  Министарство  унутрашњих
послова.

У вршењу инспекцијског  надзора овлашћено лице  органа надлежног  за
послове саобраћаја је дужно и овлашћено да:

1) забрани  овлашћеном лицу,  органу  или  организацији  управљање
саобраћајем  које  се  изводи  противно  закону  и  другим  прописима,
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техничким  нормативима  и  стандардима,  нормама  квалитета  и  употребе
материјала,

2) нареди отклањање недостатака у утврђеном року, ако утврди да се
приликом  производње  и  употребе  материјала  при  производњи,
постављању  и  употреби  саобраћајне  сигнализације,  не  примењују
технички прописи, технички нормативи и стандарди и норме квалитета, а
ако се у утврђеном року недостаци не отклоне, забрани, односно обустави
даљу употребу и постављање саобраћајне сигнализације,

3) подноси захтев за покретање прекршајног поступка и предузима
друге  мере  из  надлежности  јединица  локалне  самоуправе  у  складу  са
прописима којима се уређује инспекцијски надзор.

Овлашћено лице које обавља надзор према одредбама ове одлуке саставиће
записник о извршеном надзору и примерак овог записника ће уручити правном
лицу или органу, предузетнику, односно физичком лицу код којих је извршен
преглед.

Привредна друштва, друга правна лица, органи у којима се обавља надзор
из претходног става овог члана, као и предузетници дужни су да овлашћеном
лицу  омогуће  вршење  надзора,  ставе  на  располагање  одговарајућу
документацију и да дају све потребне податке, документацију и обавештења.

Законом  о  јавним  путевима  прописано  је  да  надлежни  инспектор
општинске  управе,  у  вршењу  послова  инспекцијског  надзора  над  применом
прописа  којима  се  уређује  заштита  општинских  путева  и  улица,  има  права,
дужности и овлашћења републичког инспектора за државне путеве утврђених
овим законом.

У вршењу инспекцијског надзора инспектор је овлашћен да:

1) забрани  извршење  радова  који  се  изводе  противно  закону  и  другим
прописима,  техничким  прописима  и  стандардима  и  нормама  квалитета
приликом  извођења  радова  и  употребе  материјала  при  изградњи,
реконструкцији  и  одржавању  државног  пута,  његовог  дела  и  путног
објекта,  противно  условима  одвијања  саобраћаја  на  државном  путу,
његовом делу и путном објекту или противно прописаним мерама заштите
државног пута, његовог дела и путног објекта;

2) предложи органу надлежном за техничко регулисање саобраћаја забрану
саобраћаја  или  саобраћаја  одређене  врсте  возила,  на  државном  путу,
његовом делу или путном објекту;

3) нареди  отклањање  недостатака  на  државном  путу,  његовом  делу  или
путном објекту којима се угрожава или може бити угрожена безбедност
саобраћаја;

4) нареди рушење и уклањање објеката изграђених, односно постављених у
заштитном појасу државног пута  и  уклањање депонија  отпада  и  смећа,
супротно одредбама овог закона;
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5) нареди  рушење  или  уклањање  ограда,  дрвећа,  засада,  грађевинског  и
другог  материјала  и  натписа  подигнутих,  остављених  или  постављених
супротно одредбама овог закона;

6) нареди  рушење  и  уклањање  објеката,  цевовода,  водова,  инсталација,
натписа,  ограда,  дрвећа,  засада,  грађевинског  и  другог  материјала  са
државног пута,  његовог дела,  путног објекта и земљишног појаса,  осим
објеката,  цевовода,  водова  и  инсталација  за  које  је  установљено  право
службености или друго право одређено законом;

7) забрани  радове  који  се  изводе  у  непосредној  близини  државног  пута,
његовог дела и путног објекта, а који могу угрозити њихову стабилност и
безбедност саобраћаја;

8) искључи из саобраћаја на државном путу возило којим се обавља ванредни
превоз без посебне дозволе;

9) нареди инвеститору прибављање употребне дозволе, у року који не може
бити краћи од 30 дана, ако утврди да се државни пут, његов део или путни
објекат,  за  који  је  издато одобрење за  изградњу,  користи  без  употребне
дозволе, а ако инвеститор не прибави употребну дозволу у утврђеном року,
привремено  забрани  саобраћај  на  државном  путу,  његовом  делу  или
путном објекту;

10) нареди  постављање  физичких  препрека  којима  се  онемогућава
прикључење на државни пут, прикључком или укрштањем путева, односно
прикључком прилазног пута на државни пут,  без претходно прибављене
сагласности Јавног предузећа, односно одобрења за изградњу;

11) нареди отклањање неправилности, односно забрани даље извођење радова
приликом  изградње  и  реконструкције  државног  пута,  његовог  дела  и
путног  објекта,  ако  утврди  да  извођач  радова  не  испуњава  прописане
услове;

12) покрене поступак за укидање одобрења за изградњу, по праву надзора, ако
утврди да је издато супротно закону;

13) нареди рушење државног пута, његовог дела или путног објекта, за које
није издато одобрење за изградњу, односно реконструкцију;

14) нареди  отклањање  недостатака  у  утврђеном  року,  ако  утврди  да  се
приликом  извођења  радова  и  употребе  материјала  при  изградњи,
реконструкцији  и  одржавању  државног  пута,  његовог  дела  и  путног
објекта, не примењују технички прописи и стандарди и норме квалитета, а
ако се у утврђеном року недостаци не отклоне, забрани, односно обустави
даље  извођење  радова  и  нареди  рушење  и  уклањање  изграђених,
реконструисаних и одржаваних делова државног пута или путног објекта
на којима нису отклоњени наређени недостаци;

15) нареди  уклањање  заустављеног  или  остављеног  возила  којим  се  омета
коришћење државног пута.
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7.5. ОДЕЉЕЊЕ ЗА ВАНПРИВРЕДНЕ ДЕЛАТНОСТИ

 Борачко-инвалидска заштита

КОРИСНИК:  борци,  војни  инвалиди  из II светског рата,  војни  инвалиди  из
оружаних акција после 17.08.1990.  године и агресије НАТО на СРЈ,  као и
њихове породице, цивилни инвалиди рата.

ВРСТА ПОСТУПКА: 
* Отваривање основних права,

- Законом о правима бораца,војних инвалида,цивилних инвалида рата и 
чланова њихових породица регулисано је и право на месечно новчано 
примање, инвалидски додатак, борачки додатак, породични додатак, 
бесплатну и повлашћену вожњу, помоћ у случају смрти и друга права.

-  По републичким прописима утврђују се и својства цивилног инвалида рата,

ОСНОВНА ПРАВА ВОЈНИХ ИНВАЛИДА СУ: 

1. лична инвалиднина, 
2. инвалидски додатак , 
3. борачки додатак, 
4. здравствена заштита, 
5. ортопедски додатак, 
6. медицинско-техничка помагала, 
7. бањско  климатски опоравак ,
8. бесплатна и повлашћена вожња, 
9. месечно новчано примање. 

ОСНОВНА ПРАВА ЧЛАНА ПОРОДИЦЕ ПАЛОГ БОРЦА СУ: 

1.породична инвалиднина,

2.увећана породична инвалиднина, 

3. додатак за родитеља палог борца ,

4. бесплатна и повлашћена вожња,

5. здравствена заштита,

6. бањско климатски опоравак,
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7. месечно новчано примање. 

ОСНОВНА ПРАВА ЧЛАНА ПОРОДИЦЕ УМРЛОГ ВОЈНОГ ИНВАЛИДА 
СУ: 

1. породична инвалиднина, 
 2.здравствена заштита, 
 3.бесплатна и повлашћена вожња, 
 4.бањско климатски оправак, 
 5.месечно новчано примање,

       6.помоћ у случају смрти.

ПРАТЕЋА ДОКУМЕНТА: 
Лична инвалиднина 

 захтев 
 уверење војне јединице о околностима које су довеле до оштећења 

организма, 
 медицинска документација из времена настанка оштећења организма, као 

и из времена када се захтев подноси 
 уверење о држављанству (извод из МК рођених, очитана или 

фотокопирана важећа лична карта). 

Породична инвалиднина 

- захтев 
- уверење војне јединице о околностима под којим је лице погинуло или 
умрло (код захтева за породичну инвалиднину по палом борцу), 
- извод из матичне књиге умрлих за погинулог борца или умрлог војног 
инвалида, 
- извод из матичне књиге рођених, венчаних, уверење о држављанству и 
очитана или фотокопирана лична карта (уколико захтев подноси брачни 
друг), 
- извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству и уверење о 
школовању, (за децу која се налазе на  школовању) и
- изјава два сведока о саставу домаћинства.

ПОСТУПАК:
Лична инвалиднина

Право  на  личну  инвалиднину  има  војни  инвалид  код  кога  је  наступило
оштећење организма најмање 20% за време ратних збивања, односно у миру за
време одслужења редовног војног рока у саставу Војске Србије.

Породична инвалиднина
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Право на породичну инвалиднину имају чланови породице погинулих бораца,
као и чланови уже породице умрлог војног инвалида од I до VII групе.

ФИНАНСИЈСКО-МАТЕРИЈАЛНИ ПОСЛОВИ: У Одсеку за социјалну, борачко-
инвалидску  заштиту,  избегла  и  расељена  лица обављају  се  и  финансијско-
материјални  послови  за  кориснике  по  основу  борачко-инвалидске  заштите,  а
који се односе на исплату инвалидских принадлежности и рекламације. 

МЕСТО ПОСТУПКА: Одсек за социјалну, борачко инвалидску заштиту, избегла
и расељена лица, канцеларија број 3 у згради Градске управе Града Пирота. 

ДОПУНСКЕ МЕРЕ ЗАШТИТЕ: 

КОРИСНИК: Мирнодопски војни инвалиди, ратни војни инвалиди, породице 
палих бораца и умрлих војних инвалида из оружаних акција после 17.08.1990. 
год.

ПОСТУПАК:
Покреће  се  на  захтев  војног  инвалида  и  чланова  породице  палих  бораца  и
умрлих војних инвалида. На основу захтева и испуњености услова остварују се
повластице при плаћању комуналних услуга (рачун за изношење смећа, рачун за
воду  и  рачун  за  даљинско  грејање)  и  повластице  за  коришћење отвореног  и
затвореног базена (Спортски центар)

МЕСТО  ПОДНОШЕЊА  ЗАХТЕВА  И  ОСТВАРИВАЊА  ПРАВА:  Одсек  за
социјалну, борачко инвалидску заштиту, избегла и расељена лица, канцеларија
број 3 у згради Градске управе Града Пирота. 

ЗАШТИТА ИНВАЛИДА — БЕСПЛАТНО ПАРКИРАЊЕ ИНВАЛИДА:

КОРИСНИК:

Војни инвалиди и цивилни инвалиди рата од  I – IV групе, као и  V и  VI  група
инвалидности који имају оштећење доњих екстремитета и остварују право на
ортопедски  додатак,  лица  којима  је  по  прописима  пензијског  и  инвалидског
осигурања утврђено телесно оштећење од 80 – 100%, слепа лица са 90% и 100%
оштећења вида, лица оболела од аутизма и лица са Дауновим синдромом, лица
оболела од дистрофије и сродних мишићних и неуромишићних обољења и лица
оболела  од  параплегије  и  квадриплегије,  церебралне  и  дечје  парализе  и
мултипле склерозе са пребивалиштем на територији града Пирота.

ПОСТУПАК:
Покреће  се  на  захтев  инвалидног  лица  односно  родитеља  или  старатеља  за
малолетно лице.
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ПРАТЕЋА ДОКУМЕНТА: 

- фотокопија решења  о групи инвалидитета и права на ортопедски 
додатак, 

- фотокопија решења о степену телесног оштећења, односно одговарајућа 
медицинска документација, 

- фотокопија личне карте,
- фотокопија саобраћајне дозволе,
- извод из матичне књиге рођених за малолетно инвалидно лице,
- решење надлежног органа којим је одређен старатељ 

МЕСТО ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА: Градски услужни центар, шалтер писарнице
бр. 1 Градске управе Града Пирота.

МЕСТО ОСТВАРИВАЊА  ПРАВА:  Одсек  за  социјалну,  борачко  инвалидску
заштиту, избегла и расељена лица, канцеларија број 3 у згради Градске управе
Пирот. 

Друштвена брига о деци

КОРИСНИК: породиље, деца, самохрани родитељи

ВРСТА ПОСТУПКА: 

- накнада зараде, односно накнада плате за време породиљског одсуства, 
одсуства са рада ради неге детета и одсуства са рада ради посебне неге детета

- остале накнаде по основу рођења и неге детета и посебне неге детета

- родитељски додатак

- дечији додатак

- накнада трошкова боравка у предшколској установи за децу без 
родитељског старања

- накнада трошкова боравка у предшколској установи за децу са 
сметњама у развоју и децу са инвалидитетом

228



- накнада трошкова боравка у предшколској установи за децу корисника 
новчане социјалне помоћи

-регресирање  свих  трошкова боравка деце у предшколској  установи  за
треће  дете  у  породици,  дете  без  родитељског  старања,  дете  са  сметњама  у
развоју, дете корисника новчане социјалне помоћи и дете које има пребивалиште
на селу и које борави у објекту на селу

- родитељски додатак за прворођено дете у породици

- новчану помоћ за треће дете у породици
- новчану помоћ незапосленим мајкама
- новчану помоћ самохраним родитељима
- новчану помоћ за лечење деце узраста до 18 година
-  новчану  помоћ  децу  корисника  дечијег  додатка  која  полазе  у  први

разред основне школе
- новчана помоћ за новорођено дете чији родитељи живе на селу
- бесплатна ужина за треће дете у породици 

- бесплатни уџбеници за треће дете у породици

 - новчана помоћ паровима ради обављања вантелесне оплодње
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НАКНАДА ЗАРАДЕ, ОДНОСНО НАКНАДА ПЛАТЕ ЗА ВРЕМЕ 
ПОРОДИЉСКОГ ОДСУСТВА, ОДСУСТВА СА РАДА РАДИ НЕГЕ 
ДЕТЕТА И ОДСУСТВА СА РАДА РАДИ ПОСЕБНЕ НЕГЕ ДЕТЕТА

Ово право остварују запослени код правних и физичких лица (запослени код
послодавца). Ово право остварује и отац детета, један од усвојитеља, хранитељ,
односно  старатељ  детета  када  у  складу  са  прописима  о  раду  користи  ово
одсуство.

ВРСТА ПОСТУПКА: 

Остваривање  права  на  накнаду  зараде,  односно  накнаду  плате  за  време
породиљског одсуства, одсуства са рада ради неге детета и одсуства са рада ради
посебне неге детета.

ПРАТЕЋА ДОКУМЕНТА: 

Право се остварује на основу поднетог захтева и следећих доказа: 

1) извештај о привременој спречености за рад мајке у време породиљског 
одсуства и одсуства са рада ради неге детета - дознака;
2) мишљење надлежне комисије Републичког фонда за пензијско и инвалидско 
осигурање о потреби да подносилац захтева због здравственог стања детета 
одсуствује са рада ради посебне неге детета, односно да ради са половином 
пуног радног времена;
3) извод из матичне књиге рођених за децу;
4) извод из евиденције Централног регистра обавезног социјалног осигурања о 
основу осигурања, на дан подношења захтева;
5) решење о праву на породиљско одсуство, решење о праву на породиљско 
одсуство и одсуство са рада ради неге детета, решење о праву на одсуство са 
рада ради неге детета и решење о праву на одсуство са рада ради посебне неге 
детета;
6) извод из евиденције Централног регистра обавезног социјалног социјалног 
осигурања о основици на коју су плаћени доприноси на примања која имају 
карактер зараде, у складу са чланом 13. Закона, за последњих 18 месеци који 
претходе првом месецу отпочињања одсуства због компликација у вези са 
одржавањем трудноће, или породиљског одсуства, уколико није коришћено 
одсуство због компликација у вези са одржавањем трудноће;
7) извод из евиденције Централног регистра обавезног социјалног социјалног 
осигурања о основици на коју су плаћени доприноси на примања која имају 
карактер зараде, у складу са чланом 13. Закона, за последњих 18 месеци који 
претходе месецу отпочињања одсуства по заснивању радног односа за лица која 
су засновала радни однос након рођења детета;
8) извештај о почетку прве привремене спречености за рад мајке ради 
коришћења одсуства због компликација у вези са одржавањем трудноће - 
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дознака, уколико је коришћено ово право;
9) потврда да није остварено право на додатак за помоћ и негу другог лица;
10) решење о коришћењу породиљског одсуства или одсуства са рада ради 
посебне неге детета уколико се захтев односи на децу различитог реда рођења;
11) решење о коришћењу одсуства са рада ради неге детета или одсуства са рада 
ради посебне неге детета за децу различитог реда рођења;
12) остали подаци који су од утицаја на утврђивање права а нису евидентирани 
у доступним евиденцијама.

У случају из члана 95. Закона о раду ("Службени гласник РС", бр. 24/05, 61/05, 
54/09, 32/13, 75/14, 13/17 - УС и 113/17):
1) извештај надлежне здравствене установе да је дете мртворођено, односно да 
је умрло пре уписа у матичну књигу рођених;
2) извод из матичне књиге умрлих за дете које је умрло после уписа у матичну 
књигу рођених.
Надлежни орган управе јединице локалне самоуправе (у даљем тексту: орган 
управе) који води поступак обезбеђује доказ о просечној месечној заради у 
Републици Србији.
У захтеву  за  остваривање права  наводи се  и  број  текућег  рачуна за  исплату
права, а фотокопија картице текућег рачуна прилаже се уз њега.

Уколико је лице које подноси захтев у радном односу код више послодаваца,
подноси захтев за остваривање права на накнаду зараде, односно накнаде плате
код сваког послодавца.

Када отац детета уместо мајке, у складу са законом, поднесе захтев за 
остваривање права на накнаду зараде, односно накнаду плате, за време 
породиљског одсуства, уз доказе из члана 2. овог правилника, о праву се 
одлучује и на основу доказа о постојању разлога предвиђених чланом 94. став 5. 
Закона о раду, и то једног од следећих доказа прибављених у складу са чланом 
39. Закона:

1) уверења органа старатељства да је мајка напустила дете;
2) извода из матичне књиге умрлих за мајку;
3) потврде установе о почетку и трајању издржавања казне затвора за мајку;
4) извештаја комисије надлежног здравственог органа о тежој болести мајке коју
чине три лекара одговарајуће специјалности који је лече;
5) решења којим је мајка лишена пословне способности;
6) решења којим је мајка лишена родитељског права.

МЕСТО ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА: 
Одсек за послове друштвене бриге о деци, омладину и здравствену заштиту, 
Јединствено управно место Градске управе, шалтери друштвене бриге о деци  
бр. 17 и 18 у згради  Градске управе Града Пирота.
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МЕСТО ОСТВАРИВАЊА ПРАВА: 
Канцеларија број 6 у згради РФЗО – Филијала за Пиротски округ.
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ОСТАЛЕ  НАКНАДЕ  ПО  ОСНОВУ  РОЂЕЊА  И  НЕГЕ  ДЕТЕТА  И
ПОСЕБНЕ НЕГЕ ДЕТЕТА

Ово право остварује мајка која је у периоду  од 18 месеци пре рођења детета
остваривала приходе:  

1) а у моменту рођења детета је незапослена и није остварила право на новчану
накнаду по основу незапослености;
2) по основу самосталног обављања делатности;
3)  као носилац породичног пољопривредног газдинства које има статус лица
које  самостално  обавља  делатност  према  закону  којим  се  уређује  порез  на
доходак грађана;
4) по основу уговора о обављању привремених и повремених послова;
5) по основу уговора о делу;
6) по основу ауторског уговора;
7) по основу уговора о правима и обавезама директора ван радног односа.

Ово право може остварити и жена која је усвојитељ, хранитељ или старатељ
детета.

Право на остале накнаде по основу рођења и неге детета остварује се у трајању
од годину дана од дана рођења детета, без обзира на ред рођења детета.

ВРСТА ПОСТУПКА: 

Остваривање права на остале накнаде по основу рођења и неге детета и посебне
неге детета.

ПРАТЕЋА ДОКУМЕНТА: 

Право се остварује на основу поднетог захтева и следећих доказа: 

1) извод из евиденције Централног регистра обавезног социјалног осигурања о
основу осигурања, на дан подношења захтева;
2) извод из матичне књиге рођених за децу;
3)  податак  о  почетку  коришћења  одсуства  због  компликација  у  вези  са
одржавањем трудноће, уколико је коришћено ово право;
4) мишљење надлежне комисије Републичког фонда за пензијско и инвалидско
осигурање  о  потреби  да  подносилац  захтева  због  здравственог  стања  детета
оствари право на остале накнаде по основу посебне неге детета;
5) доказ да није остварено право на додатак за помоћ и негу другог лица;
6) извод из евиденције Централног регистра обавезног социјалног осигурања о
основици  на  коју  су  плаћени  доприноси,  у  складу  са  чланом 18.  Закона,  за
последњих 18 месеци који претходе првом месецу отпочињања одсуства због
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компликација  у  вези  са  одржавањем  трудноће,  или  породиљског  одсуства,
уколико  није  коришћено  одсуство  због  компликација  у  вези  са  одржавањем
трудноће, односно дану рођења детета;
7) потврда о основици на коју су плаћени доприноси, у складу са чланом 18.
Закона,  за  последњих  18  месеци  који  претходе  првом  месецу  отпочињања
одсуства због компликација у вези са одржавањем трудноће, или породиљског
одсуства,  уколико  није  коришћено  одсуство  због  компликација  у  вези  са
одржавањем  трудноће,  односно  дану  рођења  детета  за  лица  која  самостално
обављају делатност, а који нису евидентирани у Централном регистру обавезног
социјалног осигурања;

8) потврда о основици на коју су плаћени доприноси, за обавезно пензијско и
инвалидско осигурање, за последња 24 месеца који претходе дану рођења детета
за лица која су пољопривредни осигураници;
9) остали подаци који су од утицаја на утврђивање права, а нису евидентирани у
доступним евиденцијама.

У случају да је дете мртворођено:

1) извештај надлежне здравствене установе да је дете мртворођено, односно да
је умрло пре уписа у матичну књигу рођених;
2) извод из матичне књиге умрлих за дете које је умрло после уписа у матичну
књигу рођених.

У захтеву  за  остваривање права  наводи се  и  број  текућег  рачуна за  исплату
права, а фотокопија картице текућег рачуна прилаже се уз њега.

Када  отац  детета  уместо  мајке,  у  складу  са  законом,  поднесе  захтев  за
признавање права на остале накнаде, уз претходно наведене доказе, прибавља се
и један од следећих доказа:

1) уверења органа старатељства да је мајка напустила дете;
2) извода из матичне књиге умрлих за мајку;
3) потврде установе о почетку и трајању издржавања казне затвора за мајку;
4) извештаја комисије надлежног здравственог органа о тежој болести мајке;
5) решења којим је мајка лишена пословне способности;
6) решења којим је мајка лишена родитељског права.

Право  из  става  1.  овог  члана  траје  од  дана  испуњења  услова  до  престанка
разлога који су онемогућили или спречили мајку да се стара о детету, односно
до истека права.

МЕСТО ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА: 
Одсек за послове друштвене бриге о деци, омладину и здравствену заштиту, 
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Јединствено управно место Градске управе, шалтери друштвене бриге о деци  
бр. 17 и 18 у згради  Градске управе Града Пирота.

МЕСТО ОСТВАРИВАЊА ПРАВА: 
Канцеларија број 6 у згради РФЗО – Филијала за Пиротски округ.
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РОДИТЕЉСКИ ДОДАТАК

КОРИСНИК: Овај додатак остварује мајка за своје прво, друго, треће и четврто
дете. 

