Република Србија
Општина Куршумлија

Информатор о раду
општине Куршумлија
www.kursumlija.org

Куршумлија, септембар 2021. године

Општина Куршумлија – септембар 2021. године
САДРЖАЈ
1.

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ОРГАНИМА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА.................................... 4
ОПШТИНА КУРШУМЛИЈА ............................................................................................................. 4
КОНТАКТ............................................................................................................................................... 4
ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ИНФОРМАТОРУ ..................................................................................... 5

2.

ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА ................................................................................................ 6
НАДЛЕЖНОСТИ УТВРЂЕНЕ УСТАВОМ И ЗАКОНОМ........................................................... 6
ОРГАНИ ОПШТИНЕ........................................................................................................................... 7

4.

ОПИС ФУНКЦИЈА СТАРЕШИНА .............................................................................................. 7
НАДЛЕЖНОСТИ.................................................................................................................................. 7
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ............................................................................................................... 7
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ................................................................................................................ 8
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ........................................................................................................................ 12
ОПШТИНСКА УПРАВА ................................................................................................................... 13

5.

ОПИС ПРАВИЛА У ВЕЗИ СА ЈАВНОШЋУ РАДА ................................................................ 15
ИЗАБРАНА И ПОСТАВЉЕНА ЛИЦА У ОРГАНИМА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА ........ 17
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА .............................................................................. 17
ЧЛАНОВИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ................................................................................................ 18
ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 18

6.

СПИСАК НАЈЧЕШЋЕ ТРАЖЕНИХ ИНФОРМАЦИЈА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА ............ 19

7.

ОПИС НАДЛЕЖНОСТИ, ОВЛАШЋЕЊА И ОБАВЕЗА ........................................................ 21
С к у п ш т и н а о п ш т и н е........................................................................................................... 23
О п ш т и н с к а у п р а в а .............................................................................................................. 27

8.

ОПИС ПОСТУПАЊА У ОКВИРУ НАДЛЕЖНОСТИ, ОВЛАШЋЕЊА И ОБАВЕЗА ..... 29

9.

НАВОЂЕЊЕ ПРОПИСА ............................................................................................................... 35
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ И ОПШТУ УПРАВУ ..................................... 37
ЈЕДИНСТВЕНО УПРАВНО МЕСТО ............................................................................................. 37
МАТИЧНА СЛУЖБА ........................................................................................................................ 37
ДЕЧЈА ЗАШТИТА .............................................................................................................................. 38
БИРАЧКИ СПИСАК .......................................................................................................................... 38
ГРАЂАНСКА СТАЊА ....................................................................................................................... 38
ОБРАЗОВАЊЕ И КУЛТУРА............................................................................................................ 39
ПОСЛОВИ ПОВЕРЕНИКА ЗА ИЗБЕГЛА И РАСЕЉЕНА ЛИЦА ........................................... 39
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ ....................................... 39
ПОЉОПРИВРЕДА И ВОДОПРИВРЕДА ....................................................................................... 40
1