Право  на  родитељски  додатак  са  нивоа  Републике  остварује  се  на  основу
поднетог захтева мајке и следећих доказа:

1) извода из матичне књиге рођених за сву децу;
2) уверења о држављанству Републике Србије мајке;
3) пријаве пребивалишта мајке;
4) пријаве пребивалишта за децу о којој непосредно брине;
5) уверења надлежног органа старатељства да мајка непосредно брине о детету
за које је поднела захтев, да њена деца претходног реда рођења нису смештена у
установу социјалне заштите,  хранитељску, старатељску породицу или дата на
усвојење, и да није лишена родитељског права у односу на децу претходног реда
рођења;
7) изјаве мајке да она и супруг не живе у иностранству;
8) изјаве мајке о називу и месту здравствене установе у којој је изабрани лекар
деце;
9)  изјаве  мајке  да  су  новорођено  дете  и  њена  деца  претходног  реда  рођења
вакцинисани у складу са прописима у области здравствене заштите Републике
Србије;
10) изјаве мајке о називу и месту предшколске установе коју њена деца доспелог
узраста похађају;
11)  изјаве  мајке  да  њена  деца,  доспелог  узраста,  похађају  припремни
предшколски програм у оквиру система предшколског васпитања и образовања
Републике Србије;
12)  изјаве  мајке  о  називу  и  месту  основне  школе  коју  њена  деца  доспелог
узраста похађају;
13) изјаве мајке да се њена деца, доспелог узраста, школују и редовно похађају
наставу у оквиру система основношколског образовања Републике Србије;
14) изјаве мајке да њена деца живе на територији Републике Србије.
У  случају  из  члана  22.  став  6.  Закона  о  испуњености  услова  доставља се  и
извештај  надлежног  органа  старатељства  са  оценом  оправданости  смештаја
детета у установу због континуиране здравствене заштите и неге, у складу са
Законом, и пратећа медицинска документација.

Када је мајка страни држављанин, поред доказа из ст. 1. и 2. овог члана о праву
се одлучује и на основу:

1) уверења о њеном држављанству;
2) доказа да има статус стално настањеног странца или пријаву боравишта на
територији  Републике  Србије  (фотокопија  исправе  којом  се  доказује  статус
стално настањеног странца, односно фотокопија пасоша);
3) доказа о постојању брачне, односно ванбрачне заједнице са оцем детета;
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4) уверења органа старатељства да непосредно брине о детету за које је поднела
захтев и уверења надлежне службе из земље чији је држављанин да њена деца
претходног  реда  рођења  нису  смештена  у  установу  социјалне  заштите,
хранитељску,  старатељску породицу или  дата  на  усвојење,  и  да није  лишена
родитељског права у односу на децу претходног реда рођења;
5) доказа да у земљи чији је држављанин, није остварила исто или слично право
за дете за које је поднет захтев за родитељски додатак.

Докази из земље чији је мајка држављанин морају бити у складу са правилима
утврђеним за признање страних јавних исправа - преведени и оверени од стране
судског тумача односно оверени Хашким Апостилом ("АПОСТИЛЛЕ").

Изјаве  које  је  подносилац  захтева  дао  у  поступку  остваривања  права  на
родитељски додатак, орган управе проверава по службеној дужности увидом у
доступне електронске базе податка и на други начин у сарадњи са надлежним
органима, најмање једанпут годишње до краја септембра текуће године.

Отац детета, у складу са Законом, остварује право на родитељски додатак, на
основу поднетог захтева за признавање права, свих наведених доказа за мајку
детета и себе, и једног од следећих доказа прибављених у складу са чланом 39.
Закона:

1) извода из матичне књиге умрлих за мајку;

2) уверења органа старатељства о чињеници да је мајка напустила дете;

3) одлуке надлежног суда да је мајка лишена родитељског права;

4) извештаја комисије надлежног здравственог органа о тежој болести мајке;

5) решења којим је мајка лишена пословне способности;

6) потврде надлежне установе о почетку и трајању издржавања казне затвора за
мајку;

7) доказа да је мајка страни држављанин и доказа наведених у члану 19. ст. 3. и
4. овог правилника.

Редослед рођења детета за  које  отац подноси захтев за  признавање права  на
родитељски додатак, утврђује се према мајци. 
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ПОСЕБНА НАПОМЕНА: Захтеви за родитељски додатак подносе се најкасније 
до навршених годину дана живота детета.

МЕСТО ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА: 
Одсек за послове друштвене бриге о деци, омладину и здравствену заштиту, 
Јединствено управно место Градске управе, шалтери друштвене бриге о деци  
бр. 17 и 18 у згради  Градске управе Града Пирота.

МЕСТО ОСТВАРИВАЊА ПРАВА:
Канцеларија број 6 у згради РФЗО – Филијала за Пиротски округ.

ДЕЧИЈИ ДОДАТАК

Право на дечији додатак је утврђено Законом о финансијској подршци породици
са децом. Ако су испуњени остали законски услови, дечији додатак се признаје
деци најдуже до навршених 20 година живота.

ПРАТЕЋА ДОКУМЕНТА: 
Право на дечији додатак остварује се на основу поднетог захтева и следећих 
доказа: 

- изводе из матичне књиге рођених за сву децу у породици, 
- уверење подносиоца захтева да је држављанин Републике Србије, 
- уверење подносиоца захтева да је страни држављанин
- потврде о пребивалишту свих чланова заједничког домаћинства;
- уверења о статусу стално настањеног странца за подносиоца захтева који

је страни држављанин;
- потврде  о  поседовању  односно  непоседовању  непокретности,  као  и

одговарајућег стамбеног простора у смислу члана 8. Закона;
- потврде о приходима из члана 5. Закона оствареним у три месеца која

претходе  месецу  подношења  захтева  за  све  чланове  заједничког
домаћинства;

238



- потврде о катастарским приходима у претходној години за све чланове
заједничког домаћинства;

- изјаве  о  називу  и  месту  предшколске  установе  и  потврде  о  похађању
програма  припреме  детета  пред  полазак  у  основну  школу  у  оквиру
предшколског васпитања и образовања на територији Републике Србије;

- изјаве  о  називу  и  месту  основне  односно  средње  школе  и  потврде  о
редовном похађању наставе за децу школског узраста;

- потврде о испуњености услова из члана 2. став 4. Закона;
- потврде о испуњености услова из члана 6. став 3. Закона;
- потврде о испуњености услова из члана 26. став 10. Закона;
- потврде о испуњености услова из члана 26. став 11. Закона;
- потврде о коришћењу права на новчану социјалну помоћ;
- потврде о коришћењу права на додатак за помоћ и негу другог лица.

МЕСТО ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА: 
Одсек за послове друштвене бриге о деци, омладину и здравствену заштиту, 
Јединствено управно место Градске управе, шалтери друштвене бриге о деци  
бр. 17 и 18 у згради  Градске управе Града Пирота.

МЕСТО ОСТВАРИВАЊА ПРАВА:
Канцеларија број 6 у згради РФЗО – Филијала за Пиротски округ.
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НАКНАДА ТРОШКОВА БОРАВКА У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ ЗА
ДЕЦУ БЕЗ РОДИТЕЉСКОГ СТАРАЊА

Деца без родитељског старања предшколског узраста имају право на накнаду
трошкова боравка у предшколској установи која се налази у мрежи установа коју
утврђује општина, односно град, у висини учешћа корисника у цени услуге, под
условом да је за њих остварено право на дечији додатак, осим за децу смештену
у установу социјалне заштите за коју ово није услов.

ПРАТЕЋА ДОКУМЕНТА:     

1) решења установе социјалне заштите о смештају детета у установу, односно
решење  надлежног  органа  старатељства  о  смештају  детета  у  старатељску,
односно хранитељску породицу;
2)  решења  о  оствареном  праву  на  дечији  додатак  -  за  дете  смештено  у
старатељску породицу;
3) потврде о испуњености услова за признавање права на дечији додатак - за
дете смештено у хранитељску породицу;
4) потврде предшколске установе која има решење министарства надлежног за
послове просвете о верификацији о упису детета;
5) потврде о висини учешћа корисника у цени услуге која се прописује одлуком
јединице локалне самоуправе.

МЕСТО ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА: 
Одсек за послове друштвене бриге о деци, омладину и здравствену заштиту, 
Јединствено управно место Градске управе, шалтери друштвене бриге о деци  
бр. 17 и 18 у згради  Градске управе Града Пирота.

МЕСТО ОСТВАРИВАЊА ПРАВА: 
Канцеларија број 6 у згради РФЗО – Филијала за Пиротски округ.

НАКНАДА ТРОШКОВА БОРАВКА У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ ЗА
ДЕЦУ СА 
СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ И ДЕЦУ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ

Деца  са  сметњама  у  развоју  и  деца  са  инвалидитетом предшколског  узраста
имају  право  на  накнаду  трошкова  боравка  у  предшколској  установи  која  се
налази у мрежи установа коју утврђује општина, односно град, у висини учешћа
корисника у цени услуге. Ово право се не може остварити уколико је за то дете
остварено право на накнаду зараде за време одсуства са рада ради посебне неге
детета.
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ПРАТЕЋА ДОКУМЕНТА:     
Уз захтев за  признавање права на  накнаду трошкова боравка у предшколској
установи за децу са сметњама у развоју, подносилац захтева прилаже: 

1) решења установе социјалне заштите о смештају детета у установу, односно
решење  надлежног  органа  старатељства  о  смештају  детета  у  старатељску,
односно хранитељску породицу;

2) мишљења интерресорне комисије, која је образована у складу са прописима
из области просвете, о сметњама детета у развоју и инвалидитету;

3) потврде која се односе на неостваривање права на накнаду зараде за време
одсуства са рада ради посебне неге детета, односно осталих накнада по основу
посебне неге детета;

4) потврде предшколске установе која има решење министарства надлежног за
послове просвете о верификацији о упису детета;

5) потврде о висини учешћа корисника у цени услуге која се прописује одлуком
јединице локалне самоуправе.

МЕСТО ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА: 
Одсек за послове друштвене бриге о деци, омладину и здравствену заштиту, 
Јединствено управно место Градске управе, шалтери друштвене бриге о деци  
бр. 17 и 18 у згради  Градске управе Града Пирота.

МЕСТО ОСТВАРИВАЊА ПРАВА: 
Канцеларија број 6 у згради РФЗО – Филијала за Пиротски округ.

НАКНАДА ТРОШКОВА БОРАВКА У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ ЗА
ДЕЦУ КОРИСНИКА НОВЧАНЕ СОЦИЈАЛНЕ ПОМОЋИ

Деца  корисника новчане социјалне помоћи имају право на накнаду трошкова
боравка у предшколској установи која се налази у мрежи установа коју утврђује
општина, односно град, у висини учешћа корисника у цени услуге.

ПРАТЕЋА ДОКУМЕНТА:     

1) потврде која се односи на остваривање права на новчану социјалну помоћ
породице;
2)  решења надлежног  органа  старатељства о  смештају  детета  у  старатељску,
односно хранитељску породицу;
3) потврде предшколске установе, која има решење министарства надлежног за
послове просвете о верификацији, о упису детета;
4) потврде о висини учешћа корисника у цени услуге која се прописује одлуком
јединице локалне самоуправе.
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МЕСТО ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА: 
Одсек за послове друштвене бриге о деци, омладину и здравствену заштиту, 
Јединствено управно место Градске управе, шалтери друштвене бриге о деци  
бр. 17 и 18 у згради  Градске управе Града Пирота.

МЕСТО ОСТВАРИВАЊА ПРАВА: 
Канцеларија број 6 у згради РФЗО – Филијала за Пиротски округ.

РЕГРЕСИРАЊЕ  СВИХ  ТРОШКОВА  БОРАВКА  У  ПРЕДШКОЛСКОЈ
УСТАНОВИ  ЗА  ТРЕЋЕ  ДЕТЕ  У  ПОРОДИЦИ,  ДЕТЕ  БЕЗ
РОДИТЕЉСКОГ СТАРАЊА, ДЕТЕ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ, ДЕТЕ
КОРИСНИКА НОВЧАНЕ СОЦИЈАЛНЕ ПОМОЋИ И ДЕТЕ КОЈЕ ИМА
ПРЕБИВАЛИШТЕ НА СЕЛУ И БОРАВИ У ОБЈЕКТУ ПУ У СЕОСКОМ
НАСЕЉУ

Регресирање свих трошкова боравка у предшколској установи за треће у
породици,  за дете без родитељског старања, дете са сметњама у развоју,  дете
корисника права на новчану социјалну помоћ и дете које има пребивалиште на
селу и борави у објекту предшколске установе у сеоском насељу обезбеђује се
из буџета Града Пирота. 

ПРАТЕЋА ДОКУМЕНТА:     

Уз захтев се прибавља следећа документација:

-потврда из Предшколске установе „Чика Јова Змај“ да је дете уписано у ПУ

- изводи из МК рођених за сву децу у породици

-потврда Центра за социјални рад о смештају детета у хранитељску односно
старатељску породицу

-мишљење Интерресорне  комисије  о  потреби  пружања додатне  образовне
подршке
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-решење  о  оствареном  праву  на  новчану  социјалну  помоћ  из  Центра  за
социјални рад

- пријава пребивалишта за дете које живи у сеоском насељу

МЕСТО ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА: 
Одсек за послове друштвене бриге о деци, омладину и здравствену заштиту, 
Јединствено управно место Градске управе, шалтери друштвене бриге о деци  
бр. 17 и 18 у згради  Градске управе Града Пирота.

МЕСТО ОСТВАРИВАЊА ПРАВА: 
Канцеларија број 15 у згради РФЗО – Филијала за Пиротски округ.

ПРАВО НА РОДИТЕЉСКИ ДОДАТАК ЗА ПРВОРОЂЕНО ДЕТЕ У 
ПОРОДИЦИ

КОРИСНИК: Ово право остварују мајке које имају пребивалиште на територији
града Пирота, а у изузетним случајевима и отац детета, у једнократном износу
од 10.000 динара.

ПРАТЕЋА ДОКУМЕНТА:     

Уз  захтев  за  остваривање  права  на  родитељски  додатак  (који  се  подноси
најкасније до 6 месеци живота детета), прибавља се следећа документација:

 извод из матичне књиге рођених за дете
 очитана  лична  карта  или  фотокопија  личне  карте  мајке  (оца  у

изузетним случајевима)
 фотокопија картице текућег рачуна

МЕСТО ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА: 
Одсек за послове друштвене бриге о деци, омладину и здравствену заштиту, 
Јединствено управно место Градске управе, шалтери друштвене бриге о деци  
бр. 17 и 18 у згради  Градске управе Града Пирота.

МЕСТО ОСТВАРИВАЊА ПРАВА: 
Канцеларија број 15 у згради РФЗО – Филијала за Пиротски округ.

НОВЧАНА ПОМОЋ ЗА ТРЕЋЕ ДЕТЕ У ПОРОДИЦИ

КОРИСНИК: Ово право остварује породица чији чланови имају пребивалиште
на територији града Пирота, за треће дете по редоследу рођења до 18. године
живота  детета  уз  услов  да  се  редовно  школује.  Број  деце  у  породици  из
разведеног  брака  или  прекинуте  ванбрачне  заједнице  утврђује  се  према
родитељу са којим дете живи по одлуци надлежног органа.

ПРАТЕЋА ДОКУМЕНТА:     
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 Уз захтев за остваривање права на новчану помоћ за треће дете, прибавља се
следећа документација:

-Извод из матичне књиге рођених за сву децу
-очитана лична карта или фотокопија личне карте подносиоца захтева
-пријава пребивалишта за треће дете
-потврда о својству редовног ученика за дете школског узраста за које
се подноси захтев
-фотокопија картице текућег рачуна

Новчана помоћ породицама за треће дете износи 2.000 динара месечно.

МЕСТО ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА: 
Одсек за послове друштвене бриге о деци, омладину и здравствену заштиту, 
Јединствено управно место Градске управе, шалтери друштвене бриге о деци  
бр. 17 и 18 у згради  Градске управе Града Пирота.

МЕСТО ОСТВАРИВАЊА ПРАВА: 
Канцеларија број 15 у згради РФЗО – Филијала за Пиротски округ.

НОВЧАНА ПОМОЋ НЕЗАПОСЛЕНИМ МАЈКАМА 

КОРИСНИК: Ово право остварује мајка без обзира на редослед рођења детета у
породици, која има пребивалиште на територији града Пирота најмање једну
годину и у моменту рођења детета има статус незапосленог лица. 

ПРАТЕЋА ДОКУМЕНТА:     

Уз захтев за остваривање права на новчану помоћ незапосленим мајкама
(који  се подноси најкасније до  6 месеци живота детета),  подноси се следећа
документација:

1. извод из матичне књиге рођених за дете
2. очитана лична карта или фотокопија личне карте мајке
3.  доказ  о  незапослености  (уверење  из  Националне  сл.  за

запошљавање;  извод  из  матичне  евиденције  Републичког  фонда
ПИО,  фотокопија  оверене  здравствене  књижице  или  решење
пореске управе) 

4. фотокопија картице текућег рачуна корисника права

Новчана помоћ незапосленим мајкама исплаћује се у износу од 36.000 динара у
3 једнаке месечне рате (12.000 дин. месечно)

МЕСТО ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА: 
Одсек за послове друштвене бриге о деци, омладину и здравствену заштиту, 
Јединствено управно место Градске управе, шалтери друштвене бриге о деци  
бр. 17 и 18 у згради  Градске управе Града Пирота.
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МЕСТО ОСТВАРИВАЊА ПРАВА: 
Канцеларија број 15 у згради РФЗО – Филијала за Пиротски округ.

НОВЧАНА ПОМОЋ САМОХРАНИМ РОДИТЕЉИМА

КОРИСНИК:  Ово  право  остварују  родитељи  који  имају  пребивалиште  на
територији града Пирота и  самостално врше родитељско право,  имају статус
незапосленог  лица и  нису остварили право  на  новчану социјалну помоћ код
Центра за социјални рад.

ПРАТЕЋА ДОКУМЕНТА:     

 Уз  захтев  за  остваривање  права  на  новчану  помоћ  самохраним
родитељима, прилаже се следећа документација:

-очитана лична карта или фотокопија личне карте подносиоца захтева
-пријава пребивалишта за сву децу
-доказ о незапослености подносиоца захтева
-потврда  из  Центра  за  социјални  рад  да  подносилац  захтева  није
остварио право на новчану социјалну помоћ
-извод  из  матичне  књиге  умрлих  или  решење надлежног  органа  о
проглашењу несталог лица умрлим
-одлука надлежног органа о вршењу родитељског права
-извод из матичне књиге рођених за децу
-решење инвалидске комисије и потврда фонда за ПИО да лице није
оствраило право на пензију
-потврда о својству редовног ученика за децу школског узраста 
-фотокопија картице текућег рачуна

Новчана помоћ самохраним родитељима износи 2.500 динара месечно по детету
и то до 18. године старости детета.

НОВЧАНА ПОМОЋ ЗА ЛЕЧЕЊЕ ДЕЦЕ УЗРАСТА ДО 18 ГОДИНА

Ово право могу остварити породице за лечење деце узраста до 18 година које
није обухваћено обавезним здравственим осигурањем преко РФЗО, а изузетно и
за старију децу уколико се налазе у стању социјалне потребе.

МЕСТО ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА: Јединствено управно место Градске управе,
шалтер писарнице бр. 3.

Уз писмену молбу за пружање помоћи за лечење детета, коју подноси један од
родитеља, прилаже се медицинска документација којом се лечење налаже, а у
поједим случајевима и докази о материјалном стању породице.
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Молбе се обрађују у канцеларији број 5 у згради РФЗО – Филијала за Пиротски
округ где  се  доноси  предлог  решења  који  верификује  градоначелник  града.
Висина новчане помоћи одређује се у сваком појединачном случају.

ПРАВО НА ЈЕДНОКРАТНУ НОВЧАНУ ПОМОЋ ЗА ДЕЦУ КОРИСНИКА
ПРАВА  НА  ДЕЧИЈИ  ДОДАТАК  КОЈА  ПОЛАЗЕ  У  ПРВИ  РАЗРЕД
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

КОРИСНИК: Ово право остварују деца корисника права на дечији додатак која
полазе у први разред основне школе на територији града Пирота у једнократном
износу од 10.000 динара.

ПРАТЕЋА ДОКУМЕНТА:     

 Уз  захтев  за  остваривање  овог  права,  прибавља  се  следећа
документација:

-очитана лична карта или фотокопија личне карте подносиоца захтева
-потврда о својству редовног ученика за дете школског узраста за које
се подноси захтев
-решење о праву на дечији додатак
-фотокопија картице текућег рачуна

МЕСТО ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА: 
Одсек за послове друштвене бриге о деци, омладину и здравствену заштиту, 
Јединствено управно место Градске управе, шалтери друштвене бриге о деци  
бр. 17 и 18 у згради  Градске управе Града Пирота.

МЕСТО ОСТВАРИВАЊА ПРАВА: 
Канцеларија број 15 у згради РФЗО – Филијала за Пиротски округ.

ПРАВО  НА  ЈЕДНОКРАТНУ  НОВЧАНУ  ПОМОЋ  ЗА  НОВОРОЂЕНО
ДЕТЕ ЧИЈИ РОДИТЕЉИ ЖИВЕ НА СЕЛУ

КОРИСНИК:  Ово право остварују родитељи који имају пребивалиште на селу
на територији града Пирота, уз услов да један од родитеља има најмање годину
дана пребивалиште на селу пре рођења детета.

ПРАТЕЋА ДОКУМЕНТА:     

 Уз  захтев  за  остваривање  овог  права,  прибавља  се  следећа
документација:

-очитана лична карта или фотокопија личне карте подносиоца захтева
-извод из МК рођених за новорођено дете
- пријава пребивалишта за новорођено дете
-фотокопија картице текућег рачуна
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МЕСТО ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА: 
Одсек за послове друштвене бриге о деци, омладину и здравствену заштиту, 
Јединствено управно место Градске управе, шалтери друштвене бриге о деци  
бр. 17 и 18 у згради  Градске управе Града Пирота.

МЕСТО ОСТВАРИВАЊА ПРАВА: 
Канцеларија број 15 у згради РФЗО – Филијала за Пиротски округ.

НОВЧАНА ПОМОЋ ПАРОВИМА РАДИ ОБАВЉАЊА ВАНТЕЛЕСНЕ 
ОПЛОДЊЕ

КОРИСНИК: Ово право остварују парови који желе да до потомства дођу путем
вантелесне оплодње, уколико жена није старија од 45 година.

ПРАТЕЋА ДОКУМЕНТА:     

Уз  захтев  за  остваривање права  на  новчану  помоћ  паровима  ради  обављања
вантелесне оплодње, прилаже се следећа документација:

-доказ о одласку на поступак вантелесне оплодње 

-очитане личне карте или фотокопије личних карата оба партнера

-фотокопија картице текућег рачуна  

Новчана  помоћ се  пружа  брачним  паровима  за  три  поступка  вантелесне
оплодње. Паровима који обављају ВТО у приватним клиникама - о сопственом
трошку исплаћује се новчана помоћ у износу од 100.000 динара, а паровима који
обављају ВТО о трошку РФЗО исплаћује се новчана помоћ у износу од 30.000
динара.

МЕСТО ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА: 
Одсек за послове друштвене бриге о деци, омладину и здравствену заштиту, 
Јединствено управно место Градске управе, шалтери друштвене бриге о деци  
бр. 17 и 18 у згради  Градске управе Града Пирота.

МЕСТО ОСТВАРИВАЊА ПРАВА: 
Канцеларија број 5 у згради РФЗО – Филијала за Пиротски округ.

БЕСПЛАТНА УЖИНА ЗА ТРЕЋЕ ДЕТЕ У ПОРОДИЦИ

КОРИСНИК:  Ово  право  остварују  родитељи  за  треће  дете  у  породици
основношколског узраста.
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ПРАТЕЋА ДОКУМЕНТА:     

 Уз  захтев  за  остваривање  овог  права,  прибавља  се  следећа
документација:

-очитана лична карта или фотокопија личне карте подносиоца захтева
-изводи из МК рођених за сву децу
- пријава пребивалишта за треће дете
-фотокопија картице текућег рачуна

МЕСТО ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА И ОСТВАРИВАЊА ПРАВА: Одсек за послове
друштвене бриге о деци, омладину и здравствену заштиту, Јединствено управно
место Градске управе, шалтери друштвене бриге о деци  бр. 17 и 18 у згради
Градске управе Града Пирота.

МЕСТО ОСТВАРИВАЊА ПРАВА: 
Канцеларија број 3 у згради Градске управе.

БЕСПЛАТНИ УЏБЕНИЦИ ЗА ТРЕЋЕ  ДЕТЕ У ПОРОДИЦИ

КОРИСНИК:  Ово  право  остварују  родитељи  за  треће  дете  у  породици
основношколског узраста.

ПРАТЕЋА ДОКУМЕНТА:     

 Уз  захтев  за  остваривање  овог  права,  прибавља  се  следећа
документација:

-очитана лична карта или фотокопија личне карте подносиоца захтева
-изводи из МК рођених за сву децу
- пријава пребивалишта за треће дете
-фотокопија картице текућег рачуна

МЕСТО ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА И ОСТВАРИВАЊА ПРАВА: Одсек за послове
друштвене бриге о деци, омладину и здравствену заштиту, Јединствено управно
место Градске управе, шалтери друштвене бриге о деци  бр. 17 и 18 у згради
Градске управе Града Пирота.

МЕСТО ОСТВАРИВАЊА ПРАВА: 
Канцеларија број 15 у згради РФЗО – Филијала за Пиротски округ.

УВЕРЕЊЕ  О  ПРИХОДУ  ПО  ЧЛАНУ  ДОМАЋИНСТВА  ЗА  ПОТРЕБЕ
ОСТВАРИВАЊА  УЧЕНИЧКИХ  И  СТУДЕНСКИХ  КРЕДИТА  И
СТИПЕНДИЈА И СМЕШТАЈ У УЧЕНИЧКЕ И СТУДЕНТСКЕ ДОМОВЕ
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КОРИСНИК:  ово  право  се  остварује  у  оквиру  Одељења  за  ванпривредне
делатности,  а  реализација  се  врши у  канцеларији  бр.  52  Градског  услужног
центра

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА:

- обрасци који се за кредите или стипендије обезбеђују у књижарама.

- потврде о месечним примањима свих запослених чланова породице за
период I-VI (I - III за смештај у ученичке интернате) године у којој се тражи
уверење,

- потврде о месечним примањима чланова породице  корисника пензије
(издају се у фонду  ПИО) за период I-VI (I - III за смештај у ученичке интернате)
године у којој се подноси захтев,

-  потврде  о  месечним  приходима  чланова  породице  који  се  баве
самосталном делатношћу за период I-VI (I - III за смештај у ученичке интернате)
године у којој се подноси захтев (издаје Пореска управа),

-  потврду  о  приходима  који  се  остварују  по  основу  бављења
пољопривредом,  пчрихода  од  имовине,  капитала,  ауторског  права  и  права
индустријске својине и др. (издаје Локална пореска администрација),

-  уверење  о  висини  катастарског  прихода  (издаје  Служба  за  катастар
непокретности)

- изјаву о броју чланова домаћинства са наведеним подацима за сваког
члана,

-  за  незапослене  чланове  домаћинства  потврде  Националне  службе
запошљавања (или Фонда ПИО) а за  ученике и  студенте  потврде школе или
факултета.

МЕСТО ПОСТУПКА: канцеларија бр. 52 Градског услужног центра.

ПРОСВЕТНА ИНСПЕКЦИЈА

Послове инспекцијског надзора врши просветни инспектор према Закону
о просветној инспекцији(''Службени гласник РС'', бр. 27/2018).

У  оквиру  овлашћења  утврђених  законом,  просветни  инспектор  врши
контролу:
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-  поступања установе у погледу  спровођења закона,  других прописа  у области
образовања и васпитања и општих аката;

-  остваривање  заштите права  детета  и ученика,  њихових  родитеља,  односно
старатеља и запослених;

-  остваривање  права  и  обавеза  запослених,  ученика  и  њихових  родитеља,
односно старатеља;

-  обезбеђивање  заштите  детета  и  ученика  и  запослених  од  дискриминације,
насиља, злостављања, занемаривања и страначког организовања и деловања у
школи;

-  поступак  уписа и  поништава упис  у  школу  ако  је  обављен супротно  овом
закону; 

- испуњеност прописаних услова за спровођење испита;

-  прописане евиденције  коју  води  установа  и  утврђује  чињенице у  поступку
поништавања јавних исправа које издаје установа.

- у поступку верификације по налогу Министарства испитује испуњеност услова
прописаних Законом.

ПОСТУПАК: Предаја представки, дописа, приговора и осталих захтева врши се
у канцеларији бр. 4 (писарница) у згради Градске управе града Пирота. Градски
просветни инспектор  поступа  као  првостепени  орган.  Другостепени  орган  је
Републичка просветна инспекција у Школској управи у Нишу.

МЕСТО ОБАВЉАЊА ПОСЛОВА: Одељење за ванпривредне делатности Градске
управе канцеларија бр. 12 (Градска просветна инспекција).

ЕНЕРГЕТСКИ УГРОЖЕНИ КУПАЦ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ИЛИ
ПРИРОДНОГ ГАСА

ПРАВНИ  ОСНОВ  ЗА  ОСТВАРИВАЊЕ  ПРАВА: Закон  о  енергетици
( „Службени гласник РС“, бр.145/2014 ), Уредба о енергетски угроженом купцу (
„Службени  гласник  РС“,  бр.113/2015,59/2018 )  и  Уредба  о  примањима  и
приходима који су од утицаја на остваривање права на новчану социјалну помоћ
( „Службени гласник РС“, бр.36/2011 ).

            КОРИСНИК : 
1. Корисници права на новчану социјалну помоћ и дечијег додатка,
2. Енергетски угрожени купац због здравственог  стања,

250



3. Домаћинство које припада категорији са ниским приходима.

ПРАТЕЋА ДОКУМЕНТА :
Корисници  права  на  новчану  социјалну  помоћ  и  дечијег

додатка, који  су  то  право  стекли  по  прописима  којима  се  уређује
социјална  и  породично-правна  заштита,  стичу  статус  енергетски
угроженог купца подношењем захтева  који  садржи податке  о  имену и
презимену, јединственом матичном броју грађана и адреси пребивалишта
подносиоца захтева и чланова његовог домаћинства и захтеву прилажу : 
- оверен препис решења којим је утврђено право из области социјалне
заштите ( о новчано-социјалној помоћи или дечијем додатку ) и
- последњи рачун за електричну енергију или природни гас ;

Енергетски угрожени купац због здравственог стања подносу
захтев који садржи податке о имену и презимену, јединственом матичном
броју  грађана  и  адреси  пребивалишта  подносиоца  захтева  и  чланова
његовог домаћинства и захтеву прилаже :
-  одговарајућу  медицинску  документацију  као  доказ  да  члану
домаћинства  који  тражи  статус  енергетски  угроженог  купца  због
здравственог  стања,  обуставом  испоруке  електричне  енергије  или
природног гаса, може бити угрожен живот или здравље и
-  последњи рачун за електричну енергију,односно природни гас ;

Домаћинство које припада категорији са најнижим приходима
подноси захтев који садржи податке о имену и презимену, јединственом
матичном  броју  грађана  и  адреси  пребивалишта,односно  боравишта
подносиоца захтева и чланова његовог домаћинства.

Испуњеност  услова  за  стицање  статуса  енергетски  угроженог
купца  утврђује  се  увидом у  податке  из  службене  евиденције,односно
јуавне исправе о следећим чињеницама:
1)  пребивалишту  и  сродству  за  подносиоца  захтева  и  чланове
домаћинства;
2)  укупним  месечним  примањима  и  приходима  подносиоца  захтева  и
чланова  домаћинства,да  су  деца  старија  од  15  година  на  редовном
школовању, а за незапослено лице,односно корисника новчане накнаде по
прописима  којима  се  уређује  запошљавање  и  осигурање  за  случај
незапослености,статус незапослености;
3) непокретностима које имају у својини подносилац захтева и чланови
домаћинства из места пребивалишта и места рођења;
4)  утврђеном  порезу  на  имовину  подносиоца  захтева  и  чланова
домаћинства из места пребивалишта и места рођења;
5)   снабдевачу  и  мерном  уређају  за  испоручену  електричну  енергију
(последњи рачун за електричну енергију ).

ПОСТУПАК :
Статус  енергетски  угроженог  купца  утврђује  се  решењем  у

управном поступку, сагласно члану 10. Закона о енергетици и члану 8. и
9.  Уредбе  и  члану  136.став  1.  и  члан  141.став  4.  Закона  о  општем
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управном поступку а на основу услова прописаних Законом о енергетици
и услова и критеријума ближе прописаних Уредбом.

МЕСТО ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА :
Градски услужни центар шалтер бр.3. Градске управе Града Пирота.

МЕСТО ОСТВАРИВАЊА ПРАВА : 

Градска  управа  Града  Пирота,  Оделење  за  ванпривредне  делатности
канцеларија бр.12.

САВЕТНИК ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПАЦИЈЕНАТА 

ПРАВНИ  ОСНОВ  ЗА  ОСТВАРИВАЊЕ  ПРАВА:  Закон  о  правима  пацијената
(  „Службени  гласник  РС“,бр.45/2013,25/2019-др.закон)и  Законоздравственој
заштити („Службени гласник РС“,бр.107/05,72/09-др.закон).

КОРИСНИК : 
Пацијент односно , болесно или здраво лице, које затражи или коме се

пружа  здравствена  услуга  ради  очувања  и  унапређења  здравља,  спречавања,
сузбијања и раног откривања болести, повреда и других поремећаја здравља и
благовременог и ефикасног лечења и рехабилитације.

ПРАТЕЋА ДОКУМЕНТА :
Захтев  (  приговор  )  писмени  или  усмени,  за  поступак  заштите  права

пацијената  подноси  пацијент   односно  његов  законски  заступник
( родитељ,усвојитељ,старатељ ) и захтеву прилажу :

-фотокопију  документације  (  медицинска  и  друга  документација  од
значаја за поступак, изјава подносиоца приговора, записник,изјаве сведока итд.)

ПОСТУПАК :
Саветник  пацијената  поступа  по  усмено  или  писмено  поднетом

приговору пацијената или његовог законског заступника, даје савете и пружа
потребне информације  о  правима  пацијената,  у  складу са  законом,  сачињава
записник о битним чињеницама и околностима.

МЕСТО ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА :
Градски услужни центар шалтер бр.3 Градске управе Града Пирота.

МЕСТО ОСТВАРИВАЊА ПРАВА : 

Градска  управа  Града  Пирота,  Оделење  за  ванпривредне  делатности
канцеларија бр.12
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9 . НАВОЂЕЊЕ  ПРОПИСА 

9.1. ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ

- Устав Републике Србије (''Службени гласник РС'', брoj 98/06),
- Закон о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/07),
-  Закон о територијалној  организацији Републике Србије (''Службени

гласник РС'', број 129/07),
- Закон о државној управи (''Службени гласник РС'', бр. 79/05,  101/07 и

95/10), -  Закон  о  слободном  приступу  информацијама  од  јавног  значаја
(''Службени гласник РС'', број 120/04 и 54/07),

- Закон о заштити података о личности (''Службени гласник РС'', бр. 97/08
и 104/09 – др. закон)

- Упутство за израду и објављивање информатора о раду државног органа
(''Службени гласник РС'', бр. 68/10),

-  Трошковник којим се утврђује висина нужних трошкова за издавање
копије  докумената  на  којим  се  налазе  информације  од  јавног  значаја
(''Службени гласник РС'', број 8/06)

- Закон о заштити становништва од изложености дуванском диму (''Сл.
гласник РС'', бр. 30/10),

- Закон о спречавању злостављања на раду (''Сл. гласник РС'', бр. 36/10),
- Закон о општем управном поступку (''Службени лист СРЈ'', бр. 33/97 и

31/01 и ''Службени гласник РС'', број 30/10),
- Закон о службеној употреби језика и писма (''Службени гласник РС'', бр.

45/91, 53/93, 67/93, 48/94, 101/05-др. закон и 30/10),
- Закон о ванпарничном поступку (''Службени гласник СРС'', бр. 25/82 и

48/88 и ''Службени гласник РС'', бр. 46/95-др. закон и 18/05-др. закон),
- Закон о министарствима (''Службени гласник РС'', број 16/11),
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-  Закон  о  решавању  сукоба  закона  и  надлежности  у  статусним,
породичним и наследним односима (''Службени лист СФРЈ'', бр. 9/79 и 20/90,
''Службени лист СРЈ'', број 46/96 и Службени лист СЦГ'', број 1/03-уст. повеља),

-  Породични  закон  (''Службени  гласник  РС'',  број  18/05 и  72/11  –  др.
Закон),

-  Закон  о  решавању  сукоба  закона  са  прописима  других  земаља
(''Службени лист СФРЈ'',  бр. 43/82,  72/82,  ''Службени лист СРЈ'',  број  46/96 и
''Службени гласник РС'', број 46/06-др. закон),

- Закон о матичним књигама (''Службени гласник РС'', број 20/09),
- Закон о републичким административним таксама (''Службени гласник

РС'', бр. 43/03, 51/03 – испр, 61/05, 101/05 – др. закон, 5/09, 54/09, 50/11 и 70/11 –
усклађени дин.износи),

- Закон о печату државних и других органа (''Службени гласник РС'', број
101/07),

- Закон о државном печату Републике Србије (''Службени гласник РС'',
број 101/07),

- Закон о држављанству Републике Србије (''Службени гласник РС'', бр.
135/04 и 90/07),

- Закон о раду ("Службени гласник РС", бр. 24/05, 61/05 и 54/09),
-  Закон о радним односима у државним органима ("Службени гласник

РС",  бр.  48/91,  66/91,  44/98-др.  закон,  49/99-др.  закон,  34/01-др.  закон,  39/02,
49/05-одлука УСРС и 79/05-др. закон, 81/05-испр. др. закона и 83/05-испр. др.
закона),

- Закон о државним службеницима ("Службени гласник РС", бр. 79/05,
81/05-испр, 83/05-испр, 64/07, 67/07-испр, 116/08 и 104/09),

-  Закон  о  одређивању  максималног  броја  запослених  у  локалној
администрацији (''Службени гласник РС'', број 104/09),

- Закон о платама у државним органима и јавним службама (''Службени
гласник РС'',  бр. 34/01,  62/06-др. закон,  63/06-испр. др. закона  и  116/08-др.
закони),

- Закон о пензијском и инвалидском осигурању (''Службени гласник РС'',
бр.  34/03, 64/04-УС, 84/04–др. закон, 85/05, 101/05–др. закон, 63/06–УС, 5/09,
107/09 и 101/10),

- Закон о финансирању локалне самоуправе (''Службени гласник РС'', број
62/06 и 47/11),

-  Закон о оверавању потписа,  рукописа и преписа (''Службени гласник
РС'', број 39/93 ),

- Закон о локалним изборима (''Службени гласник РС'', бр. 129/07 и 34/10-
Одлука УС),

- Уредба о канцеларијском пословању органа државне управе (''Службени
гласник РС'', број 40/10),

-  Уредба  о  коефецијентима за  обрачун и исплату плата  именованих  и
постављених лица и запослених у државним органима (''Службени гласник РС'',
број 44/08-пречишћен текст),

- Уредба о категоријама регистратурског материјала с роковима чувања
(''Службени гласник РС'', број 44/93),
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-  Уредба о  коефицијентима за  обрачун и исплату плата именованих и
постављених лица и запослених у државним органима (''Службени гласник РС'',
број 44/08-пречишћен текст),

- Уредба о коефицијентима за обрачун и исплату плата у јавним службама
(''Службени гласник РС'', бр. 44/01, 15/02–др. уредба, 30/02, 32/02-испр, 69/02,
78/02,  61/03,  121/03,  130/03,  67/04,  120/04,  5/05,  26/05,  81/05,  105/05,  109/05,
27/06, 32/06, 58/06, 82/06, 106/06, 10/07, 40/07, 60/07, 91/07, 106/07, 7/08, 9/08,
24/08, 26/08, 31/08, 44/08, 54/08, 108/08, 113/08, 79/09, 25/10 и 91/10 и 20/11),

-  Упутство о облику и начину вођења уписника и о начину оверавања
потписа, рукописа и преписа (''Службени гласник РС'', број 74/93),

-  Упутство о начину вођења и коришћења архивске књиге (''Службени
гласник СРС'', број 47/81),

- Упутство о поступку одабирања архивске грађе, излучивању безвредног
регистратурског материјала и о начину примопредаје архивске грађе (''Службени
гласник СРС'', број 47/81),

-  Упутство  о  вођењу  матичних  књига  и  обрасцима  матичних  књига
(''Службени гласник РС'', бр. 109/09, 4/10-испр, 10/10 и 25/11),

-  Упутство  о  канцеларијском  пословању  органа  државне  управе
(''Службени гласник РС'', бр. 10/93 и 14/93-испр.),

-  Упутство  о  електронском  канцеларијском пословању органа државне
управе (''Службени гласник РС'', бр. 102/10),

- Посебан колективни уговор за државне органе (''Службени гласник РС'',
бр. 23/98 и 11/09),

- Правилник о начину уписа чињенице држављанства у матичну књигу
рођених, обрасцима за вођење евиденција о решењима о стицању и престанку
држављанства и обрасцу уверења о држављанству (''Службени гласник РС'', бр.
22/05, 84/05, 121/07 и 69/10),

-  Правилник  о  издавању  извода  из  матичних  књига  намењених
иностранству (''Службени гласник РС, број 15/10),

- Правилник о раду матичара у поступку закључења брака ( ,, Службени
гласник РС,, 31/93)

- Правилник о поступку издавања потврде о смрти  и обрасцу потврде о
смрти (''Службени гласник РС'', број 25/11),

-  Правилник  о  поступку  издавања  пријаве  рођења  детета  и  обрасцу
пријаве рођења детета у здравственој установи  (''Службени гласник РС'',  број
25/11),

-  Правилник  програму  и  начину  полагања  посебног  стручног  испита  за
матичара (''Службени гласник РС'', број 101/0

-  Закон  о  националним саветима националних мањина (''Службени гласник
РС'', бр. 72/09) 
-  Правилник  о  начину  вођења  посебног  бирачког  списка  националне
мањине (''Службени гласник РС'', бр. 91/09),
- Правилник о евиденцијама у области безбедности и здравља на раду (''Сл.

гласник РС'', бр. 62/07),
- Правилник о садржају и начину издавања обрасца извештаја о повреди на

раду, професионалном обољењу и обољењу у вези са радом (''Сл. гласник РС'',
бр. 72/06, 84/06),
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-  Правилник  о  начину  и  поступку  процене  ризика  на  радном месту  и  у
радној околини (''Сл. гласник РС'', бр. 72/06, 84/06),

-  Правилник о превентивним мерама за безбедан и  здрав рад на  радном
месту (''Сл. гласник РС'', бр. 21/09),

-  Правилник  о  превентивним  мерама  за  безбедан  и  здрав  рад  при
коришћењу опреме за рад (''Сл. гласник РС'', бр. 23/09),

- Правилник о мерама и нормативима заштите на раду  на оруђима  за рад
(''Сл. лист СФРЈ'', бр. 18/91),

-  Правилник  о  превентивним  мерама  за  безбедан  и  здрав  рад  при
коришћењу средстава и опреме за личну заштиту на раду (''Сл. гласник РС'', бр.
92/08),

- Статут Општине Пирот ('' Службени лист града Ниша '' 11/2008),
- Одлука о  организацији општинске управе (''Службени лист града Ниша,,

49/04)),
- Одлука о накнадама за услуге које пружа Општинска  управа ('' Службени

лист града Ниша,, 11/08, 89/08 и 16/2010 )
-  Одлука  о  матичним  подручјима  на  територији  Општине  Пирот (,,

Службени лист града Ниша,, 16/2010 )
- Одлука  о  месним  заједницама  (Међуопштински  службени  лист  града

Ниша,,1/2010, 37/2010)
- Пословник Скупштине  општине Пирот (,,  Службени лист града Ниша,,

44/12)
-  Пословник  Општинског већа  општине  Пирот (,,  Службени  лист  града

Ниша,, 66/08)
- Правилник о вођењу евиденције и коришћењу службених возила III-110/3-

2011 од 09.09.2011. године
-  Правилник  о  условима  коришћења  службених  телефона  и  службених

мобилних телефона од 01.10.2012. године
- Правилник о коришћењу средстава за репрезентацију у општини Пирот од

01.10.2012. године
-  Упутство  о  начину  коришћења  службених  возила  III-031/238-12  од

29.10.2012.
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9.2.ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И ФИНАНСИЈЕ

Одсек  за  буџет,  Одсек  за  трезор  и  Одсек  рачуноводства  друштвених
делатности  и  осталих  индиректних  корисника у  извршавању  послова
користе:

- Закон о буџетском систему (“Службени гласник РС”, бр. 54 од 17. јула
2009,  73  од  12.  октобра  2010,  101  од  29.  децембра  2010,  101  од  30.
децембра 2011, 93 од 28. септембра 2012, 62 од 16. јула 2013, 63 од 19.
јула 2013 - исправка, 108 од 6. децембра 2013, 142 од 25. децембра 2014,
68 од 4. августа 2015 - др.  закон, 103 од 14. децембра 2015, 99 од 12.
децембра 2016, 113 од 17. децембра 2017, 95 од 8. децембра 2018, 31 од
29. априла 2019, 72 од 7. октобра 2019, 149 од 11. децембра 2020),

- Закон о финансирању локалне самоуправе („Службени гласник РС“, бр.
62 од 19. јула 2006, 47 од 29. јуна 2011, 93 од 28. септембра 2012, 83 од
10. октобра 2016, 104 од 23. децембра 2016 - др. закон, 95 од 8. децембра
2018 - др. закон),

- Устав Републике Србије („Службени гласник РС» бр. 98/2006“),
- Закон о локалној  самоуправи („Службени гласник РС“,  бр.  129 од  29.

децембра 2007, 83 од 5. августа 2014 - др. закон, 101 од 16. децембра 2016
- др. закон, 47 од 20. јуна 2018.),

- Закон  о  територијалној  организацији  Републике  Србије  („Службени
гласник РС“, бр. 129 од 29. децембра 2007, 18 од 1. марта 2016, 47 од 20.
јуна 2018, 9 од 4. фебруара 2020 - др. закон),

- Закон  о  државној  управи  („Службени  гласник  РС“,  бр.  129  од  29.
децембра 2007, 18 од 1. марта 2016, 47 од 20. јуна 2018, 9 од 4. фебруара
2020 - др. закон),

- Фискална стратегија,
- Закон о буџету Републике Србије,
- Закон о ревизији ("Службени гласник РС", број 73 од 11. октобра 2019.),
- Закон о рачуноводству ("Службени гласник РС",  бр.  73 од 11. октобра

2019, 44 од 29. априла 2021 - др. закон),
- Закон  о  јавним  набавкама  („Службени  гласник  РС“,  број  91  од  24.