Општина Куршумлија – септембар 2021. године
КОМУНАЛНА ИНСПЕКЦИЈА ....................................................................................................... 40
ИНСПЕКЦИЈА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ.............................................................. 40
OДЕЉЕЊЕ ЗА ЛОКАЛНУ ПОРЕСКУ АДМИНИСТРАЦИЈУ, БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ . 41
12. ПОСТУПАК РАДИ ПРУЖАЊА УСЛУГА .................................................................................. 41
ЈЕДИНСТВЕНО УПРАВНО МЕСТО ............................................................................................. 41
МАТИЧНА СЛУЖБА ........................................................................................................................ 42
ДОКУМЕНТАЦИЈА ПОТРЕБНА ЗА ПРИЈАВУ РОЂЕЊА ДЕТЕТА ..................................... 43
ДОКУМЕНТАЦИЈА ПОТРЕБНА ЗА ПРИЈАВУ ЗАКЉУЧЕЊА БРАКА .............................. 43
ДОКУМЕНТАЦИЈА ПОТРЕБНА ЗА ИЗДАВАЊЕ УВЕРЕЊА О СЛОБОДНОМ
БРАЧНОМ СТАЊУ............................................................................................................................ 43
ДОКУМЕНТАЦИЈА ПОТРЕБНА ЗА ПРИЈАВУ СМРТИ.......................................................... 43
ОБРАЗОВАЊЕ И КУЛТУРА............................................................................................................ 44
ПОСЛОВИ ПОВЕРЕНИКА ЗА ИЗБЕГЛА И РАСЕЉЕНА ЛИЦА ........................................... 44
ПРОМЕНА МЕСТА БОРАВКА ИЗБЕГЛОГ ЛИЦА .................................................................... 44
ПРИЗНАВАЊЕ СТАТУСА ИЗБЕГЛОГ – ПРОГНАНОГ ЛИЦА ЗА НОВОРОЂЕНУ ДЕЦУ
................................................................................................................................................................. 45
РЕФУНДАЦИЈА ТРОШКОВА САХРАНЕ .................................................................................... 45
УКИДАЊЕ СТАТУСА ИЗБЕГЛОГ ЛИЦА ................................................................................... 46
ИЗДАВАЊЕ ПОТВРДА ИЗБЕГЛИМ И ИНТЕРНО РАСЕЉЕНИМ ЛИЦИМА .................... 46
БОРАЧКО – ИНВАЛИДСКА ЗАШТИТА ...................................................................................... 46
ПРИЗНАВАЊЕ СВОЈСТВА РАТНОГ/МИРНОДОПСКОГ ВОЈНОГ ИНВАЛИДА ............. 46
ПРИЗНАВАЊЕ ПРАВА РВИ СА ПУНИМ РАДНИМ ВРЕМЕНОМ НА БОРАЧКИ
ДОДАТАК ............................................................................................................................................. 47
ПРИЗНАВАЊЕ ПРАВА РВИ НА НАКНАДУ ЗА ВРЕМЕ НЕЗАПОСЛЕНОСТИ ................. 47
ПРИЗНАВАЊЕ ПРАВА НА ОРТОПЕДСКО ПОМАГАЛО ....................................................... 48
ПРАВО НА ПОРОДИЧНУ ИНВАЛИДНИНУ .............................................................................. 48
ПРИЗНАВАЊЕ ПРАВА НА МЕСЕЧНО НОВЧАНО ПРИМАЊЕ ........................................... 48
ПРАВО НА ПОМОЋ У СЛУЧАЈУ СМРТИ .................................................................................. 49
ПРИЗНАВАЊЕ ПРАВА НА НАКНАДУ ПОГРЕБНИХ ТРОШКОВА ..................................... 49
ПРИЗНАВАЊЕ СВОЈСТВА ЦИВИЛНОГ ИНВАЛИДА РАТА ................................................ 50
ДОКУМЕНТАЦИЈА ПОТРЕБНА ЗА ПРИЗНАВАЊЕ ПРАВА НА РОДИТЕЉСКИ
ДОДАТАК ............................................................................................................................................. 51
НАКНАДА ЗАРАДЕ ЗА ВРЕМЕ ПОРОДИЉСКОГ ОДСУСТВА, ОДСУСТВА СА РАДА
РАДИ НЕГЕ ДЕТЕТА И ОДСУСТВА СА РАДА РАДИ ПОСЕБНЕ НЕГЕ ДЕТЕТА ........... 51
ПОЉОПРИВРЕДА И ВОДОПРИВРЕДА ....................................................................................... 53
ВОДОПРИВРЕДА ............................................................................................................................... 54
ИНСПЕКЦИЈА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ.............................................................. 55
2

Општина Куршумлија – септембар 2021. године
ПРИВАТНО ПРЕДУЗЕТНИШТВО ................................................................................................ 55
ПОСЛОВИ УРБАНИЗМА И ГРАЂЕВИНАРСТВА ..................................................................... 56
ПОСЛОВИ ГРАЂЕВИНСКОГ ИНСПЕКТОРА ........................................................................... 64
КОМУНАЛНА ИНСПЕКЦИЈА ....................................................................................................... 64
ЛОКАЛНА ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА, БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ .............................. 64
13. ПОДАЦИ О ПРИХОДИМА И РАСХОДИМА ЗА 2021. ГОДИНУ .......................................... 67
14. ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ .......................................................................................................... 67
15. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОЈ ПОМОЋИ........................................................................................... 68
16. ПОДАЦИ О ЗАРАДАМА ИЗАБРАНИХ И ПОСТАВЉЕНИХ ЛИЦА ЗА ЈАНУАР 2018.
ГОДИНЕ.................................................................................................................................................... 70
17. ЧУВАЊЕ НОСАЧА ИНФОРМАЦИЈА ........................................................................................ 70
18. ВРСТЕ ИНФОРМАЦИЈА У ПОСЕДУ ......................................................................................... 71
19. ИНФОРМАЦИЈЕ О ПОДНОШЕЊУ ЗАХТЕВА ЗА ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈАМА..... 72
ИНФОРМАЦИЈА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА .................................................................................... 72
ПРАВО НА ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈАМА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА ......................................... 72
ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ПИСАНИМ ПУТЕМ .............................................................................. 72
ПОСТУПАЊЕ ПО ЗАХТЕВУ.............................................................................................................. 73
НАКНАДА ............................................................................................................................................. 73
ПРОСЛЕЂИВАЊЕ ЗАХТЕВА ПОВЕРЕНИКУ ................................................................................. 74
ПОСТУПАЊЕ ПОВЕРЕНИКА ПО ПРОСЛЕЂЕНОМ ЗАХТЕВУ .................................................. 74
ОДРЕДБЕ ПОСТУПКА ........................................................................................................................ 74
ПРАВО НА ЖАЛБУ ............................................................................................................................. 74
ФОРМУЛАРИ ....................................................................................................................................... 75
З А Х Т Е В ............................................................................................................................................ 75

3

Општина Куршумлија – септембар 2021. године

1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ОРГАНИМА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА
ОПШТИНА КУРШУМЛИЈА
Општина Куршумлија налази се на југу Србије, у горњем сливу реке Топлице и њених притока
Косанице и Бањске, на југоисточним падинама Копаоника и северозападним падинама Радан
планине. Заузима површину од 952 км2 и административно припада Топличком округу.
Граничи се са општинама Брус, Блаце, Прокупље, Медвеђа, Подујево (КиМ) и Лепосавић (КиМ).
Југозападна граница у дужини од 105 км поклапа се са природном и политичко-административном
границом Косова и Метохије.У овом делу налазе се два главна превоја Мердаре и Преполац.
Површина општине износи 952 км2 што чини 42,7% од укупне површине Топличког округа или 1,7
% површине централне Србије.У општини се налази једно градско и 89 сеоских насеља, од којих
према последњем попису из 2002. године, четири више нема становника, и то према Косову и
Метохији.
Према попису из 2002. године, у општини је живело 21.608 становника, од кога у сеоским насељима
око 35%. По попису из 1953.године Општина Куршумлија имала је 39.772 становника. Просечна
насељеност у општини по км2 износила је 23 становника, што је два пута мање од просечне
нсељености Топличког округа, четири пута мање од насељености централне Србије.
У националној структури доминирају Срби 94,7 % са малим учешћем Црногораца 2,7%, Рома и
других.

Oргани Општине су:
-

Скупштина општине ;
Председник општине ;
Општинско веће;
Општинска управа;
Правобранилаштво општине;
Интерна ревизија.

Седиште општине Куршумлија је у Куршумлији,
улица Пролетерских бригада бб.
Матични број општине је: 7132727
Порески идентификациони број ПИБ је: 100622853

КОНТАКТ
Интернет
Званична интернет презентација општине Куршумлија пружа опширне информације о раду
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Општине и даје могућност комуникације постављањем питања путем електронског сервиса или епорука.
Адреса интернет странице: www.kursumlija.org.
телефон: централа 027/381-402, 381-383;
Факс: 027/381 - 785
email: info@kursumlija.org
Пошта:
Општина Куршумлија
улица Пролетерских бригада бб.
18430 Куршумлија, Србија
656331

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ИНФОРМАТОРУ
Информатор о раду органа општине Куршумлија издаје се за следеће органе општине Куршумлија:
Скупштина општине Куршумлија, Председник општине Куршумлија, Општинско веће општине
Куршумлија, Општинска управа општине Куршумлија, Интерена ревизија.
1. назив органа: општина Куршумлија, адреса седишта: Пролетерских бригада бб, Куршумлија,
матични број: 7132727, порески идентификациони број: 100622853 и адреса електронске поште
одређене за пријем електронских поднесака: pisarnica@gmail.com
2. име лица које је одговорно за тачност и потпуност података које садржи информатор: за тачност
и потпуност података које садржи информатор, одговоран је Начелник Општинске управе општине
Куршумлија Миљан Радосављевић, дипломирани правник;
3. датум првог објављивања информатора: Информатор о раду органа општине Куршумлија и
Општинске управе доступан је и објављен дана 26.12.2013. године на званичној интернет
презентацији општине Куршумлија - www.kursumlija.org .
4. датум последње измене или допуне или датум када је извршена последња провера на основу које
је закључено да није потребно уносити ни измене ни допуне: Последње ажурирање информатора
извршено је 11.10.2021. године.

5. напомена о месту где се може остварити увид у информатор и набавити штампана копија
информатора. Грађани се могу упознати са садржајем информатора, могу добити и штампану копију
информатора у општинском услужном центру, улица Пролетерских бригада бб , Куршумлија на
првом спрату зграде.
6. Веб - адреса информатора (адреса са које се може преузети електронска копија информатора):
www.kursumlija.org
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2.

ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА

Општина Куршумлија врши послове из своје надлежности утврђене Уставом и законом, као и послове из
оквира права и дужности Републике који су јој законом поверени.

НАДЛЕЖНОСТИ УТВРЂЕНЕ УСТАВОМ И ЗАКОНОМ
Општина, у вршењу своје надлежности, преко својих органа, у складу са Уставом и законом:
1) доноси статут, буџет и завршни рачун, просторни и урбанистички план и план развоја Општине, као
и стратешке планове и програме локалног економског развоја;
2) уређује и обезбеђује обављање и развој комуналних делатности, локални превоз, коришћење
грађевинског земљишта и пословног простора;
3) стара се о изградњи, реконструкцији, одржавању и коришћењу некатегорисаних и општинских путева,
као и улица и других јавних објеката од општинског значаја;
4) стара се о задовољавању потреба грађана у области просвете (предшколско васпитање и образовање
и основно и средње образовање и васпитање), научноистраживачке и иновационе делатности, културе,
здравствене и социјалне заштите, дечије заштите, спорта и физичке културе;
5) обезбеђује остваривање посебних потреба особа са инвалидитетом и заштиту права осетљивих група;
6) стара се о развоју и унапређењу туризма, занатства, угоститељства и трговине;
7) доноси и реализује програме за подстицање локалног економског развоја, предузима активности за
одржавање постојећих и привлачење нових инвестиција и унапређује опште услове пословања;
8) стара се о заштити животне средине, заштити од елементарних и других непогода, заштити културних
добара од значаја за Општину;
9) стара се о заштити, уређењу и коришћењу пољопривредног земљишта и спроводи политику руралног
развоја;
6
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10) стара се о остваривању, заштити и унапређењу људских и мањинских права, родној равноправности,
као и о јавном информисању у Општини;
11) образује и уређује организацију и рад органа, организација и служби за потребе Општине, организује
службу правне помоћи грађанима и уређује организацију и рад мировних већа;
12) утврђује симболе Општине и њихову употребу;
13) управља општинском имовином и утврђује стопе изворних прихода, као и висину локалних такси;
14) прописује прекршаје за повреде општинских прописа;
15) обавља и друге послове од локалног значаја одређене законом, као и послове од непосредног интереса
за грађане, у складу са Уставом, законом и овим статутом.
Послови из надлежности општине утврђени Уставом и законом, ближе су одређени Јединственим
пописом послова јединица локалне самоуправе који обезбеђује министарство надлежно за локалну
самоуправу у складу са законом.