децембра 2019.),
- Закон о јавном дугу „Службени гласник РС“, бр. 61 од 18. јула 2005, 107

од 23. децембра 2009, 78 од 19. октобра 2011, 68 од 4. августа 2015, 95 од
8. децембра 2018, 91 од 24. децембра 2019, 149 од 11. децембра 2020.),

- Закон  о  пореском  поступку  и  пореској  администрацији  (“Службени
гласник  РС”,  бр.  80  од  26.  новембра  2002,  84  од  5.  децембра  2002  -
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исправка, 23 од 13. марта 2003 - исправка, 70 од 10. јула 2003, 55 од 21.
маја 2004, 61 од 18. јула 2005, 85 од 6. октобра 2005 - др. законик, 62 од
19. јула 2006 - др. закон, 61 од 30. јуна 2007, 20 од 19. марта 2009, 72 од 3.
септембра 2009 - др. закон, 53 од 29. јула 2010, 101 од 30. децембра 2011,
2 од 13. јануара 2012 – исправка, 93 од 28. септембра 2012, 47 од 29. маја
2013, 108 од 6. децембра 2013, 68 од 3. јула 2014, 105 од 3. октобра 2014,
91 од 5. новембра 2015 - Аутентично тумачење, 112 од 30. децембра 2015,
15 од 25. фебруара 2016, 108 од 29. децембра 2016, 30 од 20. априла 2018,
95 од 8. децембра 2018, 86 од 6. децембра 2019, 144 од 27. новембра 2020,
96 од 8. октобра 2021.),

- Закон о порезу на додату вредност ("Службени гласник РС", бр. 84 од 24.
јула 2004, 86 од 30. јула 2004 - исправка, 61 од 18. јула 2005, 61 од 30.
јуна 2007, 93 од 28. септембра 2012, 108 од 6. децембра 2013, 68 од 3. јула
2014 - др. закон, 142 од 25. децембра 2014, 83 од 3. октобра 2015, 108 oд
29. децембра 2016, 113 од 17. децембра 2017, 30 од 20. априла 2018, 72 од
7. октобра 2019, 153 од 21. децембра 2020.),

- Закон о порезу на добит правних лица („Службени гласник РС”, бр. 25 од
18. априла 2001, 80 од 26. новембра 2002, 80 од 26. новембра 2002 - др.
закон, 43 од 22. априла 2003, 84 од 24. јула 2004, 18 од 26. марта 2010, 101
од 30. децембра 2011, 119 од 17. децембра 2012, 47 од 29. маја 2013, 108
од 6. децембра 2013, 68 од 3. јула 2014 - др. закон, 142 од 25. децембра
2014, 91 од 5. новембра 2015 - Аутентично тумачење, 112 од 30. децембра
2015, 113 од 17. децембра 2017, 95 од 8. децембра 2018, 86 од 6. децембра
2019, 153 од 21. децембра 2020.),

- Закон о порезима на доходак грађана ("Службени гласник РС”, бр. 24 од
12. априла 2001, 80 од 26. новембра 2002, 80 од 26. новембра 2002 - др.
закон, 135 од 21. децембра 2004, 62 од 19. јула 2006, 65 од 28. јула 2006 -
исправка, 31 од 30. априла 2009, 44 од 9. јуна 2009, 18 од 26. марта 2010,
50 од 8. јула 2011, 91 од 2. децембра 2011 - УС, 93 од 28. септембра 2012,
114 од 4. децембра 2012 - УС, 47 од 29. маја 2013, 48 од 31. маја 2013 -
исправка, 108 од 6. децембра 2013, 57 од 30. маја 2014, 68 од 3. јула 2014 -
др. закон , 112 од 30. децембра 2015, 113 од 17. децембра 2017, 95 од 8.
децембра 2018, 86 од 6. децембра 2019, 153 од 21. децембра 2020, 44 од
29. априла 2021.),

- Закон  о  порезима  на  имовину  ("Службени гласник  РС",  бр.  26  од  20.
априла 2001, 45 од 2. јула 2002 - СУС, 80 од 26. новембра 2002, 80 од 26.
новембра 2002 - др. закон, 135 од 21. децембра 2004, 61 од 30. јуна 2007,
5 од 22. јануара 2009, 101 од 29. децембра 2010, 24 од 4. априла 2011, 78
од 19. октобра 2011, 57 од 8. јуна 2012 - УС, 47 од 29. маја 2013, 68 од 3.
јула 2014 - др. закон, 95 од 8. децембра 2018, 99 од 18. децембра 2018 -
УС, 86 од 6. децембра 2019, 144 од 27. новембра 2020.),
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- Закон о улагањима ("Службени гласник РС", бр. 89 од 27. октобра 2015,
95 од 8. децембра 2018.),

- Закон  о  доприносима  за  обавезно  социјално  осигурање  ("Службени
гласник РС", бр. 84 од 24. јула 2004, 61 од 18. јула 2005, 62 од 19. јула
2006, 5 од 22. јануара 2009, 52 од 15. јула 2011, 101 од 30. децембра 2011,
47 од 29. маја 2013, 108 од 6. децембра 2013, 57 од 30. маја 2014, 68 од 3.
јула 2014 - др. закон, 112 од 30. децембра 2015, 113 од 17. децембра 2017,
95 од 8. децембра 2018, 86 од 6. децембра 2019, 153 од 21. децембра 2020,
44 од 29. априла 2021.),

- Закон  о  финансирању  финансијских  активности  ("Службени  гласник
РС", бр. 43 од 14. јуна 2011, 123 од 10. новембра 2014, 88 од 13. децембра
2019.),

- Закон о јавној својини ("Службени гласник РС", бр. 72 од 28. септембра
2011, 88 од 6. октобра 2013, 105 од 3. октобра 2014, 104 од 23. децембра
2016 - др. закон, 108 од 29. децембра 2016, 113 од 17. децембра 2017, 95
од 8. децембра 2018, 153 од 21. децембра 2020.),

- Закон о радним односима у државним органима ("Службени гласник РС",
бр. 48 од 5 августа 1991, 66 од 6. новембра 1991, 44 од 8. децембра 1998 -
др. закон, 49 од 11. новембра 1999 - др. закон, 34 од 18. јуна 2001 - др.
закон, 39 од 5. јула 2002, 49 oд 10. јуна 2005 - УС, 79 од 16. септембра
2005 - др. закон, 23 од 13. марта 2013 – УС),

- Закон о раду ("Службени гласник РС" бр. 24 од 15. марта 2005, 61 од 18.
јула 2005, 54 од 17. јула 2009, 32 од 8. априла 2013, 75 од 21. јула 2014, 13
од 24. фебруара 2017 - УС, 113 од 17. децембра 2017, 95 од 8. децембра
2018 - Аутентично тумачење),

- Закон о основама система образовања и васпитања ("Службени гласник
РС", бр. 88 од 29. септембра 2017, 27 од 6. априла 2018 - др. закони, 10 од
15. фебруара 2019, 6 од 24. јануара 2020.),

- Закон о пољопривредном земљишту ("Службени гласник РС", бр. 62 од
19. јула 2006, 65 од 5. јула 2008 - др. закон, 41 од 2. јуна 2009, 112 од 30.
децембра  2015,  80  од  29.  августа  2017,  95  од  8.  децембра  2018  -  др.
закон),

- Закон о туризму ("Службени гласник РС", број 17 од 14. марта 2019.),
- Закон о општем управном поступку ("Службени гласник РС", бр. 18 од 1.

марта 2016, 95 од 8. децембра 2018 - Аутентично тумачење),
- Закон  о  професионалној  рехабилитацији  и  запошљавању  особа  са

инвалидитетом (“Службени гласник РС”, бр. 36 од 15. маја 2009, 32 од 8.
априла 2013.),

- Закон о равноправности полова ("Службени гласник РС", број 104 од 16.
децембра 2009.),
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- Закон о родној равноправности ("Службени гласник РС", број 52 од 24.
маја 2021.),

- Закон о издавању публикација („Службени гласник РС", бр. 37 од 22. јуна
1991, 53 од 16. јула 1993 - др. закон, 67 од 30. августа 1993 - др. закон, 48
од 20. јула 1994 - др. закон, 135 од 21. децембра 2004, 101 од 21. новембра
2005 - др. закон),

- Закон о јавном информисању и медијима ("Службени гласник РС", бр. 83
од  5.  августа  2014,  58  од  30.  јуна  2015,  12  од  12.  фебруара  2016  -
Аутентично тумачење),

- Закон о државним и другим празницима у Републици Србији („Службени
гласник РС“, бр. 43 од 17. јула 2001, 101 од 6. новембра 2007, 92 од 7.
децембра 2011.),

- Уредба о буџетском рачуноводству ("Службени гласник РС", бр. 125 од
17. децембра 2003, 12 од 10. фебруара 2006, 27 од 13. марта 2020.),

- Уредба  о  накнади  трошкова  и  отпремнини  државних  службеника  и
намештеника  ("Службени  гласник  РС",  бр.  98  од  30.  октобра  2007  -
пречишћен текст, 84 од 8. августа 2014, 84 од 6. октобра 2015, 74 од 23.
јула 2021),

- Уредба  о  коефицијентима  за  обрачун  и  исплату  плата  именованих  и
постављених  лица  и  запослених  у  државним  органима  ("Службени
гласник РС", бр. 44 од 24. априла 2008 - пречишћен текст, 2 од 13. јануара
2012, 113 од 17. децембра 2017 - др. закон, 23 од 23. марта 2018.),

- Уредба  о  коефицијентима  за  обрачун  и  исплату  плата  запослених  у
јавним службама ("Службени гласник РС", бр. 44 од 19. јула 2001, 15 од
15.  марта 2002 -  др.  уредба,  30 од 6.  јуна 2002, 32 од 11. јуна 2002 -
исправка, 69 од 25. децембра 2002, 78 од 21. новембра 2002, 61 од 13. јуна
2003, 121 од 09. децембра 2003, 130 од 29. децембра 2003, 67 од 11. јуна
2004, 120 од 05. новембра 2004, 5 од 21. јануара 2005, 26 од 21. марта
2005,  81 од 23. септембра 2005, 105 од 28.  новембра 2005,  109 од 09.
децембра 2005, 27 од 31. марта 2006, 32 од 14. априла 2006, 58 од 7. јула
2006,  82  од  29.  септембра 2006,  106 од  24.  новембра 2006,  10  од  26.
јануара 2007, 40 од 8. маја 2007, 60 од 29. јуна 2007, 91 од 5. октобра
2007, 106 од 16. новембра 2007, 7 од 18. јануара 2008, 9 од 25. јануара
2008, 24 од 7. марта 2008, 26 од 14. марта 2008, 31 од 28. марта 2008, 44
од 24. априла 2008, 54 од 23. маја 2008, 108 од 25. новембра 2008, 113 од
12. децембра 2008, 79 од 28. септембра 2009, 25 од 21. априла 2010, 91 од
3. децембар 2010, 20 од 25. марта 2011, 65 од 2. септембра 2011, 100 од
29. децембра 2011, 11 од 14. фебруара 2012, 124 од 29. децембра 2012, 8
од 25. јануара 2013, 4 од 17. јануара 2014, 58 од 3. јуна 2014, 113 од 17.
децембра 2017 - др. закон, 19 од 5. марта 2021, 48 од 13. маја 2021.),
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- Уредба о раду, овлашћењима и обележјима буџетске буџетске инспекције
("Службени гласник РС", број 93 од 16. октобра 2017.),

- Правилник  о  списку  корисника  јавних  средстава  ("Службени  гласник
РС", број 160 од 31. децембра 2020.),

- Статут града Пирота („Службни лист града Ниша“ бр. 20/19),
- Правилник о стандардном класификационом оквиру и контном плану за

буџетски систем ("Службени гласник РС", бр. 16 од 26. фебруара 2016, 49
од 31. маја 2016, 107 од 29. децембра 2016, 46 од 12. маја 2017, 114 од 20.
децембра  2017,  20  од  16.  марта  2018,  36  од  10.  маја  2018,  93  од  30.
новембра 2018, 104 од 28. децембра 2018, 14 од 6. марта 2019, 33 од 10.
маја 2019, 68 од 25. септембра 2019, 84 од 29. новембра 2019, 151 од 15.
децембра 2020, 19 од 5. марта 2021, 66 од 30. јуна 2021.),

- Правилник о условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода
и распоред средстава са тих рачуна ("Службени гласник РС", бр. 16 од 26.
фебруара 2016, 49 од 31. маја 2016, 107 од 29. децембра 2016, 46 од 12.
маја 2017, 114 од 20. децембра 2017, 36 од 10. маја 2018, 44 од 8. јуна
2018 - др. закон, 104 од 28. децембра 2018, 14 од 6. марта 2019, 33 од 10.
маја 2019, 68 од 25. септембра 2019, 151 од 15. децембра 2020, 19 од 5.
марта 2021.),

- Правилник  о  садржају  и  начину  финансијског  извештавања  о
планираним  и  оствареним  приходима  и  примањима  и  планираним  и
извршеним  расходима  и  издацима  јединица  локалне  самоуправе
("Службени гласник РС", број 79 од 25. октобра 2011.),

- Правилник о начину припреме, састављања и подношења финансијских 
извештаја корисника буџетских средстава, корисника средстава 
организација за обавезно социјално осигурање и буџетских фондова 
("Службени гласник РС", бр. 18 од 13. фебруара 2015, 104 од 28. 
децембра 2018, 151 од 15. децембра 2020, 8 од 5. фебруара 2021, 41 од 23.
априла 2021.),

- Одлука о буџету Града Пирота,
- Упутство о раду трезора (2016),
- Упутство о благајничком пословању,
- Правилник о заштити на раду (2006),
- Одлука  о  платама  и  накнадама  и  другим  примањима  изабраних,

именованих и постављених лица, накнадама одборника и чланова радних
тела Општине и СО Пирот од 15.12.2008. бр. 06/123-08,

- Правилник о начину коришћења средстава са подрачуна односно других
рачуна  консолидованог  рачуна  трезора  Града  Пирота  и  начину
извештавања о инвестирању средстава корисника буџета Града Пирота,

- Правилник о буџетском рачуноводству и рачуноводственим политикама
(2016),
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- Правилник о попису имовине и обавеза,
- Правилник  о  начину  и  поступку  преноса  неутрошених  буџетских

средстава на рачун извршења буџета Града Пирота,
- Правилник о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених и

постављених лица у Граду Пироту (2016),
- Одлука  о  исплати  новчане  помоћи  брачним  паровима  ради  обављања

вантелесне оплодње („Службени лист града Ниша“ бр. 14/2016, 29/2017,
69/2018 и 3/2019),

- Одлука о додатним правима у области друштвене бриге о деци („Сл. лист
града  Ниша“,  бр.  87/2011,  11/2012,  44/2013,  33/2014,  20/2015,  4/2016,
74/2016, 2/2018 и 30/2018)

- Одлука о регулисању обезбеђења средстава за превоз и учешћа Општине
Пирот у трошковима превоза деце припремног предшколског програма и
ученика и запослених у основним и средњим школама („Сл. лист града
Ниша“, бр. 2/2013)

- Одлука о регресирању трошкова боравка и учешћу корисника у месечној
економској  цени  по детету у  Предшколској  установи „Чика Јова  Змај“
(„Сл. лист града Ниша“, бр. 20/2015)

- Одлука о критеријумима и поступку доделе средстава из буџета града
Пирота за финансирање и суфинансирање програма од јавног интереса
(„Сл. лист града Ниша“, бр. 3/2019),

- Одлука о социјалној заштити града Пирота („Сл. лист града Ниша“, бр.
2/2018),

- Одлука  о  преузимању  оснивачких  права  над  Апотекарском  установом
Пирот,

- Одлука  о  стипендирању  и  другим  врстама  помоћи  студентима  и
стручњацима са територије општине Пирот („Сл. лист града Ниша“, бр.
66/2011, 87/2011, 105/2013 и 1/2017)

- Одлука о изменама и допунама Одлуке о платама, накнадама и другим
примањима  изабраних,  именованих  и  постављених  лица,  накнадама
одборника и члановима радних тела Града и Скупштине града (2016),

- Правилник  о  одобравању  и  финансирању  програма  којима  се
задовољавају  потребе  и  интереси  грађања  у  области  спорта  у  Граду
Пироту (2021),

- Уговори о оезбеђењу средстава за домски смештај и исхрану ученика,
- Правилник о вођењу евиденције и коришћењу службених возила,
- Правилник о допуни правилника о заштити на раду у општинској управи

општине Пирот,
- Правилник о накнади путних трошкова за службено путовање у земљи и

иностранству,
- Правилник о репрезентацији.
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Одсек за локалну пореску администрацију

Прописи које Одсек Локалне пореске управе најчешће употребљава у свом раду
су:  

- Закон о финансирању локалне самоуправе („Службени гласник РС“ број 62/06,
47/11,  93/12,  99/13-усклађени  дин.изн.,  125/14-усклађени  дин.изн.,  95/15-
усклађени  дин.изн.,  83/16,  91/16-усклађени  дин.изн.,  104/16-др.  Закон,  96/17-
усклађени  дин.изн.,  89/18-усклађени  дин.изн.,  95/18-др.  Закон)  
- Закон о пореском порступку и пореској администрацији („Службени гласник
РС“,  број  80/02,  84/02,  55/04,  61/05,  85/05,  62/06,  61/07 ,  20/09,  72/09,  53/10,
101/11,  2/12,  93/12,  47/13,  108/13,68/14,  105/14,  91/15-аутентично  тумачење,
112/15,  15/16,  108/16,  30/18,  95/18   и144/2020)  
-  Закон  о  општем управном поступку  („Службени гласник  РС“,  број  18/16)  
-  Закон  о  порезима  на  имовину  („Службени  гласник  РС“,  број  26/01,
80/02,135/04, 61/07, 5/09, 101/10, 24/11, 78/11, 57/12, 47/13, 68/14-др. Закон 95/18,
99/18-одлука УС и 144/2020)
- Закон о накнадама за коришћење јавних добара („Службени Гласник РС, број
95/18,  49/19,  86/19-ускл.дин.износи,  156/20  и  15/21-допуна  –  усклађени
дин.износи)
- Закон о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 72/09, 981/09,-
исправка и  64/10 –одлука УС,  24/11,  121/12,  42/13,  50/13,  98/13– одлука УС,
132/14,  145/14  и  83/18)  
-  Закон о туризму („Службени гласник РС“,  број  36/09,  88/10,  99/11, 93/12 и
84/15)  
- Закон о инспекцијском надзору („Службени гласник РС“, број 36/15, 44/18-др.
Закон  и  95/18)  
- Правилник о обрасцима пореских пријава за утврђивање пореза на имовину
(„Службени  гласник  РС“,  број  108/13,118/13,  101/17,48/18)  
 - Правилник о условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и
распоред средстава са тих рачуна („Службени гласник РС“, број 16/16, 49/16,
107/16, 46/17, 114/17, 36/18, 44/18-др. Закон, 104/18) 
- Одлука о локалним комуналним таксама („Службени лист Града Ниша“, бр.
99/19)  
-  Одлука  о  накнадама  за  коришћење  јавних  површина  на  територији  Града
Пирота  („Службени  лист  Града  Ниша“,  бр.  24/2019)  
- Одлука о одређивању зона и најопремљеније зоне на територији Града Пирота
за поребе утврђивања пореза на имовину (важећа се налази на сајту града)
-  Одлука  о  утврђивању  просечне  цене  квадратног  метра  одговарајућих
непокретности по зонама на територији Града Пирота за утврђивање пореза на
имовину (текућа се налази на сајту града)
- Одлука о утврђивању стопа пореза на имовину („Службени лист Града Ниша“,
број  131/16)  
-  Одлука  о  стопи  амортизације  за  порез  у  граду  Пироту  за  коју  се  умањује
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вредност  непокретности,  осим  земљишта,  која  чини  основицу  пореза  на
имовину обвезника који не води пословне књиге („Службени лист Града Ниша“,
број 131/16) 
- Одлука о утврђивању основице пореза на имовину за неизграђено земљиште
(„Службени  лист  Града  Ниша,  број  97/2020)
- Одлука о градским административним таксама („Службени лист Града Ниша“,
бр.24/19)  
- Одлука о боравишној такси („Службени лист Града Ниша“, бр. 99/19)
- Уредба о условима и начину утврђивања висине годишњег износа боравишне
таксе  за  физичко  лицекоје  пружа угоститељске  услуге  смештаја  у  објектима
домаће радиности и сеоским туристичким домаћинствима, као и начин и рокови
плаћања („Службени Гласник РС, бр.47/19 и 51/19)

-  Уредба  о  критеријумима за  одређивање активности  које  утичу  на  животну
средину  према  степену  негативног  утицаја  на  животну  средину  који  настаје
обављањем  активности  („Сл.Гласник  РС,  број  86/19  и  89/19)

Закони које примењује имовинско-правна служба Општине Пирот

-Закон о општем управном поступку („Сл. лист СРЈ“ 33/97, 31/01 и „Сл.гл.. РС“
30/10)

-Закон о експропријацији (Сл.гл..РС 53/1995, 23/2001 и 20/2009)

-Закон о облигационим односима („Сл.лист СФРЈ 29/78, 39/85, 57/89 и „Сл.лист
СРЈ“ 31/93)

-Закон о враћању одузете имовине и обештећењу („Сл.гл..РС“ 72/2011)

-Закон о планирању и изградњи („Сл. гл.РС“ .72/2009, 81/2009, 64/2010, 24/2011)

-Закон о јавној својини („Сл.гл..РС“ .72/2011)

-Закон о државном  премеру и катастру („Сл. гл..РС“ .72/2009 , 18/2010)

-Закон о становању (Сл. гл..РС“ .99/2011)

-Одлука  о  грађевинском  земљишту  општине  Пирот  (Сл.гл.  града
Ниша“ .48/2010)

- Одлука о прибављању и располагању непокретностима у јавној својини (Сл.
гл.града Ниша 88/2013)
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-Уредбе  које  на  ближи  начин  одређују  и  регулишу  одредбе  Закона  о  јавној
својини и Закона о планирању и изградњи

-  Закон  о  претварању  права  коришћења  у  право  својине  на  грађевинском
земљишту уз накнаду („Сл. гл.РС“, бр.64/2015).

Прописи који се примењују у поступку регистрације у  Регистру привредних
субјеката су:

 Закон о привредним друштвима („Службени гласник РС“, бр.36/11, 99/11,
83/14)

 Закон  о  поступку  регистрације  у  Агенцији  за  привредне  регистре
(„Службени гласник РС“, бр. 99/11)

 Закон  о  класификацији  делатности  („Службени  гласник  РС“,
бр.104/2009)

 Правилник о садржини Регистра привредних субјеката и документацији
потребној  за  регистрацију  („Службени  гласник  РС“,  бр.6/12,  11/16  и
100/16)

 Одлука о висини накнаде за послове регистрације и друге услуге које
пружа  Агенција  за  привредне  регистре  („Службени  гласник  РС“,
бр.119/13, 138/14, 45/15, 106/15, 32/16 и 60/16)

 Правилник о одређивању послова који се сматрају старим и уметничким
занатима, односно пословима домаће радиности, начину сертификовања
истих и вођењу пословне евиденције издатих сертификата („Службени
гласник РС“, бр. 56/12)

 Правилник о додели пореског идентификационог броја правним лицима,
предузетницима и другим субјектима за чију је регистрацију надлежна
Агенција  за  привредне  регистре  („Службени  гласник  РС“,  бр.32/2009,
70/2010, 6/2012, 11/2016, 100/2016)

 Уредба  о  класификацији  делатности  („Службени  гласник  РС“,
бр.55/2005, 71/2005 – исправка 101/2007 и 65/2008).

У области пољопривреде користе се следећи прописи: 

 Закон о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју ( “Службени
гласник РС”, бр.10/13, 142/14, 103/15 101/16 ),

 Закон  о  пољопривредном  земљишту  (  “Службени  гласник  РС”,
бр.62/2006, 65/08 , 41/09 и 112/15), 

 Закон о водама ( “Службени гласник РС”, бр.30/2010 ),
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 Закон о шумама ( “Службени гласник РС”, бр.30/10, 93/12 и 89/15),

 Закон  о  одбрани  од  града  (“Службени  гласник  РС”,  бр.116/07,  88/09,
104/009 и 10/15).

Прописи које поштује Канцеларија за локални економски развој:
    

 Закон о министарствима  -   ("Сл. гласник РС", бр. 44/2014, 14/2015, 
54/2015 и 96/2015 - др. закон)

 Закон о локалној самоуправи  -  ("Сл. гласник РС", бр. 129/2007 и 83/2014
- др. закон) 

 Закон о финансирању локалне самоуправе  -  ("Сл. гласник РС", бр. 
62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013 - усклађени дин. изн., 125/2014 - 
усклађени дин. изн., 95/2015 - усклађени дин. изн., 83/2016, 91/2016 - 
усклађени дин. изн. и 104/2016 - др. закон) 

 Закон о приватним предузетницима -  ( "Службени гласник СРС", бр. 
54/89 и 9/90 и "Службени гласник РС",бр. 46/91, 53/95 и 35/2002.) 

 Закон о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре  -  ("Сл.
гласник РС", бр. 99/2011 и 83/2014)

 Закон о Агенцији за привредне регистре -  ("Службени гласник РС", бр. 
55/2004, 111/2009 и 99/2011) 

 Закон о привреним друштвима  -  ("Сл. гласник РС", бр. 36/2011, 99/2011, 
83/2014 - др. закон и 5/2015) 

 Закон о класификацији делатности -  ("Сл. гласник РС", бр. 104/2009) 
 Уредба о класификацији делатности  -  ("Сл. гласник РС", бр. 54/2010) 
 Закон о планирању и изградњи  -   ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009

- испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 
50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014 и 145/2014) 

 Закон о слободним зонама  - ("Сл. гласник РС", бр. 62/2006) 
 Закон о јавно -  приватном партнерству и концесијама   -  ("Сл. гласник 

РС", бр. 88/2011, 15/2016 и 104/2016) 
 Стратегија одрживог развоја општине Пирот из 2015. године  
 Закон о комуналним делатностима  -   ("Сл. гласник РС", бр. 88/2011 и 

104/2016)
 Закон о јавним предузећима  - ("Сл. гласник РС", бр. 15/2016) 
 Закон о буџету Републике Србије за 2017 -  ("Сл. гласник РС", бр. 