ОРГАНИ ОПШТИНЕ
Скупштина општине Куршумлија;
Председник општине Куршумлија;
Општинско веће;
Општинска управа општине Куршумлија;
Правобранилаштво општине Куршумлија;
Интерна ревизија.

4. ОПИС ФУНКЦИЈА СТАРЕШИНА
Председник општине Куршумлија
Војимир Чарапић, дипл. правник,
телефон : 027/381 - 374
е-mail: predsednik@kursumlija.org

НАДЛЕЖНОСТИ
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

представља и заступа Општину;
предлаже начин решавања питања о којима одлучује Скупштина општине;
наредбодавац је за извршење буџета;
оснива општинску службу за инспекцију коришћења буџетских средстава и службу за интерну
ревизију Општине;
усмерава и усклађује рад Општинске управе;
представља Општинско веће, сазива и води његове седнице;
доноси појединачне акте за које је овлашћен законом, овим статутом или одлуком Скупштине
општине;
доноси решење о давању у закуп грађевинског земљишта у јавној својини Општине у складу са
законом, другим прописима и програмом коришћења грађевинског земљишта;
одлучује о давању у закуп, односно на коришћење непокретности у јавној својини Општине, у
складу са законом и прописом Општине;
одлучује о прибављању и располагању покретним стварима у јавној својини Општине;
врши распоред службених зграда и пословних просторија у јавној својини Општине;

7

Општина Куршумлија – септембар 2021. године
12) закључује уговоре у име Општине, на основу овлашћења из закона, статута и одлука
Скупштине општине;
13) у име Општине закључује колективне уговоре за органе и за предузећа, установе и друге јавне
службе чији је оснивач Општина;
14) одлучује о организовању и спровођењу јавних радова;
15) закључује уговор о донацији од физичког или правног лица;
16) командант је Општинског штаба за ванредне ситуације по положају, доноси одлуку о
проглашењу и о укидању ванредне ситуације на предлог Општинског штаба за ванредне
ситуације;
17) доноси одлуку о проглашењу дана жалости у Општини;
18) информише јавност о свом раду;
19) подноси жалбу Уставном суду Републике Србије ако се појединачним актом или радњом
државног органа или органа Општине онемогућава вршење надлежности Општине;
20) образује стручна саветодавна радна тела за поједине послове из своје надлежности;
21) поставља и разрешава помоћнике председника општине;
22) поставља општинског правобраниоца;
23) врши и друге послове утврђене овим статутом и другим актима Општине.
Председник Општине је одговоран за благовремено достављање података, списа и исправа, када
то захтева надлежни орган Републике који врши надзор над радом и актима извршних органа Општине
и Општинске управе.
Заменик председника општине Куршумлија,
Дејан Ловић, инг. машинства
телефон : 027/381 - 958
е-mail: zamenik.predsednika@kursumlija.org

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Скупштина општине је највиши орган општине који врши основне функције локалне власти, утврђене
Уставом, Законом и Статутом. Скупштину општине чине одборници, које бирају грађани на непосредним
изборима, тајним гласањем, у складу са Законом и Статутом општине.
Седницу новог сазива Скупштине општине сазива председник Скупштине претходног сазива, у року од
15 дана од дана објављивања резултата избора.
Уколико председник Скупштине из претходног сазива не сазове седницу новог сазива у року из става 1.
овог члана, седницу новог сазива сазваће најстарији одборник у року од 15 дана од истека рока из става
1. овог члана.
Седницом председава најстарији одборник до избора председника Скупштине општине. Скупштина
општине се сматра конституисаном избором председника Скупштине и постављењем секретара
Скупштине.
Скупштина општине има 25 одборника. Одборници се бирају на четири године.
Одборнику почиње и престаје одборнички мандат под условима и на начин утврђен законом. Изабрани
одборници полажу заклетву која гласи: „Заклињем се да ћу се у раду Скупштине општине Куршумлија
придржавати Устава, закона и Статута општине Куршумлија, и да ћу часно и непристрасно вршити
дужност одборника, руководећи се интересима грађана“.
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Одборник не може бити запослен у Општинској управи и лице које именује, односно поставља
Скупштина општине у органима Општине, предузећима и установама чији је оснивач.
Ако запослени у Општинској управи буде изабран за одборника, права и обавезе по основу рада мирују
му док траје његов одборнички мандат. Даном потврђивања одборничког мандата лицима која је
именовала, односно поставила Скупштина општине престаје функција на коју су именована, односно
постављена.
Одборник не може бити позван на кривичну одговорност, притворен или кажњен због изнетог мишљења
или давања гласа на седници Скупштине општине и радних тела.
Право је и дужност одборника да учествује у раду Скупштине општине и њених радних тела, предлаже
Скупштини општине расправу о одређеним питањима, подноси предлоге одлука и других аката из
надлежности Скупштине општине и даје амандмане на предлоге прописа, поставља питања везана за рад
органа Општине и учествује у другим активностима Скупштине општине. Право је одборника да буде
редовно обавештаван о питањима од утицаја на вршење одборничке дужности, да од органа и служби
тражи податке који су му потребни за рад, као и стручну помоћ у припремању предлога за Скупштину
општине.
Права и дужности одборника ближе се одређују пословником Скупштине општине
Скупштина општине у складу са законом:
1) доноси Статут општине и пословник Скупштине општине;
2) доноси буџет и усваја завршни рачун буџета;
3) утврђује стопе изворних прихода Општине, као и начин и мерила за одређивање висине локалних
такса и накнада;
4) доноси план развоја Општине, планске документе јавних политика, средњорочне планове и друге
планске документе, у складу са законом;
5) доноси просторни и урбанистички план Општине;
6) доноси прописе и друге опште акте из надлежности општине;
7) бира и разрешава локалног омбудсмана;
8) расписује општински референдум и референдум на делу територије Општине, изјашњава се о
предлозима садржаним у грађанској иницијативи и утврђује предлог одлуке о самодоприносу;
9) образује и уређује организацију и рад организација и служби за потребе Општине;
10) оснива јавна предузећа и друштва капитала за обављање делатности од општег интереса у складу
са законом и овим статутом, даје сагласност на законом одређене опште и друге правне акте и
радње јавног предузећа, односно друштва капитала, ради заштите општег интереса;
11) оснива установе и организације у области предшколског образовања и васпитања, основног
образовања, културе, социјалне заштите, примарне здравствене заштите, физичке културе, спорта,
дечје заштите и туризма, прати и обезбеђује њихово функционисање;
12) именује и разрешава надзорни одбор и директора јавног предузећа чији је оснивач, даје сагласност
на статут јавног предузећа и врши друга права оснивача у складу са законом и оснивачким актом;
13) именује и разрешава управни одбор, надзорни одбор и директора установе, организације и службе
чији је оснивач и даје сагласност на њихове статуте у складу са законом;
14) бира и разрешава председника Скупштине и заменика председника Скупштине;
15) поставља и разрешава секретара и заменика секретара Скупштине;
16) бира и разрешава председника Општине и, на предлог председника Општине, бира заменика
председника Општине и чланове Општинског већа;
17) именује општинску изборну комисију за спровођење избора за одборнике скупштине општине, у
складу са законом;
18) усваја Кадровски план;
19) уређује услове и начин обављања комуналних делатности, права и обавезе корисника комуналних
услуга, обим и квалитет комуналних услуга и начин вршења надзора над обављањем комуналних
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20)
21)

22)

23)
24)
25)
26)
27)

28)
29)
30)
31)
32)
33)
34)
35)

36)
37)
38)
39)

40)
41)
42)
43)
44)
45)
46)
47)
48)