99/2016) 
 Закон о буџеском систему  - ("Сл. гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010, 

101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр., 108/2013, 142/2014, 
68/2015 - др. закон, 103/2015 и 99/2016) 

 Закон о систему плата  запослених у јавном сектору  -  ("Сл. гласник РС",
бр. 18/2016 и 108/2016 ) 

 Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, 
односно зарада  и других сталних примања код корисника јавних 
средстава - (''Службени гласник Републике Србије'', бр. 116/14)
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Одсек за послове јавних набавки

1. Закон о јавним набавкама; (Сл. Гл. РС. број 68/15), ступио на снагу 13. августа
2015. године,

2. Правилник о измени и доупуни Правилника о начину и програму стручног
оспособљавања  и  начину полагања стручног  испита  за  службеника за  јавне
набавке, (Сл. Гл. РС. број 83/15), 

3. Правилник о начину вођења евиденције о јавним набавкама, (Сл. Гл. Р.С. број
50/2009), ступио на снагу 18. јула 2009.године,

4.  Правилник   о  изменама и  допунама  Правилника  о  обавезним елементима
конкурсне документације  у  поступцима јавних набавки  и  начину доказивања
испуњености услова  (Сл. Гл. Р.С. број 104/2013), 

5.  Правилник о  поступку отварања понуда и  обрасцу за  вођење записника о
отварању  понуда,  (Сл.  Гл.  Р.С.  број  50/2009),  ступио  на  снагу  18.  јула
2009.године,

6.  Правилник  о  поступку  јавне  набавке  мале  вредности,  (Сл.  Гл.  РС.  број
104/2013),

7. Правилник о начину доказивања испуњености услова да су понуђена добра
домаћег порекла (Сл. Гл. Р.С. број 33/2013),

8. Правилник о критеријумима за образовање комисија за јавне набавке, (Сл. Гл.
Р.С. број 50/2009), ступио на снагу 18. јула 2009.године,

9.  Правилник  о  начину  поступања  са  електронским  понудама  и  начину
спровођења електронске лицитације у поступцима јавних набавки, (Сл. Гл. Р.С.
број 50/2009), ступио на снагу 18. јула 2009.године, 

10. Списак међународих институција чији се посебни поступци јавних набавки
могу примењивати уместо одредаба закона о јавним набавкама, (Сл. Гл. Р.С. број
50/2009),

11.  Одлука  о  методологији  за  процену  уговорене  вредности  јавне  набавке
кредита, (Сл. Гл. Р.С. број 56/2009), ступила на снагу 30. јула 2009.године,

12.  Упуство  о  условима,  начину  и  поступку  издавања  уверења  о  домаћем
пореклу робе у поступцима јавних набавки, (Сл. Гл. РС. Бр. 48/2013),
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13.  Правилник о форми и садржини кредитног захтева и  форми и садржини
документације  о  кредитној  способности  наручица  у  случају  јавне  набавке
кредита као финансијске услуге, (Сл. Гл. РС. број 33/2013), 

14.  Закон  о  облигационим  односима,  (Службени  гласник  СФРЈ,  број  29/78,
39/85, 45/89, и 57/89; Службени лист СЦГ, број 01/2003 (уставна повеља)). Овај
закон ступио на снагу 01. октобра 1978. године. Последње измене ступиле су на
снагу 04. фебруара 2003. године,

15. Закон о планирању и изградњи, (Сл. Гл. РС. број 72/2009, 81/2009, 64/2010-
одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС и 50/2013),

16.  Закон  о  потврђивању  споразума  о  измени  и  приступању  споразуму  о
слободној  трговини  у  Централној  Европи  –  ЦЕФТА  2006,  (Сл.  Гл.  Р.С.
„Међународни  уговори“  број  88/2007).  Овај  Закон  ступио  је  на  снагу  24.
септембра 2007.године,

17. Закон о буџету Републике Србије за 2017.,(Сл. Гл. РС 99/2016);

18.  Закон  о  буџетском  систему  („Службени  гласник  РС“  бр.54/09,  73/2010,
101/2010,  101/2011,  93/2012,  62/2013-испр.,  108/2013,  142/2014,  68/2015-др.
Закон, 103/2015 и 99/2016),

19. Закон о управним поступку, (Службени лист СРЈ 33//97 и 31/2001 и Сл. Гл.
РС број 18/2016); 

20. Одлука о буџету Града Пирота за 2017. годину (''Службени лист града Ниша
'', бр. 153/16).
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9.3. ОДЕЉЕЊЕ ЗА ВАНПРИВРЕДНЕ  ДЕЛАТНОСТИ

   Образовање 

- Закон о основама система образовања и васпитања (''Службени гласник РС'',
број 88/2017),

-Закон  о  предшколском  васпитању  и  образовању  („Службени  гласник  РС“,
број18/2010,101/2017,113/2017,95/2108,10/2019 )

-  Закон о основном образовању и васпитању (''Службени гласник РС'',  број
55/13)

-  Закон  о  средњем образовању и  васпитању (''Службени  гласник  РС'',  број
55/13 )
- Закон у ученичком и студентском стандарду ( „Службени гласник РС“ број

18/10 и 55/13)
- Закон о просветној инспекцији („Службени гласник РС“,број  27/2018)
- Важећи правилници донети на основу наведених закона.
-  Одлука  о  признањима  „Свети  Сава“  за  постигнуте  резултате  у  области

образовања ( „Службени лист града Ниша“ број  7/11 )
- Одлука о стипендирању и другим врстама помоћи студентима и стручњацима
са територије Општине Пирот ( „Службени лист града Ниша“ број 66/11 )
- Одлука о учешћу Општине Пирот у трошковима смештаја ученика у ученичке
домове и интернате ( „Службени лист града Ниша“ број 105/13 )

Култура
   - Закон о култури ( „Службени гласник РС“ број 72/09, 13/16 и 30/16 )

- Уредба о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који
се  финансирају  и  суфинансирају  из  буџета  Републике  Србије,  аутономне
покрајине, односно јединица локалне самоуправе ( „Службени гласник РС“
број 105/16 )

Спорт
- Закон о спорту (''Службени гласник РС'', број 10/16),
-  Правилник о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају

потребе  и  интереси  грађана у  греаду  Пироту  (  „Службени гласник  града
Ниша“ број 7/17 )

  - Одлука о оснивању спортског центра Пирот ( „Службени лист града Ниша“
број 70/07 )
   - 

Информисање
-  Закон  о  јавном  информисању  и  медијима (''Службени  гласник  РС'',  број

83/14, 58/15 и 12/16).

Здравствена заштита
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-  Закон  о  здравственој  заштити (''Службени гласник РС'',  бр.  107/05  и  72/09,
88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13, 93/14, 96/15 и 106/15),

-  Закон о правима пацијената („Службени гласник РС“, бр.45/2013,25/2019
  - Правилник о додатној образовној, здравственој и социјалној подршци детету

и ученику ( „Службени гласник РС“ број 63/10 )
  - Одлука о преузимању оснивачких права над Апотекарском установом Пирот (

„Службени лист града Ниша“ број 60/06 )

Предшколско васпитање и образовање
- Закон о финансијској подршци породици са децом (''Службени гласник РС'',

број 16/02, 115/05 и 107/09),
-  Одлука  о  регресирању  трошкова  боравка  и  учешћу  корисника  у  месечној
економској цени по детету у ПУ „Чика Јова Змај“ ( „Службени лист града Ниша“
број 20/15 )

Социјална заштита

-  Закон о социјалној заштити („Службени гласник РС“ број 24/11 )
-  Одлука о социјалној заштити Града Пирота ( „Службени лист Града
Ниша“, бр.2/2018 )
-  Одлука о додатним правима у социјалној заштити у општини Пирот
( „Службени лист града Ниша“ бр. 51/12 )
-  Правилник о добровољном радном ангажовању радно способних лица
корисника новчане социјалне помоћи
-   Одлука  о  утврђивању  категорија  инвалида  који  могу  бесплатно  да
користе  јавна  паркиралишта  на  територији  града  Пирота  („Службени
лист града Ниша#,бр. 11/12 )

Удружења грађана

      - Закон о удружењима ( „Службени гласник РС“ број 51/09 и 99/11 )
     -  Одлука о критеријумимаи поступку доделе средстава из  будџета града
Пирота  за  финансирање  и  суфинансирање  програма  и  пројеката  од  јавног
интереса ( „Службени лист града Ниша“ број 77/13 )

Друштвена брига о деци

-  Закон о финансијској подршци породици са децом („Службени гласник РС'',
број 113/2017, 50/2018, 46/2021-Одлука УС и 51/2021-Одлука УС)

-  Правилник о ближим условима и начину остваривања права на финансијску
подршку породици са децом („Сл. гласник РС“, бр. 58/2018)

 - Одлука о додатним правима у области друштвене бриге о деци ( „Службени
лист града Ниша“ број 87/11 )
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 -  Одлука  о  исплати  једнократне  новчане  помоћи  брачним  паровима  ради
обављања вантелесне оплодње ( „Службени лист града Ниша“ број 14/16 )

Борачко-инвалидска заштита

-Закон  о  правима  бораца,  војних  инвалида,  цивилних  инвалида  рата  и
чланова њихових породица („ Службени гласник РС“, број 18/2020 )
-Правилник о медицинско-техничким помагалима („Службени гласник РС“,
бр.161/20 )
-Правилник  о  бањско-климатском  опоравку  („Службени  гласник
РС“,бр.161/20 )
-Правилник о праву на бесплатну и повлашћену вожњу („Службени гласник
РС“,бр.161/20 )
-Одлука о допунским мерама заштите за мирнодопске војне инвалиде, ратне
војне инвалиде и породице палих и умрлих војних инвалида из оружаних
акција после 17.08.1990.године („Службени лист града Ниша“,бр.74/12 )
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9.4. ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ, СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ
ПОСЛОВЕ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И ИНСПЕКЦИЈСКЕ

ПОСЛОВЕ

- Закон о енергетици („Службени гласник РС“ бр. 57/11, 80/11, 93/12,124/12)
-  Правилник  о  условима  у  погледу  стручног  кадра  и  начину  издавања  и
одузимања лиценце за обављање енергетских делатности („Службени гласник
РС“ бр. 117/05, 40/06, 44/06, 44/10)
- Правилник о критеријумима за издавање енергетске дозволе, садржини захтева
и  начину  изадавања  енергетске  дозволе   („Службени  гласник  РС“бр.  23/06,
113/08, 50/11)
-  Правилник  о  енергетској  ефикасности  зграда  („Службени  гласник  РС“  бр.
61/11)
-  Правилник  о  условима,  садржини  и  начину  издавања  сертификата  о
енерегетским својствима  зграда („Службени гласник РС“ бр. 69/12)
-  Одлука о  условима  и  начину снабдевања топлотном енергијом („Службени
лист града Ниша“ бр. 70/07 и 126/08)
- Тарифни систем за обрачун топлотне енергије („Службени лист града Ниша“
бр. 11/08)
- Одлука о критеријумима и мерилима за одређивање накнаде која се плаћа за
издавање лиценце за обављање енергетских делатности на територији општине
Пирот („Службени лист града Ниша“ бр. 11/08)
-  Одлука  о  унапређењу  енергетске  ефикасности  у  области  јавне  расвете  и
унутрашњег осветљења на територији општине Пирот ( Службени лист града
Ниша,, 82/10)

-Закон о превозу у друмском саобраћају („Службени гласник
РС“,  број  46/95,  66/2001,  61/2005,  91/2005,  62/2006,
31/2011)

-  Закон о јавним путевима („Службени гласник РС“,  број
101/2005)

-Закон  о  безбедности  саобраћаја  на  путевима  („Службени
гласник РС“, број 41/2009, 53/2010 и 101/2011)

-Закон о планирању и изградњи („Службени гласник РС“,
број  72/09,81/09,  испр.  64/2010,  Одлука Уставног  суда
бр.24/2011 и 121/2012)

-Закон о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број
129/2007)

-Закон  о  комуналним  делатностима  („Службени  гласник
РС“, број 88/2011)

-Одлука о линијском превозу („Службени лист града Ниша
РС“, број /)
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-Одлука о аутобуским стајалиштима („Службени лист града
Ниша РС“, број 19/2005 и 78/2010)

-Одлука о ауто-такси превозу („Службени лист града Ниша
РС“, број 44/2006)

-Одлука о превозу старијих („Службени лист града Ниша
РС“, број /)

-Одлука о превозу ђака („Службени лист града Ниша РС“,
број /)

-Одлука  о техничком регулисању саобраћаја на територији
општине Пирот („Службени лист града Ниша РС“ број
74/ 2012)

-Одлука  ко  критеријумима  за  категоризацију  општинских
путева  и  улица  на  територији  општине  Пирот
(„Службени лист града Ниша РС“ број 78/2010)

-Одлука о утврђивању локалних путева („Међуопштински
службени лист-Ниш“, број 32/84)

-Одлука  о  некатегорисаним  путевима  („Међуопштински
службени лист-Ниш“, број 32/84)

-Одлука о јавним паркиралиштима на територији општине
Пирот („Службени лист града Ниша РС“, број 38/2007,
89/2008 и 24/2011)

-Устав  Републике  Србије  (''Службени  гласник  РС'',  бр.
98/06);

-Закон о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', бр.
129/07);

-  Закон     о     заштити     животне     средине   (''Службени  гласник
РС'',  бр.  135/04, 36/09,  36/09-др.  закон,  72/09 и  43/11-
олука УС);

-Закон  о  заштити  природе  ("Службени  гласник  РС",  бр.
36/09, 88/10 и 91/10-испр);

-Закон о управљању отпадом ("Службени гласник РС", бр.
36/09 и 88/10);

-Закон  о  амбалажи  и  амбалажном  отпаду (''Службени
гласник РС'', бр. 36/09);

-Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину
("Службени гласник РС", бр. 135/04 и 88/10);

-Закон о интегрисаном спречавању и контроли загађивања
животне средине (''Службени гласник РС'', бр. 135/04);

-Закон о процени утицаја на животну средину (''Службени
гласник РС'', бр. 135/04 и 36/09);

-Закон о заштити од буке у животној средини ( "Службени
гласник РС", бр. 36/09 и 88/10);

-Закон  о  заштити  ваздуха  (''Службени  гласник  РС'',  бр.
36/09);

273

http://www.ekoplan.gov.rs/src/download-687/upload-centar/dokumenti/zakoni-i-nacrti-zakona/zakoni/Zakon%20o%20ambalazi%20i%20ambalaznom%20otpadu.pdf
http://www.ekoplan.gov.rs/src/download-539/upload-centar/dokumenti/zakoni-i-nacrti-zakona/zakoni/zakon-o-zastiti-zivotne-sredine.pdf


-Закон о хемикалијама ("Службени гласник РС", бр. 36/09,
88/10 и 92/11);

-Закон о биоцидним производима ("Службени гласник РС",
бр. 36/09, 88/10 и 92/11);

-Закон  о  заштити  од  нејонизујућих  зрачења (''Службени
гласник РС'', бр. 36/09);

-Закон  о  заштити  и  одрживом  коришћењу  рибљег  фонда
(''Службени гласник РС'', бр. 36/09);

-Закон о електронским комуникацијама ("Службени гласник
РС", бр. 44/10);

-Закон  о  општем  управном поступку ("Службени  гласник
СРЈ", бр. 33/97 и 31/01 и "Службени гласник РС", бр.
30/10);

-Закон  о  републичким  административним  таксама
("Службени гласник РС", бр. 43/03, 51/03-испр. ,61/05,
101/05-др.закон.,5/09,  54/09,  5011  и  70/11-усклађени
дин.изн.);

-Закон     о     потврђивању     Кјото     Протокола     уз     Оквирну  
конвенцију     Уједињених     нација     о     промени     климе  
("Службени гласник РС - Међународни уговори", број
88/07 и 38/09- др. закон);

-Уредба о одређивању активности чије обављање утиче на
животну средину ("Службени гласник РС", бр. 109/09 и
8/10);

-Уредба  о  врстама  загађивања,  критеријумима  за  обрачун
накнаде за загађивање животне средине и обвезницима,
висини  и  начину  обрачунавања  и  плаћања  накнаде
("Службени  гласник  РС",  бр.  113/05,  6/07,  8/10  и
102/10);

-Уредба о мерилима и условима за повраћај, ослобађање или
смањење  плаћања  накнаде  за  загађивање  животне
средине ("Службени гласник РС", број 113/05 i 24/10);

- Уредба     o   граничним  вредностима  емисиј  a   загађујућих  
материја у ваздух ("Службени гласник РС", бр. 71/10 и
6/11);

-Уредба о условима за мониторинг и захтевима квалитета
ваздуха (''Службени гласник РС'', бр. 11/10 и 75/10);

-Уредба  о  одређивању  зона  и  агломерација  (''Службени
гласник РС'', бр. 58/11);

-Уредба о утврђивању Програма контроле квалитета ваздуха
у државној мрежи (''Службени гласник РС'', бр. 58/11);

-Уредба  о  утврђивању  програма  системског  испитивања
нивоа  нејонизујућих  зрачења  у  животној  средини  за
период  од  2011.  до  2012.  године ("Службени  гласник
РС", бр. 102/10);

-Уредба  о  индикаторима  буке,  граничним  вредностима,
методама за оцењивање индикатора буке, узнемиравања
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и  штетних  ефеката  буке  у  животној  средини
("Службени гласник РС", бр. 75/10);

-Уредба о одлагању отпада на д  e  поније   ("Службени гласник
РС", бр. 92/10);

-Уредба о призводима који после употребе постају посебни
токови отпада, обрасцу дневне евиденције о количини и
врсти произведених и увезених производа и годишњег
извештаја,  начину  и  роковима  достављања  годишњег
извештаја,  обвезницима  плаћања  накнаде,
критеријумима  за  обрачун,  висину  и  начин
обрачунавања и плаћања накнаде ("Службени гласник
РС"; бр. 54/10 и 86/10);

-Уредба о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна
процена  утицаја  и  Листе  пројеката  за  које  се  може
захтевати  процена  утицаја на  животну  средину
("Службени гласник РС", бр. 114/08);

-Уредба  о  утврђивању  програма  динамике  подношења
захтева  за  издавање  интегрисане  дозволе ("Службени
гласник РС", број 108/08);

-Уредба о врстама активности и постројења за које се издаје
интегрисана  до  звола   (''Службени  гласник  РС'',  бр.
84/05);

-Правилник  о  методологији  за  израду  националног  и
локалног  регистра  извора  загађивања,  као  и
методологији  за  врсте,  начине  и  рокове  прикупљања
података ("Службени гласник РС", бр. 91/10);

-Правилник  о  Националној  листи  индикатора  заштите
животне средине ("Службени гласник РС", бр.37/11);

-  Правилник  о  утврђивању усклађених  износа  накнаде за
загађивање животне средине ("Службени гласник РС",
бр. 7/11);

-Правилник  о  садржају  и  начину  вођења  регистра
заштићених  природних  добара ("Службени  гласник
РС", бр. 81/10);

-Правилник  о  условима  које  мора  да  испуњава  стручна
организација  за  мерење  буке,  као  и  о  документацији
која  се  подноси  уз  захтев  за  добијање  овлашћења  за
мерење буке ("Службени гласник РС"; број 72/10 );

-Правилник  о  методама  мерања  буке,  садржини  и  обиму
извештаја о мерењу буке ("Службени гласник РС", број
72/10 );

-Правилник  о  методологији  за  израду  акционих  планова
("Службени гласник РС", бр. 72/10 );

-Правилник о методологији за одређивање акустичних зона
("Службени гласник РС", бр. 72/10 );

-Правилник  о  садржају  планова  квалитета  ваздуха
(''Службени гласник РС'', бр. 21/2010);
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-Правилник  о  садржају  краткорочних  акционих  планова
(''Службени гласник РС'', бр. 65/10 );

-Правилник  о  условима  за  издавање  дозволе  за  мерење
квалитета  ваздуха  и  дозволе  за  мерење  емисије  из
стационарних  извора  ("Службени  гласник  РС",  бр.
1/12);

-Правилник  о  садржини  и  изгледу  обрасца  извештаја  о
системском испитивању нивоа нејонизујућих зрачења у
животној  средини ("Службени  гласник  РС",  бр.
104/09 );

-Правилник о границама излагања нејонизујућим зрачењима
("Службени гласник РС", број 104/09 );

-Правилник  о  граничним  вредностима  емисије,  начину  и
роковима мерења и евидентирања података ("Службени
гласник РС", бр. 30/97 и 35/97-испр.);

-Правилник  о  категоријама,  испитивању  и  класификацији
отпада ("Службени гласник РС", бр. 56/10);

-Правилник  о  обрасцу  захтева  за  издавање  дозволе  за
складиштење,  третман  и  одлгање  отпада ("Службени
гласник РС", бр.72/09);

-Правилник o садржини, начину и изгледу регистра издатих
дозвола  за  управљање  отпадом ("Службени  гласник
РС", бр. 95/10 );

-Правилник  о  обрасц  у   дневне  евиденције  и  годишњег  
извештаја о отпаду са упутством за његово попуњавање
("Службени гласник РС", бр. 95/10 );

-Правилник  о  садржини  потврде  о  изузимању  од  обавезе
прибављања  дозволе  за  складиштење  инертног  и
неопасног отпада ("Службени гласник РС", бр. 73/10);

-Правилник о изгледу и садржини дозволе за складиштење,
третман и одлагање отпада ("Службени гласник РС", бр.
96/09);

-Правилник     о     обрасцу     докумената     о     кретању     отпада     и  
упутству     за     његово     попуњавања   ("Службени  гласник
РС", бр.72/09);

-Правилник о  условима и  начину сакупљања,  транспорта,
складиштења  и  третмана  отпада  који  се  користи  као
секундарна  сировина ("Службени  гласник  РС",
бр.98/10);

-Правилник о садржини и начину вођења Регистра издатих
дозвола за управљање амбалажним отпадом (''Службени
гласник РС'', бр.76/09);

-  Правилник  о  утврђивању усклађених  износа  накнаде  за
управљање  посебним  токовима  отпада  ("Службени
гласник РС'',  бр. 23/11);

-  Правилник  о  поступању  са  уређајима  и  отпадом  који
садржи PCB ("Службени гласник РС", бр. 37/11);
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- Правилник о листи  POPs материја, начину и поступку за
управљање  POPs отпадом  и  граничним  вредностима
концентрација  POPs материја  које  се  односе  на
одлагање  отпада  који  садржи  или  је  контиминиран
POPs материјама (("Службени гласник РС", бр. 65/11);

-  Правилник  о  условима,  начину  и  поступку  управљања
отпадним уљима ("Службени гласник РС", бр. 71/10 );

-  Правилник  о  начину  и  поступку  управљања  отпадним
гумама ("Службени гласник РС"; бр. 104/09 и  81/10);

-Правилник  о  садржини,  изгледу  и  начину  попуњавања
захтева  за  издавање     интегрисане  дозволе   ("Службени
гласник РС", бр.30/06);

-Правилник  о  садржини  и  изгледу  интегрисане  дозволе
("Службени гласник РС", бр. 30/06 );

-Правилник о садржини захтева о потреби процене утицаја
и  садржини  захтева  за  одређивање  обима  и  садржаја
студије  о  процени  утицаја  на  животну  средину
("Службени гласник РС", бр. 69/05);

-Правилник  о  садржини  студије о  процени  утицаја  на
животну средину ("Службени гласник РС", бр. 69/05);

-Правилник  о  садржини,  изгледу  и  начину  вођења  јавне
књиге о спроведеним поступцима и донетим одлукама о
процени  утицаја  на  животну  средину  ("Службени
гласник РС", бр. 69/05);

-Правилник     о     раду     техничке     комисије   за студију о процени
утицаја на животну средину ("Службени гласник РС",
бр. 69/05);

-Правилник     о     поступку     јавног     увида     презентацији     и     јавној  
расправи     о     студији     о     процени     утицаја     на     животну  
средину ("Службени гласник РС", бр. 69/05);

-Правилник о садржини и начину вођења регистра издатих
интегрисаних  дозвола (''Службени  гласник  РС'',  бр.
69/05);

-Правилник  о  Регистру  хемикалија  ("Службени  гласник
РС",  бр.100/11);

-Правилник  о  ограничењима  и  забранама  производње,
стављања  у  промет  и коришћења  хемикалија  које
представљају неприхватљив ризик по здравље људи и
животну средину ("Службени гласник РС",  бр.  89/10,
71/11 i 90/11); 

-Правилник о дозволама за обављање делатности промета,
односно  дозволама  за  коришћење  нарочито  опасних
хемикалија ("Службени гласник РС", бр.94/10 и 55/11);

-Правилник  о  начину вођења евиденције  о хемикалијама
("Службени гласник РС",  бр.31/11);

-Правилник   о  ближим  условима  за  држање  опасне
хемикалије  у  продајном  простору  и  начину
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обележавања  тог  простара ("Службени  гласник  РС",
бр.31/11);

-Упутство  о  утврђивању  превентивних  мера  за  безбедно
чување,  складиштење,  односно  коришћење  нарочито
опасних хемикалија (''Службени гласник РС'', бр. 94/10);

-Стратегија     управљања  отпадом  за  период  2010     -     2019.  
године ("Службени гласник РС'', бр. 29/10");

-Стратегија  биолошке разноврсности  Републике Србије  за
период  од  2011. до 2018. године ("Службени  гласник
РС",  бр.13/11);

-Листа  супстанци  које  изазивају  забринутост  ("Службени
гласник РС",  бр.31/11);

-Статут  општине  Пирот  (''Службени  лист  града  Пирот'',
бр.11/08);

-Одлука  о  утврђивање  накнаде  за  заштиту  и  унапређење
животне  средине  (,,Службени  лист  града  Ниша“
бр.40/2011);

-Одлука о приступању изради Плана управљања отпадом на
територији  општине  Пирот  (,,Службени  лист  града
Ниша“ бр.48/2010);

-Одлука о формирању буџетског Фонда за заштиту животне
средине (,,Службени лист града Ниша“ бр.78/2009);
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10. УСЛУГЕ КОЈЕ ОРГАН  ПРУЖА
ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА

10.1. ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ

Услуге које се непосредно пружају заинтересованим лицима врше се у 
згради Општине Пирот и у месним канцеларијама по селима, на усмени или 
писани захтев заинересованог лица.

Одређена   документа  (изводи  из  матичне  књиге  рођених,  венчаних  и
умрлих и уверња о  држављанству)могу се наручити електронским путем, путем
e- maila, на адреси www  .  pirot  .  rs  . 

Рокови  за  пружање  услуга  код  издавања   извода  из  матичних  књига,
уверења о држављанству и других уверења,  за које није потребно спроводити
посебан испитни поступак су одмах по пријему захтева заинтересованог лица, а
код осталих услуга од 7, 15, 30 до 60 дана узависности од врсте услуга, односно
поступка (скраћени или редовни поступак).

Услуге  могу  добити  сва  физичка  и  правна  лица  по  чијем  је  захтеву
покренут поступак  или које ради заштите свог права или правних интереса има
право да учествује у поступку.

Услуге  се  добијају  лично  или  путем  поште  у  зависности  од  захтева
заинтересованог лица.

Одељење за  општу управу Општинске управе  Пирот,  заинтересованим
лицима непосредно пружа следеће услуге:

- ПРИЈЕМ ПОДНЕСАКА
Захтеви  и  други  поднесци  могу  се  предати  на  шалтеру  број  1   у  Услужном
центру, у времену од 7,00 сати до 14,30 сати
Телефон: 010/305-563

- ПОСЛОВИ ОВЕРЕ
- Овера изјаве два сведокa
- Овера личних изјава
- Овера потписа
- Овера преписа
- Овера пуномоћја
- Овера рукописа
Послови овере врше се на шалтеру број 2 и 3 у Услужном центру, у времену од
7,00 сати до 14,30 сати
Телефон: 010/305-563

-  МАТИЧНИ ПОСЛОВИ   и  ПОСЛОВИ ЛИЧНИХ СТАЊА ГРАЂАНА

279

http://www.pirot.rs/


ВРСТЕ УСЛУГА- АДМИНИСТРАТИВНИХ ПОСТУПАКА 

 Уписи у матичне књиге и изводи из матичних књига

- Основни упис у матичну књигу рођених
- Упис у матичну књигу рођених промена у личном статусу грађана
- Упис у матичну књигу рођених на основу исправа иностраног органа
- Упис у матичну књигу венчаних
- Упис у матичну књигу венчаних на основу исправа иностраног органа
- Основни упис у матичну књигу умрлих
- Упис у матичну књигу умрлих промена у личном статусу грађана
- Упис у матичну књигу умрлих на основу исправа иностраног органа
- Увид у матичне књиге и књиге држављана
- Издавања извода из матичне књиге рођених/венчаних/умрлих
- Признање очинства

 Издавање извода и уверења намењених иностранству

- Издавања извода из матичне књиге рођених/венчаних/умрлих намењених
иностранству у складу са међународним уговорима

- Уверење о издржавању намењено за употребу у иностранству
- Уверење о породичном стању намењено за употребу у иностранству

 Уверења

- Уверење о држављанству
- Уверење о способности ступања у брак
- Уверење из матичних књига 
- Уверење о издржавању( о породичном стању)
- Уверење о слободном брачном стању
- Уверење или друге исправе о чињеницама о којима се води службена 

евиденција
- Уверење или друге исправе о чињеницама о којима се не  води службена 

евиденција

 Лично име

- Одређивање личног имена детета и уписивање у матичне књиге рођених 
- Промена личног имена
- Враћање презимена после развода брака
- Упис личног имена на језику и писму националних мањина у матичне 

књиге

Закључење брака
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- Закључење брака радним даном, ван радног времена у сали за венчања
- Закључење брака у дане викенда у Сали за венчања
- Закључење брака ван пословних просторија 
- Закључење брака радним даном,у радно време у Сали за венчања
- Закључење брака преко пуномоћника

 Исправке и допуне података у матичним књигама и накнадни уписи у 
матичне књиге 

- Исправка грешака у матичним књигама
- Накнадни упис у матичну књигу рођених
- Накнадни упис у матичну књигу умрлих
- Допуна података у матичним књигама

Заинтересована лица се за услуге које пружа Одсек за грађанска стања и 
матичне послове , у времену од 7,00 до 15,00 сати,  могу обратити матичарима и 
саветнику за послове личних стања грађана, у следећим канцеларијама:
-Канцеларија број 10, телефон: 010/305-510
-Канцеларија број 11, телефон: 010/305-511
-Услужни центар- Јединствено управно место , шалтер 10,11 и 12, телефон 
010/305-559 и 305-560
-Месне канцеларије у седиштима матичних подручја.
- Канцеларија број 5, саветнику за послове личних стања грађана , телефон 
010/305-505

- БИРАЧКИ СПИСАК
- Увид у јединствени бирачки списак
- Упис, брисање, измена, допуна и исправка података у јединственом бирачком 
списку
- Упис, брисање, измена, допуна и исправка података  у  бирачки списак 
националних мањина
- Уверење о упису у бирачки списак
- Потврда о изборном праву

За ове услуге, странке се могу обратити службеницима у канцеларији 
број 35, на трећем спрату, у времену од 7,00 до 14,30 сати.
Телефон: 010/305-535

Детаљне  информације  се  могу  наћи  у  делу  информатора  ,,  Опис
поступања у оквиру надлежности, овлашћења и обавеза,,.
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10.2. ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ, КОМУНАЛНО-СТАМБЕНЕ
ПОСЛОВЕ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И ИНСПЕКЦИЈСКЕ

ПОСЛОВЕ

 ОДСЕК ЗА УРБАНИЗАМ И ГРАЂЕВИНАРСТВО

 - Информација о локацији за изградњу објекта, 
 - Информација о  могућности  формирања парцеле (парцелације односно 
препарцелације),

- Локацијска дозвола,
- Овера урбанистичких пројеката за формирање парцеле, 
- Решење о грађевинској дозволи 
- Решење о одобрењу за извођење радова на реконструкцији , санацији, 
адаптацији и сл.

       - Решење о образовању комисије за технички преглед објекта
- Решење о употребној дозволи 
- Решење о накнадном одобрењу радова у поступку легализације
- Решење о уклањању објекта 
- Решења о постављању и уклањању мањих монтажних објеката 
привременог карактера на површинама јавне намене, споменика и спомен
обележја на површинама јавне намене и сл.   
- Потврде о усаглашености темеља
- Потврде о поднетом захтеву за легализацију ради прикључка на 
електроенергетску мрежу, водовод и канализацију
- Потврде из службене евиденције

ОДСЕК ЗА КОМУНАЛНО-СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ

- Издавање одобрења за заузеће јавне површине
- Издавање одобрења за раскопавање јавне површине
- Издавање решења о сечи стабала на јавним површинама
- Додела на коришћење станова или кућа које су у власништву општине

Пирот лицима која се налазе у стању социјалне потребе
- Додела  новчаних  средстава  за  куповину  грађевинског  материјала  за

поправку или реновирање стамбених објеката лицима која се налазе у
стању социјалне потребе

- Помоћ у решавању проблема око плаћања комуналија онима који нису у
стању  да  уредно  измирују  ове  обавезе,  обзиром  да  су  корисници
материјалног обезбеђења Центра за социјални рад 

- Контрола испуњења услова за обављање ауто-такси превоза
- Издавање ауто-такси дозвола
- Техничко регулисање саобраћаја
- Одобравање уласка моторног возила у пешачку зону
- Привремена измена режима саобраћаја
- Градски и приградски превоз
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- Израда  нацрта  прописа  и  аката  из  области  енергетике  и  енергетске
ефикасности који су у надлежности локалне самоуправе

- Сарадња са надлежним државним органима из ове области и на њихов
захтев сакупљање, обрада и достављање тражених података

- Учествовање у сакупљању и обради података као и изради енергетског
биланса

- Предлог план развоја енергетике општине
- Предлог и спровођење мера повећања енергетске ефикасности у области

зградарства,  комуналних  система,  јавног  осветљења  и  спровођење
активности на њиховом популисању

- Увођење мониторинга у циљу уштеда и смањења трошкова одржавања
система у области енергетике

- Издавање  лиценце  за  обављање  енергетских  делатности  из  области
снабдевања топлотном енергијом

- Издавање  енергетске  дозволе  за  изградњу  објеката  за  производњу
топлотне енергије и биогорива

- Вођење  регистра  издатих  и  одузетих  лиценци,  издатих  и  истеклих
енергетских дозвола

- Спровођење  поступка  стицања  статуса  повлашћеног  произвођача
топлотне енергије и води регистар повлашћених произвођача

- Дефинисање потенцијала за коришћење ОИЕ и пружање стручне помоћи
заинтересованим инвеститорима

- Предлагање подстицајне мере за производњу топлотне енергије из ОИЕ
- Спровођење поступка процене утицаја на животну средину
- Поступак стратешке процене тицаја на животну средину
- Издавање дозвола у складу са Законом о управљању отпадом 

ОДСЕК ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ

Грађевинска инспекција

- Контрола објеката који се гради да ли је издата грађевинска дозвола и да ли се 
гради према техничкој документацији на основу које је издата грађевинска 
дозвола

-Контрола градилишта да ли су предузете мере за безбедност објекта, суседних 
објеката, саобраћаја, околине и заштиту животне средине и да ли се води 
потребна документација;

- Да ли сви учесници у процесу градње објекта испуњавају прописане услове ; 

- Контрола радова, односно материјала, опрема и инсталације који се уграђују 
одговарају закону и прописаним стандардима, техничким нормативима и 
нормама квалитета;

- Контрола објекта који се користи да ли је издата употребна дозвола
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- Обавља и друге послове утврђене законом или прописом донетим на основу 
закона.

Комунална инспекција :

- Контрола заузећа јавних површина

- Контрола држања домаћих животиња

- Контрола радног времена угоститељских и трговинских објеката

- Контрола постављених мањих монтажних објеката на површинама јавне 
намене 

- Контрола промета робе на јавним површинама

- Снабдевање топлотном енергијом

- Снабдевање и дистрибуција воде за пиће

- Контрола рада јавног комуналног предузећа

Детаљне информације се могу наћи у делу информатора ,, Опис поступања 
у оквиру надлежности, овлашћења и обавеза,,.
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10.3. ОДЕЉЕЊЕ ЗА ВАНПРИВРЕДНЕ ДЕЛАТНОСТИ

ОДСЕК ЗА ПОСЛОВЕ ДРУШТВЕНЕ БРИГЕ О ДЕЦИ,
ОМЛАДИНУ И ЗДРАВТВЕНУ ЗАШТИТУ

Услуге које се непосредно пружају заинтересованим лицима врше се  у
Градској  управи  Града  Пирота  –  Јединственом  управном  месту и  у
канцеларијама зграде РФЗО – Филијале за пиротски округ, на усмени и писани
захтев заинтересованог лица.

Рокови за пружање услуга код издавања уверења за која није потребно
спроводити  посебан  испитни  поступак  су  одмах  по  пријему  захтева
заинтересованог лица, а код осталих услуга 30 до 60 дана у зависности од врсте
услуге, односно поступка (скраћени или редовни поступак).

Услуге  могу  добити  сва  физичка  и  правна  лица  по  чијем  је  захтеву
покренут поступак или које ради заштите свог права или правних интереса има
право да учествује у поступку.

Одсек  за  послове  друштвене  бриге  о  деци,  омладину  и  здравствену
заштиту заинтересованим лицима непосредно пружа следеће услуге:

ПРИЈЕМ ПОДНЕСАКА

Захтеви  и  други  поднесци  могу  се  предати  на  шалтерима  друштвене
бриге о деци 17 и 18 (Јединствено управно место) и у канцеларијама бр. 5, 6, 7 и
15 у згради РФЗО – Филијала за пиротски округ у времену од 7,00 до 15,00 сати
Телефони: 010/305-558, 305-557 305-501 и 320-904

ПОСЛОВИ ИЗДАВАЊА УВЕРЕЊА

За издавање уверења из  надлежности  овог  Одсека  странке се  могу обратити
службеницима у Градској управи Града Пирота – Јединственом управном месту
на шалтерима друштвене бриге о деци 17 и 18 и у канцеларијама 5 и 6 у згради
РФЗО – Филијала за пиротски округ, у времену од 7,00 до 15,00 сати
Телефони: 010/305-558, 305-557, 305-501 и 305-502

За ове услуге 

ПОСЛОВИ ДРУШТВЕНЕ БРИГЕ О ДЕЦИ

- накнада зараде, односно накнада плате за време породиљског одсуства,
одсуства са рада ради неге детета и одсуства са рада ради посебне неге детета

- остале накнаде по основу рођења и неге детета и посебне неге детета
- родитељски додатак
- дечији додатак

285



-  накнада  трошкова  боравка  у  предшколској  установи  за  децу  без
родитељског старања

-  накнада  трошкова  боравка  у  предшколској  установи  за  децу  са
сметњама у развоју и децу са инвалидитетом

- накнада трошкова боравка у предшколској установи за децу корисника 
новчане социјалне помоћи

- регресирање трошкова боравка у предшколској установи деци из 
материјално угрожених породица

-регресирање  свих  трошкова боравка деце у предшколској  установи  за
треће  дете  у  породици,  дете  без  родитељског  старања,  дете  са  сметњама  у
развоју, дете корисника новчане социјалне помоћи и дете које има пребивалиште
на селу и које борави у објекту на селу

- родитељски додатак за прворођено дете у породици
- новчану помоћ за треће дете у породици
- новчану помоћ незапосленим мајкама
- новчану помоћ самохраним родитељима
- новчану помоћ за лечење деце узраста до 18 година
-  новчану  помоћ  децу  корисника  дечијег  додатка  која  полазе  у  први

разред основне школе
- новчана помоћ за новорођено дете чији родитељи живе на селу
- бесплатна ужина за треће дете у породици
- бесплатни уџбеници за треће дете у породици
- новчана помоћ паровима ради обављања вантелесне оплодње

За  ове  услуге  странке  се  могу  обратити  службеницима  у  у  Градској
управи Града Пирота – Јединственом управном месту на шалтерима друштвене
бриге о деци 17 и 18 у времену од 7,00 до 15,00 сати

Телефони: 010/305-558, 305-557

Детаљније  информације  се  могу  наћи  у  делу  информатора  „Опис
поступања у оквиру надлежности, обавеза, овлашћења,...“

ОДСЕК ЗА СОЦИЈАЛНУ, БОРАЧКО ИНВАЛИДСКУ ЗАШТИТУ,
ИЗБЕГЛА И РАСЕЉЕНА ЛИЦА

Услуге које се непосредно пружају заинтересованим лицима врше се у
Услужном  центру  Градске  управе  Пирот  на  усмени  и  писани  захтев
заинтересованог лица.

Рокови за пружање услуга код издавања уверења за која није потребно
спроводити  посебан  испитни  поступак  су  одмах  по  пријему  захтева
заинтересованог лица, а код осталих услуга 30 до 60 дана у зависности од врсте
услуге, односно поступка (скраћени или редовни поступак).

286



Услуге  могу  добити  сва  физичка  и  правна  лица  по  чијем  је  захтеву
покренут поступак или које ради заштите свог права или правних интереса има
право да учествује у поступку.

Одсек  за  социјалну,  борачко  инвалидску  заштиту,  избегла  и  расељена
лица заинтересованим лицима непосредно пружа следеће услуге:

ПРИЈЕМ ПОДНЕСАКА

      Захтеви и други поднесци могу се предати на шалтеру број 1 у  Услужном
центру Градске управе и у згради Градске управе на првом спрату у канцеларији
бр. 4 ( писарница), у времену од 7,00 до 15,00 сати
          Телефон 305-501

ПОСЛОВИ ИЗДАВАЊА УВЕРЕЊА

       У Одсеку за социјалну, борачко инвалидску заштиту, избегла и расељена
лица се издају уверења по потреби корисника.

ПОСЛОВИ БОРАЧКО ИНВАЛИДСКЕ ЗАШТИТЕ

 - борачки додатак,
-  лична инвалиднина,
-  додатак за негу и помоћ,
-  ортопедски додатак,
-   здравствена  заштита  и  друга  права  у  вези  са  остваривањем  здравствене
заштите,
- ортопедска и друга помагала,
-  накнада за време незапослености,
- бањско и климатско лечење,
- породична инвалиднина,
- увећана породична инвалиднина,
- месечно новчано примање,
- накнада трошкова смештаја у установу социјалне заштите,
- додатак за негу,
- породични додатак,
- додатак на децу,
 - изузетно месечно новчано примање,
- додатак на име разлике између оствареног примања и гарантованог износа за
носиоце ''Равногорске споменице 1941.'',
-  професионална  рехабилитација  и  новчана накнада за  време професионалне
рехабилитације,
- право на путничко моторно возило,
- бесплатна и повлашћена вожња,
- накнада за исхрану и смештај за време путовања и боравка у другом месту,
- накнада трошкова путовања,
- помоћ у случају смрти,
- накнада погребних трошкова,
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- допунске мере заштите за војне инвалиде и породице палих бораца и умрлих
војних инвалида из оружаних акција после 17.08.1990. године(повластице при
плаћању комуналних услуга и повластице за коришћење базена).

ПОСЛОВИ  ЗАШТИТЕ ИНВАЛИДА

-  бесплатно  паркирање  инвалида  на  јавним  паркиралиштима  на  територији
града Пирота

За ове услуге странке се могу обратити службеницима у канцеларији број
3 у Градској управи од 7,00 до 15,00 сати
Телефон: 010/305-503 

Детаљније информације се могу наћи у делу информатора    „Опис поступања у  
оквиру надлежности, обавеза, овлашћења,...“
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ОДСЕК ЗА ПОСЛОВЕ ОБРАЗОВАЊА, КУЛТУРЕ, СПОРТА, ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА,
УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА И ПРОТОКОЛ

ПРОСВЕТНА ИНСПЕКЦИЈА

ПРИЈЕМ ПОДНЕСАКА

      Захтеви и други поднесци могу се предати на шалтеру број 1 у Градском
услужном центру и у згради Градске управе на првом спрату у канцеларији бр. 4
(Градска писарница), у времену од 7,00 до 15,00 сати
          Телефон 305-512

ПОСЛОВИ ПРОСВЕТНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ

У оквиру овлашћења утврђених законом, просветни инспектор врши контролу:

-  поступања установе у погледу  спровођења закона,  других прописа  у области
образовања и васпитања и општих аката;

-  остваривање  заштите права  детета  и ученика,  њихових  родитеља,  односно
старатеља и запослених;

-  остваривање  права  и  обавеза  запослених,  ученика  и  њихових  родитеља,
односно старатеља;

-  обезбеђивање  заштите  детета  и  ученика  и  запослених  од  дискриминације,
насиља, злостављања, занемаривања и страначког организовања и деловања у
школи;

-  поступак  уписа и  поништава упис  у  школу  ако  је  обављен супротно  овом
закону; 

- испуњеност прописаних услова за спровођење испита;

-  прописане евиденције  коју  води  установа  и  утврђује  чињенице у  поступку
поништавања јавних исправа које издаје установа.

- у поступку верификације по налогу Министарства испитује испуњеност услова
прописаних Законом.

За ове услуге странке се могу обратити службенику у канцеларији број 12 у
Градској управи од 7,00 до 15,00 сати
Телефон: 010/305-512 

Детаљније информације се могу наћи у делу информатора    „Опис поступања у  
оквиру надлежности, обавеза, овлашћења,..
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ПОСЛОВИ ОСТВАРИВАЊА  УЧЕНИЧКИХ  И  СТУДЕНСКИХ  КРЕДИТА  И
СТИПЕНДИЈА И СМЕШТАЈ У УЧЕНИЧКЕ И СТУДЕНТСКЕ ДОМОВЕ:

ПРИЈЕМ ПОДНЕСАКА

Захтеви и други поднесци могу се предати у Градском услужном центру у
канцеларији 52 у времену од 7,00 до 15,00 сати
          Телефон 305-552

ПОСЛОВИ ИЗДАВАЊА УВЕРЕЊА

- Уверења за потребе остваривања ученичког и студентског стандарда 

За ове услуге странке се могу обратити службенику у канцеларији број 52 у
Градској управи од 7,00 до 15,00 сати
Телефон: 010/305-552 

Детаљније информације се могу наћи у делу информатора  „Опис поступања у
оквиру надлежности, обавеза, овлашћења,..
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11. ПОСТУПАК РАДИ ПРУЖАЊА УСЛУГА

Видети део информатора под тачком 8  „Опис поступања у оквиру надлежности,
обавеза, овлашћења ,,

12. ПРЕГЛЕД ПОДАТАКА О ПРУЖЕНИМ УСЛУГАМА

12. 1. ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ

Одсек за грађанска стања и матичне послове 

У току 2020.  године у  матичним књигама матичног  подручја Пирот
уписано је: 

- Матична књига рођених - 534 уписа
- Матична књига венчаних  - 194 уписа
- Матична књига умрлих  - 891 упис

Број уписа у матичним књигама  сеоских матичних подручја,  изгледа
овако:

Матично подручје Нишор:

- Матична књига рођених- нема уписа
- Матична књига венчаних- нема уписа
- Матична књига умрлих- 5 уписа
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Матично подручје Височка Ржана:

- Матична књига рођених- нема уписа
- Матична књига венчаних- нема уписа
- Матична књига умрлих- 13 уписа

Матично подручје Темска:

- Матична књига рођених- 2 уписа
- Матична књига венчаних- 1 упис
- Матична књига умрлих- 16 уписа

Матично подручје Церова:

- Матична књига рођених- нема уписа
- Матична књива венчаних- нема уписа
-  Матична књига умрлих- 6 уписа

Матично подручје Црноклиште:

- Матична књига рођених- 1 упис
- Матична књига венчаних-  нема уписа
- Матична књига умрлих- 6 уписа

Матично подручје Станичење:

- Матична књига рођених- нема уписа
- Матична књига венчаних- нема уписа
- Матична књига умрлих-  11 уписа

Матично подручје Расница:

- Матична књига рођених- нема уписа
- Матична књига венчаних- нама уписа
- Матична књига умрлих- 9 уписа

Матично подручје Блато:

- Матична књига рођених- 1 упис
- Матична књига венчаних- 1 упис
- Матична књига умрлих- 23 уписа

Матично подручје Петровац:

- Матична књига рођених- 1 упис
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- Матична књига венчаних- нема уписа
- Матична књига умрлих- 35 уписа

Матично подручје Суково:

- Матична књига рођених- 2 уписа
- Матична књига венчаних- 3 уписа
- Матична књига умрлих- 27 уписа

Матично подручје Трњана:

- Матична књига рођених- 2 уписа
- Матична књига венчаних- 1 упис
- Матична књига умрлих - 21 упис

Матично подручје Крупац-

- Матична књига рођених- нема уписа
- Матична књига венчаних- нема уписа

  -  Матична књига умрлих – 27 уписа
  

У извештајном периоду  издато је укупно 7624 извода из матичних књига рођених , венчаних и
умрлих, са свих матичних подручја,  и то:

-  Извода из матичне књиге рођених  - 4327
-  Извода из матичне књиге венчаних  - 1155
-  Извода из матичне књиге умрлих  - 1781
-  Међународни изводи- 361

Осим извода из матичних књига рођених, венчаних и умрлих, по различитим основама, издато је
још:

-  Уверења о држављанству – 2326
-  Уверења о слободном брачном стању - 51
-  Потврде о издржавању и потврде о породичном стању намењене употреби у иностранству  - 83
-  Пошта и остали предмети у деловоднику – 4456
 - Захтеви преко виртуелног матичара- 101
          

Обзиром да у матичним књигама и књигама држављана често постоје неслагања и грешке у
уписаним подацима, саветник на пословима личних стања грађана доносио је решења о исправкама
података уписаним у матичним књигама и књигама држављана као и о накнадним уписима појединих
чињеница у матичним књигама и књигама држављана.