делатности, оснива јавна предузећа за обављање комуналне делатности, односно поверава
обављање тих делатности друштву капитала или предузетнику, прописује опште услове
одржавања комуналног реда и мере за њихово спровођење;
доноси годишње и средњорочне програме уређивања грађевинског земљишта; одлучује о отуђењу
грађевинског земљишта у складу са законом и прописом Општине;
доноси локалну стамбену стратегију у складу са Националном стамбеном стратегијом, акциони
план за њено спровођење и програме стамбене подршке, може основати јавну стамбену агенцију
у складу са законом, као и правно лице за обављање послова од јавног интереса у области
становања;
уређује коришћење пословног простора који је у јавној својини Општине, уређује висину
закупнине пословног простора и врши друге послове у вези са коришћењем пословног простора,
у складу са законом и другим актима Општине;
уређује критеријуме и поступак давања станова у закуп и њихове куповине;
прописује висину закупнине за коришћење стамбених зграда, станова и гаража у јавној својини
Општине;
ближе уређује коришћење, одржавање и управљање стварима у јавној својини Општине;
уређује ближе услове за обављање такси превоза путника;
доноси програме коришћења и заштите природних вредности и програме заштите животне
средине, односно локалне акционе и санационе планове, у складу са стратешким документима и
интересима и специфичностима Општине и утврђује посебну накнаду за заштиту и унапређење
животне средине;
доноси годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта, утврђује
противерозионе мере и њихово спровођење;
доноси програм развоја туризма у складу са Стратегијом; утврђује висину боравишне таксе на
територији Општине;
доноси локални акциони план за борбу против корупције на нивоу Општине и образује стално
радно тело за праћење спровођења локалног акционог плана;
доноси програм контроле и смањења популације напуштених паса и мачака,
уређује држање и заштиту домаћих животиња и кућних љубимаца, у складу са законом;
доноси оперативни план за воде II реда, одређује место и начин коришћења воде за рекреацију,
укључујући и купање;
доноси акциони план за спровођење Националне стратегије за младе на територији Општине;
доноси програм и план енергетске ефикасности;
одлучује о прибављању и отуђењу непокретности у јавној својини Општине, заснивању хипотеке
на непокретностима у јавној својини Општине, као и о преносу права својине на другог носиоца
права јавне својине;
одлучује о улагању ствари у јавној својини Општине и права у капитал јавног предузећа и друштва
капитала чији је оснивач, у складу са законом;
одлучује о преносу права коришћења на стварима у својини Општине, установама, јавним
агенцијама и другим организацијама чији је оснивач Општина;
одлучује о давању концесије када су јавна тела и предмет концесије у надлежности Општине, даје
сагласност на концесиони акт;
даје сагласност и усваја предлог пројекта јавно-приватног партнерства, даје сагласност на нацрт
јавног уговора у пројекту јавно-приватног партнерства и даје овлашћење председнику Општине
да потпише јавни уговор у име Општине;
образује Штаб за ванредне ситуације, доноси план и програм развоја система заштите и
спасавања;
образује робне резерве и утврђује њихов обим и структуру;
утврђује општинске таксе и друге локалне приходе који Општини припадају по закону;
утврђује висину доприноса за уређивање грађевинског земљишта;
утврђује накнаду за комуналне услуге и даје сагласност на одлуку о промени цена комуналних
услуга, у складу са законом;
утврђује критеријуме и поступак за регресирање трошкова боравка у предшколској установи за
децу из материјално угрожених породица;
доноси акт о јавном задуживању Општине, у складу са законом којим се уређује јавни дуг;
прописује радно време угоститељских, трговинских и занатских објеката;
даје мишљење о републичком, покрајинском и регионалном просторном плану;
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49) оснива стална и повремена радна тела за разматрање питања из њене надлежности;
50) подноси иницијативу за покретање поступка оснивања, укидања или промене територије
Општине;
51) даје мишљење о законима којима се уређују питања од интереса за локалну самоуправу;
52) разматра извештај о раду и даје сагласност на програм рада јавних предузећа;
53) одлучује о сарадњи и удруживању са градовима и општинама, удружењима, хуманитарним и
другим организацијама;
54) информише јавност о свом раду;
55) покреће поступак за оцену уставности и законитости закона или другог општег акта Републике
Србије којим се повређује право на локалну самоуправу;
56) утврђује празник Општине;
57) даје сагласност на употребу имена, грба и другог обележја Општине;
58) уређује поступак, услове и критеријуме за додељивање јавних признања и почасних звања које
додељује Општина и одлучује о додели јавних признања и почасних звања;
59) одлучује о називима улица, тргова, градских четврти, заселака и других делова насељених места;
60) разматра и усваја годишње извештаје о раду јавних предузећа, установа и других јавих служби
чији је оснивач или већински власник општина;
61) разматра извештај о раду локалног омбудсмана;
62) усваја Етички кодекс понашања функционера (у даљем тексту: Етички кодекс);
63) доноси мере и усваја препоруке за унапређење људских и мањинских права;
64) обавља и друге послове утврђене законом и овим статутом.
Председник Скупштине општине Куршумлија,
Дејан Ловић, инж.машинства
телефон: 027/385- 961; 381- 402 лoк.108
е- mail: predsednik.skupstine@kursumlija.org
Председник скупштине има заменика који га замењује у случају његове одсутности, спречености да
обавља своју дужност.
Скупштина општине има секретара који се стара о обављању стручних послова у вези са сазивањем и
одржавањем седница Скупштине и њених радних тела и руководи административним пословима везаним
за њихов рад. Секретар Скупштине се поставља на четири године, на предлог председника Скупштине,
и може бити поново постављен.За секретара Скупштине општине може бити постављено лице са
завршеним правним факултетом,положеним стручним испитом за рад у органима управе и радним
искуством од најмање три године. Скупштина општине може, на образложен предлог Председника
Скупштине општине, разрешити секретара и пре истека мандата. Секретар има заменика који га замењује
у случају његове одсутности.
Заменик секретара Скупштине општине поставља се и разрешава на исти начин и под истим условима
као и секретар. По престанку мандата секретар Скупштине општине, уколико је радник општинске
управе,биће распоређен на радно место сходно својој стручној спреми у Органу управе.
Секретар Скупштине је одговоран за благовремено достављање података, списа и исправа, када то
захтева надлежни орган Републике који врши надзор над радом и актима Скупштине општине.
Секретар Скупштине општине Куршумлија
Маја Милијановић, дипл. правник;
телефон: 027/381- 402 lok. 125.
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е-mail: sekretar.skupstine@kursumlija.org
Заменик секретара Скупштине општине Куршумлија
Наташа Миленковић, дипл. правник;
телефон: 027/381- 402 lok. 121.
е-mail: sekretar.skupstine@kursumlija.org

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Општинско веће чине Председник општине, заменик председника Општине и 7 чланова Општинског већа
Председник Општине је председник Општинског већа.
Заменик председника Општине је члан Општинског већа по функцији.
Чланове Општинског већа бира Скупштина општине, на период од четири године, тајним гласањем,
већином од укупног броја одборника.
Кандидате за чланове Општинског већа предлаже кандидат за председника Општине.
Чланови Општинског већа не могу истовремено бити и одборници, а могу бити задужени за једну или
више одређених области из надлежности Општине.
Одборнику који буде изабран за члана Општинског већа престаје одборнички мандат.