         У извештајном периоду у управној области: лични статус грађана и вођење матичних књига,
донето је: 
-  175 решења о исправци грешака у матичним књигама рођених
- 20 решења о исправци грешака у матичним  књигама венчаних
- 13 решења о исправци грешака у матичним књигама умрлих
- 10 решења о исправци грешака у књигама држављана
- 8 решења о накнадном упису појединих података у матичној књизи рођених
-  3 решења о накнадном упису чињенице смрти у матичној књизи умрлих
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-  једно решење о накнадном упису чињенице рођења у матичну књигу рођених 
-  решено је 18 вануправних предмета
-  22 решења о промени личног имена

Одесек за опште послове

Послови овере

У току 2015. године, оверено је 32.150 потписа, рукописа или преписа заинтересованим лицима.

Послови писарнице и пријемне канцеларије

-   У картотеку евидентирано захтева – 17.941
-   У интерним књигама уведено – 18.640
-   У доставним књигама за град и пригр. насеља- 5.680
-   У роковник евидентирано - 192
-   Издато предмета на реверс – 382
-   Издато предмета из архиве странкама – реверс  - 246
-   Евидентирано у књигу рачуна – 3559
-   Књига експедоване поште –19.950
-   Препоручене пошиљке – 8.432
-   Примљена пошта на личност – 2.882
-   Достава путем курира – 28.340
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Послови бирачког списка                                  

Решења о брисању из ЈБС по основу чињенице смрти 998
Решења о брисању из ЈБС због одјаве пребивалишта   325
Решења  о промени личних података  274

Решења о промени адресе становања у бирачком списку   899
Решења о упису у бирачки списак по основу пријаве пребивалишта   857
Решења о упису у бирачки списак по основу стицања пунолетства   93
Решења о брисању из бирачког списка по сл.дужности - отпуст из
држављанства Р.Србије)
Потврде о упису у бирачки списак                                                        11

    5

Решење  о  брисању  по  основу  губитка  пословне  способности
16

УКУПНО: 3451
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12.2. OДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И ФИНАНСИЈЕ

У  Одсеку  рачуноводства  друштвених  делатности  и  осталих индиректних корисника
Одељења за привреду и финанасије се у току 2015. године радило на следећим пословима и радним
задацима:

- Пријем зaхтева за пренос средстава (образац ЗПТ) од буџетских корисника и њихово регистровање у
књигу примљених захтева. У току 2015. године примљено је и обрађено 8.886 захтева.

- Приликом исплате из текуће буџетске резерве служва формулише решење о употреби текуће буџетске
резерве, евидентира, оверава заједно са захтевом и врши исплату по решењу. У 2015. години написано је
и спроведено 19 решења о употреби средстава текуће буџетске резерве и то 7 за основно образовање, 2
за средње образовање, 9 за установе културе и 21 за спортске организације и удружења

 Одсек за имовинско-правне послове 

Бројчано  исказано  у  току  2015 године  примљено  је  укупно  313 предмета.  Од  вануправних
предмета примљено је 92 а управних 221. 

Канцеларија  бр.88  Агенције  за  привредне  регистре  Београд  при  Општини  Пирот  врши  све
послове предвиђене Споразумом исте Агенције са нашом Општином. 

У 2015.години у Канцеларији бр.88 укупно је примљено 686 пријава предузетника, од тога:

- за оснивање предузетничких радњи ------------------------------------------- 191

- за промене у регистру предузетника ------------------------------------------- 219

- за брисање предузетника из регистра ----------------------------------------- 150

- за изводе из регистра привредних субјеката --------------------------------- 107

- захтева за потврде ------------------------------------------------------------------- 14

- захтеве за препис решења------------------------------------------------------------ 5

- захтеве за поступању по закључку ---------------------------------------------- 24

С обзиром да је крајем 2008.године Агенција увела накнаду од 120,00 динара по свакој преузетој
пријави тако је у канцеларији бр.88 АПР-а за 2015. годину укупно преузето 317 пријава од чији износ
15% припада Општини Пирот како је и предвиђено Споразумом. 

Тако је у 2015.години укупан износ уплаћених такси предузетника на територији Општине Пирот
износио  801.565,00 динара, што 15% припада нашој Општини за пружене услуге Канцеларије бр.88
Агенције за привредне регистре.

У Општинском Услужном центру , на шалтеру бр. 14,  врши се издавање јавне исправе,  нове
радне књижице , као и све врсте промена у радној књижици.
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У току 2015. године издато је 683. радних књижица, од тога:

- лица која први пут отварају радну књижицу ------603

- дупликат радне књижице-------------------------------67

- страна лица------------------------------------------------3

- друга радна књижица-----------------------------------9

- расељена лица--------------------------------------------1

Извршено је 668 промена у радној књижици, од тога:

- накнадни упис стручне спреме----------------------218
- промена презимена ------------------------------------443
- исправка ЈМБГ------------------------------------------ 4
- исправка техничке грешке ---------------------------- 2
- промена датума рођења--------------------------------- 1

Почев од 01.01.2016. године радне књижице се неће издавати и неће се вршити промене у већ
издатим радним књижицама. 

Пољопривреда

У складу са одредбама Закона о пољопривредном земљишту и Закона о водама обављене су
следеће активности: примљено је 17 захтева за пренамену из пољопривредног земљишта у грађевинско
земљиште  од  чега  је  16  позитивно  решено,  један  подносиоц  захтева  је  одустао  од  даљег  вођења
поступка, један подносиоц захтева је поднео благовремену жалбу на решење, док је једном подносиоцу
захтева донето решење о обустави поступка због некомплетне документације. По овом основу остварен
је приход од  881.600,06 хиљада динара.

Примљено је 2 захтева за издавање водних услова, сагласности и дозвола и сви решени у року од
месец дана. У току 2015.год. на захтев МЗ-а а по спроведеном поступку јавне набавке очишћени су и
изграђени  канали  за  одводњавање  и  наводњавање  у  катастарским  општинама  села  Барје  Чифлик,
Држина, Срећковац, Суково, Расница, Пољска Ржана, Петровац и Пирот-град( потез код Калеа) , део
речног корита потока Рогоз и Гњилан укупне дужине 6,0 км. чиме је спречено изливање бујичних вода и
плављење околног терена.

Припремљено  је  и  попуњено  9 захтева,  изјава  и  потврда  за  ослобађање  индивидуалних
пољопривредних  произвођача  од  пореза  на  име  претрпљене  штете  од  суше  у  2003.години,  сходно
уредби Владе Републике Србије. 

Припремљена  је  целокупна  документација  везана  за  расписивање јавне  набавке  за  вештачко
осемењавање на територији општине Пирот. Контролисани су извештаји о вештачком осемењавању које
на  територији  општине  Пирот  спроводи  Ветеринарска  клиника  и  који  се  достављају  на  свака  три
месеца.

Урађен је оперативни план за одбрану од поплава на територији општине Пирот за воде другог
реда, сходно републичком плану за одбрану од поплава.
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Уз помоћ стручних људи из задружног савеза Србије припремљен је програм за организовање
стручне екскурзије за најбоље сточаре са територије општине Пирот. У јуну месецу 40 сточара обишло
је 10-ак фарми у Аустрији, Словенији, Хрватској и Босни.

Као члан Комисије за комасацију активно учествовао у њеном раду.Преостало је да се ове године
заврши комасација у КО Бериловац и КО Извор.

Као члан Штаба за ванредне ситуације учествовао у његовом раду и доношењу одлука.

У  мају  месецу  организовао  одлазак  индивидуалних  пољопривредних  произвођача  на
Међународни пољопривредни сајам у Нови Сад.

Учествовао  у  изради  конкурсне  документације  за  коришћење  средстава  за  субвенције  у
пољопривреди и развоју руралне економије у току 2015. године и у спровођењу и реализацији уговора
везаних за субвенције.

У децембру месецу по први пут организована је манифестација,, Дани сточара-2015,, на којој су
најбољим сточарима подељене пригодне награде за успешан рад у претходној години.

Припремљен је Програм за издавање земљишта у државној својини , спроведена лицитација и
реализоване одлуке о давању у закуп земљишта у државној својини , Уговора о закупу пољопривредног
земљишта у дравној својини као и сва остала пратећа документација. У току 2015. године од закупа
земљишта у државној својини општина Пирот приходовала је 987.715,00 динара, односно 40% , колико
припада јединицама локалне самоупреве од укупне закупнине.

Основна  делатност  у  2015.  години  била  је  реализација  Програма  подршке  за  спровођење
пољопривредне политике и политике руралног развоја у општини Пирот.

Служба је најпре на самом почетку године, у сарадњи са помоћником председника општине за
пољопривреду,   сачинила  Програм и  од  Министарства  пољопривреде  и  од  одборника  у  СО Пирот
добила сагласност на овај документ.

Мере из овог програма искористило је око 795 газдинстава, захтеве је поднело 814 газдинстава а
кроз канцеларију службе је поводом ових мера и других информација током 2015. године прошло око
1.500 људи.

Програм подршке реализован је у потпуности а у складу са интересовањем фармера.
Од планиране 42.000.000 динара у оквиру буџетског Фонда за развој пољопривреде потрошено је

39.254.385 динара.
Највеће интересовање било је за обнову пољопривредне механизације-178, затим за коришћење

субвенционисаних кредита-120 и за субвенцију премије осигурања 120.
Захваљујући мерама из Програма подршке у току 2015. године сточни фонд у општини Пирот

бројнији је за 97 грла квалитетне крупне стоке и 263 грла ситне стоке, 86 газдинстава инсталирало је
системе за наводњавање, 19 газдинстава је механизовало мужу, 71 пчелар је обновио опрему и купио
нове кошнице итд.

У односу на претходну годину приметно је веће интересовање за наводњавање и осигуравање
животиња, усева и плодова.

У  сарадњи  са  удружењима  рађено  је  више  едукација,  пчелари  су  обишли  неколико
специјализованих  сајмова  у  Србији,  сточари,  њих  35,  обишли  су  фарме  у  Аустрији,  Словенији  и
Хрватској, а 50 фармера је посетило Међународни сајам пољопривреде у Новом Саду. 

За неке од мера у програму подршке потрошено је мање а за неке више од планираних срестава а
сходно интересовању пољопривредника. Прерасподела је вршена уз сагласност начелника одељења  за
привреду и финансији приликом ребаланса општинског Буџета.

Одсек за локални економски развој је у 2015. години реализовала следеће:
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Ативности Канцеларије за локални економски развој у 2015. години:

1.Рад на припреми и реализацији пројеката локалног економског развоја општине Пирот,

2.Организовање, спровођење и контрола јавних радова на локалном нивоу,

1. Контакт са потенцијалним инвеститорима,

4.   Промотивне активности (презентације, израда новог промо материјала),

             5. Праћење рада јавних предузећа, односно усвајање и примена  „Програма пословања“, исплата
зарада, извештавање, промена цена на које сагласност даје локална самоуправа као оснивач,
            
            6. Ажуриране  база  за  потребе  КЛЕР-а  (база  локација,  база  привредних  друштава,  база
предузетника, базе економских индикатора),

7. Израда локалног акционог плана запошљавања за 2015. годину, припрема текстова конкурса за
програма запошљавања,

 8.Стручна подршка сектору МСПП-а при аплицирању за кредитна и друга бесповратна средства 
код државних институција, фондова и невладиних организација.

9.Реализација програма стручног оспособљавања незапослених – стручна пракса , субвенције за
самозапошљавање и субвенције за запошњаваље незапослених лица из категорије теже запослеих

1. Канцеларија је током 2015. године аплицирала са 13 пројеката у оквиру првог позива Интеррег
програма прекограничне сарадње Бугарска –  Србија,  а  имплементирала 5  пројекта  у оквиру другог
позива  ИПА програма прекограничне сарадње Бугарска – Србија, то су следећи пројекти:

Модернизација локалних културних центара у прекограничном региону Чупрен-Пирот (у току)
       - Модернизација и унапређење постојеће спортске инфраструктуре  у прекограничном региону
Монтана – Пирот (завршен у 2014. години)
       - Потенцијал прекограничне сарадње као основа одрживог развоја ( у току)
       - Савремене и технички модернизоване установе образовања у прекограничном региону Монтана –
Пирот ( у току )

- Потенцијал прекограничне сарадње као основ одрживог развоја 

Вредност свих пројеката  у оквиру овог програма за општину Пирот је око  1.008.000,00 евра.

2. Канцеларија за ЛЕР је током 2015. године расписала конкурс за организовање јавних радова на
локалном нивоу. На конкурсу је одобрено укупно 25 пројекта у вредности од око 3.609.000,00 динара.
На њима је било упошљено 49 лица са евиденције НСЗ-а. Комплетан надзор и контрола реализације
јавних радова вршена је од стране Канцеларије за ЛЕР и сви  пројекти су успешно реализовани.

3.  Током  године  остварени  су  контакти  са  бројним  инвеститорима  из  различитих  области
текстилне индустрије. Извршен је обилазак терена у циљу упознавања инвеститора са потенцијалним
браунфилд и гринфилд  локацијама. Након посете инвеститора успостављена је стандардна процедура
коореспонденције по упиту инвеститора.
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4. Канцеларија сваке године ажурира и штампа промотивни материјал који има  значајну улогу у
информисању потенцијалних инвеститора о нашој општини. Своје активности и постигнуте резултате
је  путем  разних  презентација  представила  на  бројним  скуповима.   Осим  тога  све  информације  о
активностима се достављају јавности путем општинског сајта, сајта ЛЕР-а, електронских и штампаних
медија. КЛЕР  пружа  и  логистичку помоћ за учешће на сајмовима и изложбама,  која се састоји у
пружању информација о времену одржавања сајамских манифестација,  помоћи и савета око припреме
промотивног материјала и упознавања са примерима добре праксе.  Током  године  се  континуирано
радило и на обради података о општини Пирот у разним сегментима у циљу презентације општине као
и конкурисања за доступна донаторска средства.

            5.Приликом доношења „Програма пословања“ за 2015. годину, јавна предузећа су била у обавези
да се придржавају Инструкција о изради и праћењу реализације годишњих програма локалних јавних
предузећа,  а  према  упутствима Министарства  привреде РС.  Оснивач,  односно  стручна  служба
општинске управе Пирот је поред давања сагласности на исплате зараде, током године имала и обавезу
најпре достављања усвојених „Програма пословања јавних предузећа“ а потом и достављање образаца о
кретању цена производа и услуга  на које сагласност даје оснивач, прописаних месечних (образац 1 и
2  ),  и  тромесечних извештаја  (  образац  1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11)   надлежном Министарставу,  као  и
достављање  попуњених  табела,зип  образаца,   извода  и  пропратне  документације  као  доказ  уплате
средстава у  буџет републике Србије по основу закона о привременом уређивању основица за обрачун и
исплату зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава.

6. Канцеларија је формирала базу greenfield и brownfield локација која се сваке године ажурира и
која служи потенцијалним инвеститорима за проналажење повољне локације за пословање. Такође, на
основу вишегодишње сарадње са  Агнцијом за  привредне регистре,  Канцеларија  ажурира своју  базу
привредних друштава и предузетника, врши анализе и прати њихово пословање. Поред тога редовно
ажурира  базе  са  основним  економским  индикаторима  као  што  су:  просечна  зарада  у  општини,
регионални БДП, стање запослености и незапослености у општини, прати стање на тржиђту рада и
предлаже конкретне мере у циљу правзилажења одређених проблема.

7. Неколико година за редом Канцеларија израђује локални акциони план запошљавања општине
Пирот  на  годишњем нивоу.  Акционим планом за  2015.  год.  анализирана  је  економска ситуација  на
локалном  нивоу  са  циљем  предлагања  конткретних  мера  запошљавања  и  усмерењу  истих  према
најугроженијим  групама  незапослених.  ЛАПЗ  за  2016.  год.  предвиђа  13  милиона  динара  за
запошљавање и то за следеће програме: јавни радови (3 милиона динара ), стручна пракса (5.6 милиона
динара),  програм  самозапошљавања  (3,2 милиона  динара)  и  програм  новог  запошљавања  теже
запошљивих  лица (1,2 милиона динара).  Канцеларија  је  учествовала  у  припреми текстова конкурса
наведених програма који ће бити објављени током 2015. године.

8. Током 2015. године Канцеларија је пружала стручну помоћ заинтересованим клијентима који
су аплицирали за кредитна средства Фонда за развој, пружала подршку у реализацији и презентацији
програма Националне агенције за регионални развој, пружали помоћ при организацији обуке Невладине
организације „ENECA „Ниш за програм „Покрени се за посао“ и пружала помоћ при аплицирању код
разних  других  фондација.  Подршка  се  пре  свега  огледала  у  помоћи  при  изради  бизнис  планова,
попуњавању апликационих формулара, обезбеђиавању потребне документације, итд.

9.Општина Пирот је у 2015.години. преко Канцеларије за локални економски развој  у сарадњи са
Националном службом за запошљавање реализовала по први пут   програм стручног оспособљавања
незапослених лица  – стручна пракса  на којима је упослено 18 лица на годину дана. Вредност стручне
праксе је 5 милиона динара . Субвенције за самозапошљавање су биле у износу од 2,4 милиона динара
на којима је  упослено 15 лица и субвенције за запошљаваље незапослених лица из категорије теже
запослених   којим је опредељено 1,2 милиона динара за запошљаваље 8 лица.
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Одсек за локалну пореску администрацију 

У 2015 години у поступку утврђивања пореза на имовину обвезника који не воде пословне књиге
администрирано је земљиште (пољопривредно, шумско и грађевинско )као посебна врста 
непокретности.Преузета је база Катастра непокретности свих власника парцела земљишта на 
територији општине Пирот.Службено су прављене пореске пријаве ППИ2 за сваку парцелу 
пољопривредног, шумског и грађевинског земљишта преко 10 ари.Урађено је укупно 170000 пореских 
пријава по службеној дужности за све парцела преко 10 ари на територији општине Пирот.

У оквиру разреза пореза на имовину у 2015 години урађена су 27000 збирних решења за утврђивање 
пореза на имовину обвезника који не воде пословне књиге и 277 пореских пријава којим обвезници који
воде пословне књиге утврђују порез на имовину за 2015 годину самоопорезивањем. 

Код утврђивања локалне комуналне таксе за истакнуту фирму донето је 132 

решење о задужењу углавном за правна лица у складу са критеријумима из Одлуке о локалним 
комуналним таксама 

У 2015 години издато је 1950 пореских уверења у различите сврхе.

Службена лица која раде на пословима утврђивања и контроле пореза на имовину и у овој години су 
радили што по захтевима странке што по службеној дужности у предметима губитка опорезивог права 
на непокретностима које су експрописане за потребе изградње Коридора 10.

У оквиру редовног обављања надлежности ова служба је издала 791 опомена по свим уплатним 
рачунима. У даљем току поступка донето је 523 решења о принудној наплати.

У другој половини године служба је имала ангажовање код израде нацрта Одлука и других 
подзаконских аката који су неопходни за утврђивање пореза на имовину за 2016 годину. Успешно је 
приведено крају мировање пореског дуга по свим уплатним рачунима изворних јавних прохода које 
администрира Локална пореска администрација.Kњижен је други део репрограма без срестава 
обезбеђења за све који су испоштовали услове мировања пореског дуга.Праћење плаћања дуга у ратама 
завршиће се децембра 2016 године.

У пореском рачуноводству рађено је укупно 887 решења што за прекњижавање што за повраћај . По 
захтевима пореских и таксених обавеза ова служба доставља финансијске картице са стањима дуга на 
дан, електронски или преко поште за различите сврхе.
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12. 3. ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ, СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ,
ГРАЂЕВИНАРСТВО И ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ

Одсек за стамбено-комуналне послове

У области комуналних послова обрађено је 532 предмета, од тога:
-178 се односе на раскопавање јавне површине
- 254  се односе на утврђивање комуналне таксе за заузеће јавне површине
-  16  се односе на сечу стабала
- 72  се односе на умањење комуналне таксе за постављање летњих и зимских башти

  - 12 предмета се односе на промене назива улица,обавештења и одговоре на одборничка питања

У области енергетике примљено је укупно 27 предмета, од тога је управних 6, а вануправних 21.

У области саобраћаја:
- 48 захтевa за издавање решења о испуњености услова возила за обављање ауто-такси превоза
путника на територији општине Пирот,
- 46  захтева за издавање такси дозволе,
- 19 захтева за улазак у пешачку зону, односно за  дозволу за паркирање ради истовара робе и
ствари,
- 16 захтева за постављање и обележавање хоризонталне и вертикалне сигнализације 
- 8 захтева за привремену измену режима одвијања саобраћаја ради извођења радова и сл.
1. 2 захтева за привремено затварање улице

      -  14 предмета се односе на утврђивање недостатака и постављање    вертикалне и хоризонталне 
саобраћајне сигнализације,

- 26 предмета се односе на неправилности у одвијању ауто-такси превоза на територији општине
Пирот
- 3 предмета која се односе на оштећење и уклањање неправилности на путевима

- поднето  је  укупно  16  захтева  за  покретање  прекршајног  поступка надлежном  органу  за
прекршаје, и то свих 16 захтева у области јавног превоза путника

У стамбеној области:

- 18 захтева за доделу куће или стана,
- 12 захтева за доделу новчаних средстава за поправку и доградњу стамбених објеката
- 1 захтев за новчану помоћ за плаћање прикључка за струју
-  3  захтева за продужење уговора о закупу стана

У области  заштите животне средине за 6 захтева је донето решење да није потребно вршити
процену утицаја на животну средину, док је за 22 предмета донето решење да је потребна израда студије
о процени утицаја на животну средину

Одсек за инспекцијске послове

Комунална инспекција

-Укупан број формираних предмета : 978
Укупан број поднетих прекршајних пријава :…93
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Од којих за :
-Испуштање отпадних водa..................................... 2
-чување домаћих животиња…………………………13
-Заузеће јавних површина
(огрев,шут, грађ.матер.хаварисана возила...)……16
-Заузеће продајом робе
(око пијаца,тргова и сл.) ……………………………..31
-Непоштовање радног времена ……………………  5
-Нередовно одржавање стајњака ………………….. 2 
-Депоновање смећа …………………………………... 2
-Чишћење снега и леда..............................................9
-Заузеће монтажни објекат …………………………... 2
-Заузеће испред пословних просторија …………… .6         
 -Раскопавање јавне површине..................................1
-Лепљење плаката.......................................................1
-Одржавање пута-поливање.......................................2
-Заузеће нерегистровано возило................................1

Грађевинска инспекција

-Укупан број предмета:  .................................................... 293     
- Предмети ван управног поступка ...................................    191  
( разни поднесци и захтеви станака на основу којих је
покренуто 28 управна предмета)
-   Број решења о обустави радова због одступања
     oд одобрења за изградњу и главног пројекта   ........ .. .... .   11    
-  Број изјављених жалби на решења грађевинске инспекције 11 
-  Исход по уложеним жалбама-одбијене жалбе......................   9   
-   Није решено по жалби-исте код другостепеног органа  ......   2    
-   Број донетих решења о рушењу..........................................     48    
-   Број донетих закључака о дозволи извршења....................    46   
-   Број донетих закључака о обустави поступака ...................     1     
-   Број странака које су поступиле по решењима 
    о рушену и сами порушили објекте    ..................................    26    
- Број порушених-уклоњених објекта принудним путем  .......  14

Одсек за урбанизам и грађевинарство

Област урбанизма

-  Примљено је укупно 353 захтева. 
 -  61   захтев  односи  се  за  издавање  информације  за  потребе  израде  пројекта  парцелације  и

препарцелације

- 137 захтева  о могућностима и огранићењима градње на одређеној локацији, од тога је издато

- 70 захтева за издавање локацијске дозволе

- 50 захтева за постављање привремених мањих монтажних објекта на површинама јавне намене 
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-  за  оверу  урбанистичких  пројекта  за  потребе  парцелације,  односно  препарцелације  грађевинских

парцела поднето је 32 захтева

  У области грађевинарства примљено је укупно 371   захтев.  Од  тога  су   188 се  односе  на
издавање одобрења за  изградњу нових  објекта,  образовања комисија  за  технички преглед  објекта и
решења за употребу објеката,  поднето је  93 захтева за издавање грађевинске дозволе и издато је 87
решења за издавање решења о образовању комисије за технички преглед  поднето је  44 захтева,  51
захтев за употребне дозволе. 
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12.4. ОДЕЉЕЊЕ ЗА ВАНПРИВРЕДНЕ ДЕЛАТНОСТИ

Одељење за ванпривредне делатности у току 2020. године донело преко 5.000 решења, преко 300
уверења и 19 закључака.
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12. 5. ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО

Послове правне заштите имовинских права и интереса Општине Пирот обавља Општинско 
правобранилаштво, као посебан орган општине.