Надлежност
O п ш т и н с к о в е ћ е:
1) предлаже Статут, буџет и друге одлуке и акте које доноси Скупштина;
2) непосредно извршава и стара се о извршавању одлука и других аката Скупштине општине;
3) доноси одлуку о привременом финансирању у случају да Скупштина општине не донесе буџет
пре почетка фискалне године;
4) врши надзор над радом Општинске управе, поништава или укида акте Општинске управе који
нису у сагласности са законом, статутом и другим општим актом или одлуком које доноси
Скупштина општине;
5) решава у управном поступку у другом степену о правима и обавезама грађана, предузећа и
установа и других организација у управним стварима из надлежности Општине;
6) прописује посебне елементе процене ризика и учесталост вршења инспекцијског надзора на
основу процене ризика из изворне надлежности Општине, као и посебне елементе плана
одређеног инспекцијског надзора из изворне надлежности Општине;
7) прати реализацију програма пословања и врши координацију рада јавних предузећа чији је
оснивач Општина;
8) оснива буџетски фонд и утврђује програм коришћења средстава буџетског фонда, у складу са
законом;
9) усваја извештаје о извршењу буџета Општине и доставља их Скупштини општине;
10) подноси тромесечни извештај о раду јавних предузећа Скупштини општине, ради даљег
извештавања у складу са законом којим се уређује правни положај јавних предузећа;
11) предлаже акта које доноси Скупштина општине ради заштите општег интереса у јавном
предузећу и друштву капитала чији је оснивач Општина;
12) одлучује решењем о употреби средстава текуће и сталне буџетске резерве;
13) стара се о извршавању поверених надлежности из оквира права и дужности Републике;
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14) поставља и разрешава начелника Општинске управе;
15) доноси План одбране Општине који је саставни део Плана одбране Републике Србије, усклађује
припреме за одбрану правних лица у делатностима из надлежности Општине са Планом
одбране Републике Србије, доноси одлуку о организовању и функционисању цивилне заштите
и јединица опште намене;
16) доноси акта из надлежности Скупштине општине у случају ратног стања или елементарних
непогода, с тим што је дужан да их поднесе на потврду Скупштини чим она буде у могућности
да се сасатане;
17) доноси Процену угрожености и План заштите и спасавања у ванредним ситуацијама и План
заштите од удеса;
18) уређује начин коришћења превозних средстава у јавној својини Општине;
19) даје сагласност на опште акте којима се уређују број и структура запослених код корисника
буџетских средстава, установа и јавних предузећа чији је оснивач општина, на број и структуру
запослених и других лица која се ангажују на остваривању програма или дела програма
корисника буџета Општине;
20) даје претходну сагласност носиоцима права коришћења на стварима у јавној својини Општине
(месним заједницама, установама и другим организацијама) за давање у закуп тих ствари;
21) образује жалбену комисију;
22) образује стручна саветодавна радна тела за поједине послове из своје надлежности;
23) информише јавност о свом раду;
24) доноси пословник о раду на предлог председника Општине;
25) врши и друге послове, у складу са законом.

Чланови Општинског већа су:
Председник Општинског већа - Војимир Чарапић,
Заменик председника општине - Дејан Ловић

Чланови Општинског већа :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Зорица Aнастасијевић
Златко Вељовић
Бојан Бојовић
Биљана Петровић
Срђан Миленковић
Владимир Цветковић
Александар Миленковић

Општинско веће може да одлучује ако седници присуствује већина од укупног броја његових чланова.
Општинско веће одлучује већином гласова присутних чланова ако Законом или Статутом за поједина
питања није предвиђена друга већина.Организација, начин рада и одлучивања Општинског већа,
детаљније се уређују његовим пословником у складу са законом и статутом.

ОПШТИНСКА УПРАВА
За вршење управних послова у оквиру права и дужности Општине и одређених стручних послова за
потребе Скупштине општине, председника Општине и Општинског већа, образује се Општинска управа.
Надлежност
Општинска управа
1) припрема прописе и друге акте које доноси Скупштина општине, председник Општине и
Општинско веће;
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2) извршава одлуке и друге акте Скупштине општине, председника Општине и Општинског већа;
3) решава у управном поступку у првом степену о правима и дужностима грађана, предузећа,
установа и других организација у управним стварима из надлежности Општине;
4) обавља послове управног надзора над извршавањем прописа и других општих аката Скупштине
општине;
5) извршава законе и друге прописе чије је извршавање поверено Општини;
6) води законом прописане евиденције и стара се о њиховом одржавању;
7) обавља стручне и административно-техничке послове за потребе рада Скупштине општине,
председника Општине и Општинског већа;
8) пружа помоћ месној заједници у обављању административно-техничких и финансијскоматеријалних послова;
9) доставља извештај о свом раду на извршењу послова из надлежности Општине и поверених
послова, председнику Општине, Општинском већу и Скупштини општине, по потреби, а најмање
једном годишње.
Општинска управа поступа према правилима струке, непристрасно и политички неутрално и дужна је да
сваком омогући једнаку правну заштиту у остваривању права, обавеза и правних интереса.Општинска
управа дужна је да грађанима омогући брзо и делотворно остваривање њихових права и правних
интереса.Општинска управа дужна је да грађанима даје потребне податке и обавештења и пружа правну
помоћ.
Општинска управа дужна је да сарађује са грађанима и да поштује личност и достојанство
грађана.Општинска управа образује се као јединствени орган.У Општинској управи образују се
организационе јединице за вршење сродних управних, стручних и других послова.
Општинском управом руководи начелник.
За начелника Општинске управе може бити постављено лице које има завршен правни факултет, положен
испит за рад у органима државне управе и најмање пет година радног искуства у струци.
Начелник Општинске управе:
Миљан Радосављевић, дипломирани правник,
телефон: 027/381- 652, 381 - 402, lok. 107.
e- mail: nacelnik@kursumlija.org