Функцију Општинског правобранилаштва врши Општински правобранилац, којег поставља 
Општинско веће на предлог председника Општине, на 5 године и може бити поново постављен.

Општински правобранилац одговара за свој рад и рад Општинског правобранилаштва 
Општинском већу.

Делокруг

Општинско правобранилаштво је орган локалне самоуправе који предузима Законом предвиђене 
мере и средства правне заштите њених имовинских права и интереса пред судовима, управним и 
другим надлежним органима, њене органе и друга правна лица, чеје се финансирање обезбеђује из 
буџета, ради заштите имовинских права и интереса општине.

Општинско правобранилаштво прати и проучава друштвене односе и појаве од интереса за 
остваривање својих функција, а о својим запажањима обавештава органе локалне самоуправе и 
ставља одговарајуће предлоге.

У домену своје надлежности дају се и мишљења о правној ваљаности уговора, посебно на 
уговоре из области имовинско-правних односа и привредно правних уговора, као и мишљења о 
појединим питањима у спровођењу законских прописа на захтев јавних предузећа и установа и др. 

У оквиру Правобранилаштва пружа се и правна помоћ грађанима Општине Пирот, а на основу 
Одлуке СО Пирот о пружању правне помоћи грађанима Општине Пирот. 

Посебан значај института правне помоћи је у томе што треба да задовољи веома различите 
захтеве и потребе грађана, а имајући у виду материјалну ситуацију због које се не могу обратити за 
правне услуге адвокатима. 

Пружање правне помоћи се састоји: у давању правних савета, састављању иницијалних аката и 
свих поднесака у поступцима пред судом и другим државним органима, састављању уговора, захтева, 
молби и сл.

Служба правне помоћи врши, у складу са Општинском одлуком, наплату својих услуга у висини 
до 50% од адвокатске тарифе која је предвиђена законом, али се у многим случајевима користи и 
умањење. Правна помоћ се грађанима пружа бесплатно и то: лицима у поступку добијања социјалне 
помоћи, ратним и мирнодопским инвалидима, расељеним лицима, привремено незапосленим и 
незапосленим лицима, као и грађанима који немају имовину, кроз институт сиромашког права.

Парничних предмета ( уписник П ) у току 2015. године имали смо у раду 131, од којих је 
решено 43. 
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Што се тиче структуре предмета, у току 2015. године смо имали 51 парничних предмета, где је 
Општина Пирот у 29 предмета била туженик у 7 имала својство тужиоца, док је у 15 предмета, 
Општина поступала као пуномоћник (Република Србија, Министарства, Јавна предузећа, Месне 
заједнице).

У парничним предметима, тужбе против Општине Пирот су подношене ради признавања права својине 
по основу уписа без правног основа код СКН у Пироту, за утврђивања накнаде по основу фактичке 
експропријације, као и тужбе за накнаду штете по различитим основама. 

Ванпарничних -вансудских предмета (уписник Р) било је 51 укупно у раду, од којих су у 2015. 
год. примљена 43 предмета и односе се на предлоге за мирно решење спора. Од укупног броја предмета
у раду, решена су 37 и у питању су предлози ради одређивања накнаде за експроприсане односно 
изузете непокретности странака. и накнада штете. 

Што се тиче извршних предмета, њих смо у раду имали 28, од којих су нови 10 предмета. Од 
укупног броја у 2015.години завршено је 15 предмета. Општина Пирот имала је својство извршног 
дужника, у 2 предмета, у 5 предмета својство извршног повериоца, а у 3 предмета је била пуномоћник 
другог лица. Општина Пирот је по правоснажним и извршним судским пресудама, поступалa 
добровољно, тако да су избегнути непотребни судски трошкови извршног поступка, осим у једном 
предмету који је по жалби преведен у парницу

Општина Пирот је у 2015. години издвојила повећу суму новца у односу на претходне године - за
накнаду штете настале услед уједа паса луталица, што и даље указује на постојећи проблем, 
збрињавања и уклањања паса луталица са улица и тргова наше општине, који би требало што пре узети 
у разматрање и решавање.

Управних предмета у раду смо имали 302, од којих су 300 решена, а 2 нерешена. Нерешени 
предмети се односе на управне спорове који су код Управног суда, и Општина Пирот се ту јавља 
као заинтересовано лице. Остали управни предмети се односе на учешћу Општинског 
правобранилаштва у управном поступку као странке код Одељења за привреду и финансије у 
поступку одређивања накнаде за изузету или експроприсану имовину (78 предмета) као и код 
доношења решења Службе за катастар непокретности у Пироту приликом спровођења промене 
власника, односно корисника градско грађевинског земљишта, приликом укњижења и 
легализације непокретности и објеката, чији су корисници правна и физичка лица (222 
предмета ).

У уписник ОП у току 2015. године у раду су била 228 предмета, од којих су решена 172, а 
нерешена 56 предмета. Нерешени предмети се односе углавном на предмете који се воде код Агенције 
за реституцију (30 предмета), захтеве физичких лица за сагласност за исправку границе парцеле за 
потребе легализације објеката и др. (26 предмета).
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Структура предмета ОП односи се на захтеве странака за давање сагласности за исправку 
границе суседних парцела, ради легализације објеката. Одређени број се односи на предмете који се 
воде код Агенције за реституцију Ниш, а по захтевима физичких лица за повраћај национализоване 
имовине.

У току 2015. године, дали смо 103 мишљење на нацрте уговора и на поједина питања и по 
нашим сазнањима иста су испоштована. Захтев за давање мишљења на нацрте уговора поднели су: ЈКП 
„Градска топлана“ – 39, Дирекција за изгарадњу општине Пирот – 2, а у оквиру Општине Пирот: 
Одељењу за привреду и финансије – 58, општинско веће – 1, Слободна зона – 1 и Републичка дирекција 
за имовину – 2.

У оквиру Правобранилаштва пружана је и правна помоћ грађанима Општине Пирот, а на основу 
Одлуке СО Пирот о пружању правне помоћи грађанима Општине Пирот.

Посебан значај института правне помоћи је у томе што треба да задовољи веома различите 
захтеве и потребе грађана, а имајући у виду материјалну ситуацију због које се не могу обратити за 
правне услуге адвокатима. 

Пружање правне помоћи се састоји: у давању правних савета, састављању иницијалних аката и 
свих поднесака у поступцима пред судом и другим државним органима, састављању уговора, захтева сл.

Да би се стекла јаснија слика о квантитету пружених услуга правне помоћи, дајемо Вам 
структуру писаних правних услуга:

1. Тужбе за развод брака и споразумни развод брака - 66

2. Тужбе за издржавање и укидање издржавања - 57 

3. Тужбе за поверу деце, за виђење деце и измене ових одлука - 50

4. Уговори о поклону, доживотном издржавању, купопродаји и закупу - 99

5. Предлог за лишење пословне способности и враћање пословне способности- 18

6. Предлог за издавање привремене мере и обезбеђење доказа - 16

7. Кривичне пријаве - 33

8. Предлог за извршење – 16

9. Предлог за покушај поравнања – 6

10. Захтев за допунска решења и исправку решења и наследничке изјаве – 452

11. Други предлози (физ. деоба, уређење коришћења, одрицање у корист РС - 17
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12. Поднесци тужилаца и туженика, предлагача, извршних поверилаца и извршних дужника,

приговори – укупно 95

13. Овлашћења и опозиви 100

14. Молбе (за тренутну новчану помоћ, за издавања копије докумената, за решавањестамбеног

питања ...) – укупно 193

15. Жалбе - 42

16. Изјаве (наследничка, извршних дужника) - 49

17. Друге тужбе (за исељење, дуг, утврђивање очинства, за поништај решења) - 14

18. Захтеви - 56

19. Предлози за физичку деобу, судски тестамент, за поравнање,ослобођење од плаћања судске

таксе - 30

20. Изјаве о одрицању од имовине у корист општине Пирот 65

21. Захтеви и изјаве за повезивање радног стажа -332, што у прошлој години није био случај. 

13. ПОДАЦИ О ПРИХОДИМА И РАСХОДИМА

13.1   2022. година
      -   Одлука о буџету за 2022. годину, 10.12.2021. године
       -   Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету за 2022. годину, од 25.02.2022. године

13.2  2021. година
- Одлука о буџету за 2021. годину  , од 11.12.2020. године
- Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету за 2021. годину  , од 12.03.2021. године
- Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету за 2021. годину  , од 25.06.2021. године
- Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету за 2021. годину  , од 29.10.2021. године

13.3  2020. година
- Одлука о буџету за 2020. годину  ,  од 22.11.2019. године
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- Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету за 2020. годину  ,  од 28.02.2020. године
- Одлука о изменама и допунама Одлуке о буѕету за 2020. годину  , од 23.10.2020. године

13.4  2019. година
- Одлука о буџету за 2019. годину  , од 14.12.2018. године
- Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету за 2019. годину  , од 22.03.2019. године
- Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету за 2019. годину  , од 22.11.2019. године

13.5  2018. година
      - Одлука о буџету за 2018. годину, од 20.12.2017.године
       - Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету за 2018. годину, од 23.03.2018. године
       - Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету за 2018. годину, од 06.07.2018. године
       - Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету за 2018. годину, од 30.11.2018. године

13.6  2017. година
     - Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету за 2017.годину, од 20.12.2017. године
     - Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету за 2017.годину, од 30.06.2017. године
     - Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету за 2017.годину, од 17.03.2017. године
      - Одлука о буџету за 2017. годину, од 16.12.2016.године

13.7.  2016. година
     - Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету за 2016.годину, од 18.11.2016.године
     - Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету за 2016.годину, од 24.06.2016. године
     - Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету за 2016.годину, од 19.02.2016. године
     - Одлука о буџету за 2016. годину, од 18.12.2015. године

13.8  2015. година
     -   Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету за 2015.годину  , од 18.12.2015. године
     - Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету за 2015.годину, од 26.06.2015. године
     - Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету за 2015.годину, од 06.03.2015. године
     - Одлука о буџету за 2015. годину, од 17.12.2014. године
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14. ПОДАЦИ О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

План јавних набавки

15. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОЈ ПОМОЋИ

У току 2015. године Град Пирот  није давао државну помоћ.

16. ПОДАЦИ О ЗАРАДАМА

ПОДАЦИ О ПРИМАЊИМА ИЗАБРАНИХ, ПОСТАВЉЕНИХ И    ЗАПОСЛЕНИХ
ЛИЦА  У ОПШТИНИ ПИРОТ

( нето плата без додатака )

ИЗАБРАНА ЛИЦА

Председник Општине – 75.150,83
Председник Скупштине општине- 73.500,23
Чланови Општинског већа на сталном раду у Општини- 67.965,87

ПОСТАВЉЕНА ЛИЦА

Начелник Општинске управе – 70.661,25
Секратар Скупштине општине – 65.215,25
Секратар Општинског већа – 46.598,60
Помоћници председника општине – 67.926,85

ЗАПОСЛЕНИ

Квалификовани радник – 21.380,70
Референт – 24.238,15
Виши референт – 25.190,63
Виши сарадник – 30.784,70
Стручни сарадник – 36.914,29
Виши стручни сарадник – 41.403,25
Самостални стручни сарадник – 44.319,94
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17. ПОДАЦИ О СРЕДСТВИМА РАДА

Основна средства у употреби на дан 31.12.2015. године

Р.Б. ВРСТА ОСНОВНОГ СРЕДСТВА УКУПНА ВРЕДНОСТ

1 Пословне зграде и други објекти 648.439.939,30

2 Опрема за копнени саобраћај 18.128.050,09

3 Канцеларијска опрема 5.387.960,17

4 Рачунарска опрема 3.750.097,67

5 Комуникациона опрема 489.456,66

6 Електронска и фотографска опрема 865.881,32

7 Опрема за домаћинство и
угуститељство

195.554,72

8 Опрема за пољопривреду /

9 Опрема за јавну безбедност 1.694.774,09

10 Опрема за заштиту животне средине 10.467.601,49

11 Немоторна опрема 2.099,97

12 Компјутерски софтвер 6.237.952,50

13 Књижевна и уметничка дела 355.073,97

14 Остала нематеријална основна
средства

20.260,00

УКУПНО: 696.224.710,95

18. ЧУВАЊЕ НОСАЧА ИНФОРМАЦИЈА

Место и начин чувања информација у  Градаској управи  Града Пирот регулисано је Уредбом о
канцеларијском пословању органа државне управе, (''Службени гласник РС'', бр. 80/92) и Упутством о
канцеларијском пословању (''Службени гласник РС'', бр. 10/93 и 14/93). 

Информације се заводе путем аутоматске обраде података.

17.1. Начин чувања носача информација:

Архивска грађа – носачи информација се чувају у регистраторима од картона.  Сређују се по
класификационом  броју,  као  и  редном  броју  који  се  добија  аутоматском  обрадом  података.Период
чувања носача информација одређен је  Листом регистратурског матерјала са роковима чувања, а по
истеку рока од 30 година архивска грађа се предаје Историјском архиву Пирота на чување. 

Сав регистарски материјал настао у текућој години уписује се у Архивску књигу која представља
начин чувања података архивске грађе односно носача информација. 
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17.2. Место чувања носача информација:

Сав  регистарски  материјал  се  чува  у  Архивском  депоу  који  има  потребне  услове  у  погледу
вентилације, температуре и осветљења. У депоу се налазе металне полице где се материјал одлаже по
година настанка , класификацијама и редним бројевима .

Количина архивског материјала се изражава у архивским дужним метрима.

Информације у електронском облику

Врсте носача информација: хард дискови различитих капацитета

Место чувања: на серверима у „Систем сали“ Града Пирота или код корисника рачунара.
Ближе објашњење чувања: Матични подаци и делом писарница се чувају на серверу у Систем сали. 
Остали подаци се чувају на рачунарима корисника. Постоји мрежни хард диск где сви могу, ако желе 
или имају потребе за тим, да направе сигурносну копију своје документације. Неко сними на ЦД-у или 
на УСБ Фласх меморији и чува интерно. Организовано се ради сигурносно снимање (бекап), и то  сваког
дана, података са сервера и са мрежног хард-диска, на хард диск другог сервера. Једном недељно се 
наизменично на 2 екстерна хард диска, снима последњи сигурносни снимак и носи се ван зграде на два 
тајна места.
Рачунари су заштићени лиценцираним антивирус софтвером. Рачунари су заштићени и хардверским 
фајерволом, а отворени бежични приступ је заштићен прокси софтвером а и на другом је мрежном 
опсегу у односу на мрежу Града Пирота.
Не врши се периодични преглед испуњености услова за чување носача информација, пошто су услови 
стално испуњени и редундантно организовани (два система за хлађење, два бекап хард диска, две тајне 
просторије ван зграде Градске управе,...).
Не постоји списак типичних електронских информација које се електронски архивирају.
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19. ПОДАЦИ О ВРСТАМА ИНФОРМАЦИЈА У   ПОСЕДУ

У  Одељењу  опште  управе  Градске управе  Пирот-  Одсеку  за  општу  управу,  примају  се  сви
поднесци  упућени  органима  Града  Пирота (Скупштина  града,  Градоначелник,  Градско веће,  Јавно
правобранилаштво  и Градска управа).

У истом Одсеку, (архиви), се и чувају сви решени предмети, а у складу са важећим прописима. 

20. ПОДАЦИ О ВРСТАМА ИНФОРМАЦИЈА КОЈИМА ДРЖАВНИ
ОРГАН  ОМОГУЋАВА ПРИСТУП

Информацијама које су настале у раду одељења и служби  Градске управе  Града Пирота
омогућен је приступ лицима која имају правни интерес ,у начелу ,без ограничења, на начин утврђен
Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја. 

Постоји могућност да приступ информацијама буде ускраћен у потпуности или делимично, у
складу са Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја, Законом о заштити података
о личности и других прописа који пграничавају приступ одређеним врстама информација.

21. ИНФОРМАЦИЈЕ О ПОДНОШЕЊУ ЗАХТЕВА ЗА ПРИСТУП
ИНФОРМАЦИЈАМА

ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ

ЗА ПОСТУПАЊЕ ПО ЗАХТЕВУ ЗА СЛОБОДАН ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈАМА ОД ЈАВНОГ
ЗНАЧАЈА  НА ОСНОВУ ЗАКОНА О СЛОБОДНОМ ПРИСТУПУ ИНФОРМАЦИЈАМА ОД

ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА 
(''Сл. гласник РС'', број 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10)

Овлашћено лице за поступање по захтеву за слободан приступ информацијама од јавног значаја
је  Марица Јонић,  шеф Одсека за  грађанска стања и  матичне  послове у  Одељењу за  општу управу
Градске  управе Пирот. 
Контакт подаци овлашћеног лица су: 

Вања Ђорђевић
Градска управа Пирот
Одељење за општу управу
 ул. Српских владара бр. 82
 18300 Пирот 
Канцеларија бр.   5
Телефон: 010/305-525
Факс: 010/313-901
Е-маил: vanja.djordjevic@pirot.rs
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Информација од јавног значаја

Информација од јавног значаја, у смислу овог закона, јесте информација којом располаже орган
јавне власти, настала у раду или у вези са радом органа јавне власти, садржана у одређеном документу, а
односи се на све оно о чему јавност има оправдан интерес да зна.

Да би се нека информација сматрала информацијом од јавног значаја није битно да ли је извор
информације орган јавне власти или које друго лице, није битан носач информација на коме се налази
документ који садржи информацију, датум настанка информације, начин сазнавања информације. 

Корисник односно тражилац информације: сваки грађанин и правно лице 

 Поступак:

Захтев за остваривање права на приступ информацијама од јавног значаја тражилац информације
може поднети писменим путем или га може саопштити усмено. 
Писмени  захтев  за  остваривање  права  на  приступ  информацијама  од  јавног  значаја  мора

садржати: 
- Назив органа власти
- Име, презиме и адресу тражиоца информације 

      -     Што прецизнији опис информације која се тражи. 

Захтев може садржати и друге податке који олакшавају проналажењe       тражене информације.
        Тражилац не мора навести разлоге за захтев.

Писмени захтев се може поднети и лично у Услужном центру, на шалтеру број 1, у времену од
7,00 до 14,30 сати.

Тражилац  се  може  обратити  и  усменим  захтевом који  се  саопштава  у  записник  који  води
овлашћено лице  за приступ информацијама од јавног значаја (канцеларија бр.  30 на другом спрату),
сваког радног дана у времену од 7,00 до 14,30 сати.

Тражилац од органа јавне власти може да захтева: 
- обавештење да ли поседује тражену информацију, 
- да му омогући увид у документ који садржи тражену информацију,
- да му изда копију тог документа,  
- да му достави копију документа поштом или на други начин.

Одлучивање по захтеву

Орган власти дужан је да без одлагања, а најкасније у року од 48 сати, 15 дана или 40 дана од
дана пријема захтева, тражиоца обавести о поседовању информације, стави му на увид документ који
садржи тражену информацију, односно изда му или упути копију тог документа.

Ако се захтев односи на информацију за коју се може претпоставити да је од значаја за заштиту
живота или слободе неког лица, односно за угрожавање или заштиту здравља становништва и животне
средине, орган власти мора да обавести тражиоца о поседовању те информације, да му стави на увид
документ који садржи тражену информацију, односно да му изда копију тог документа најкасније у року
од 48 сати од пријема захтева. 

Ако орган власти није у могућности, из оправданих разлога, да у року од 15 дана од дана пријема
захтева  обавести тражиоца о поседовању информације,  да му стави на  увид документ који  садржи
тражену информацију, да му изда, односно упути копију тог документа, дужан је да о томе,  најкасније у
року од седам дана од дана пријема захтева, обавести тражиоца и одреди накнадни рок, који не може
бити  дужи  од  40  дана  од  дана  пријема  захтева,  у  коме  ће  тражиоца  обавестити  о  поседовању
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информације, ставити му на увид документ који садржи тражену информацију, изда му, односно упути
копију тог документа.

Накнада: 

Увид у документ који садржи тражену информацију је бесплатан.
Издавање копије документа који садржи тражену информацију издаје се уз обавезу тражиоца да

плати накнаду нужних трошкова израде копије 

Влада Републике Србије прописала је Трошковник којим је утврдила висину нужних трошкова за
издавање копије докумената на којима се налазе информације од јавног значаја . 
          

Ослобођени од обавезе плаћања накнаде за издавање копије 
документа  који садржи тражену информацију су: 

- новинари, када копију документа захтевају ради обављања свог позива, 
- удружења за заштиту људских права, када копију документа захтевају ради остваривања

циљева удружења и 
- сва лица када се тражена информација односи на угрожавање, односно заштиту здравља

становништва и животне средине 
     осим у случајевима из члана 10. став 1. Закона односно ако се ради о 
     информацији која је већ објављена и доступна у земљи или на 
     интернету. 
 

Ж а л б а 

Изјављивање жалбе: Поверенику за информације од јавног значаја

Р о к : 15 дана од дана достављања решења органа власти

Адреса повереника: 
Повереник за информације од јавног значаја
ул. Светозара Марковића бр. 42
11000 Б Е О Г Р А Д

Адреса за пошту: ул. Немањина бр. 22-26
11000 Б Е О Г Р А Д 
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Град Пирот   
ГРАДСКА УПРАВА ПИРОТ 
Ул. Српских владара бр.82
Пирот

З А Х Т Е В
за приступ информацији од јавног значаја

На основу члана 15. ст. 1. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја ( ''Сл.
гласник РС'', број 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10)
 од горе именованог органа захтевам:

a) -   обавештење да ли поседује тражену информацију;
b) -   увид у документ који садржи тражену информацију;
c) -   копију документа који садржи тражену информацију;

  
Тражено обавештење или копију документа који садржи тражену информацију, молим вас да ми

доставите:
                -    поштом
                -    електронском поштом
                -    факсом
                -    на други начин: _____________________________

Овај захтев се односи на следеће информације:
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________
(навести  што  прецизнији  опис  информације  која  се  тражи  као  и  друге  податке  који  олакшавају
проналажење тражене информације)

  ________________________________________
                                        Тражилац информације/име и презиме

У Пироту,    ________________________________________
                адреса

дана ______ 20__године             
              ________________________________________

                              други подаци о тражиоцу

(ако је тражилац новинар- име гласила и редакције)

 ________________________________________
Потпис
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