Начелник Општинске управе:
1) руководи радом Општинске управе,
2) доноси акт о платама запослених и лица које поставља, уз сагласност Председника општине, у
складу са законом и подзаконским актима доноси опште акте о радним односима, дисциплинској
одговорности запослених, радном времену, евиденцији радног времена, коришћењу телефона, о
оцењивању запослених, о решавању стамбених потреба запослених и друга нормативна акта у
складу са законом и актима Скупштине општине,
3) распоређује шефове одељења и запослене у општинској управи,
4) решава о правима и обавезама из радно-правних односа запослених и постављених лица у
Општинској управи, у складу са законом,
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5) решава сукоб надлежности између унутрашњих организационих јединица општинске управе,
6) представља и заступа општинску управу уколико ти послови Законом или Одлуком Скупштине
нису стављени у надлежност другог органа Општине,
7) врши друге послове који су му Законом, Статутом и другим актима органа Општине стављени у
надлежност.

5. ОПИС ПРАВИЛА У ВЕЗИ СА ЈАВНОШЋУ РАДА
Рад органа Општине Куршумлија је јаван.
Јавност рада и непосредно учешће грађана у остваривању локалне самоуправе по правилу обезбеђује се:
•
•
•

путем грађанске иницијативе,
збора грађана и
референдумом.

Органи Општине могу консултовати грађане о питањима из своје надлежности.
Консултације се врше се путем јавне анкете.
Јавна расправа представља скуп различитих активности, предузетих у унапред предвиђеном
временском оквиру, у циљу прибављања предлога и ставова грађана о нацрту неког акта.
Јавна расправа обавезно укључује: организовање најмање једног отвореног састанка представника
надлежних органа Општине, односно јавних служби са заинтересованим грађанима, представницима
удружења грађана и средстава јавног обавештавања или прикупљање предлога, сугестија и мишљења
грађана и осталих учесника у јавној расправи у писаној или електронској форми.
Јавна расправа траје најмање 15 дана.
Орган надлежан за организовање јавне расправе је дужан да грађанима из свих делова Општине омогући
учешће у јавној расправи.
Начин и поступак организовања и спровођења јавне расправе ближе се уређује посебном одлуком
Скупштине општине.
Органи Општине дужни су да одрже јавну расправу:
• у поступку припреме статута;
• у поступку припреме буџетa Општине (у делу планирања инвестиција);
• у поступку припреме стратешких планова развоја;
• у поступку утврђивања стопа изворних прихода Општине;
• у поступку припреме просторних и урбанистичких планова;
• у другим случајевима предвиђеним законом и статутом Општине.
Јавна расправа спроводи се о нацрту акта (одлуке, плана и другог акта у припреми), а може се спровести
и раније на предлог органа надлежног за припрему и утврђивање нацрта.
Седнице Скупштине општине су јавне.
За јавност рада Скупштине општине одговоран је председник Скупштине општине.
Седницама Скупштине општине могу присуствовати представници средстава јавног информисања,
овлашћени представници предлагача, као и друга заинтересована лица, у складу са пословником
Скупштине општине.
У случају да не постоји могућност да сви заинтересовани присуствују седници Скупштине, председник
Скупштине ће одлучити коме ће омогућити присуство седници полазећи од редоследа пријављивања и
интереса пријављених за тачке на дневном реду.
Скупштина општине може одлучити да седница Скупштине не буде јавна из разлога безбедности и
других разлога утврђених законом.
Радно тело може организовати јавно слушање о предлозима одлука и других прописа о којима одлучује
Скупштина општине.
Организовање и спровођење јавног слушања ближе се уређују Пословником Скупштине општине
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Општина обезбеђује јавност рада давањем информација средствима јавног информисања и
обезбеђивањем услова за несметано обавештавње јавности о обављању послова из свог делокруга и свим
променама које су у вези са организацијом, делокругом послова, распоредом радног времена и другим
пословима.
Председник општине даје информације о раду Општине средствима јавног информисања а може
овластити и друго запослено лице да то учини.
Општина може ускратити давање информација ако њихова садржина представља државну, војну,
службену или пословну тајну.
О ускраћивању информација одлучује Председник општине.
Радно време
Радно време у Општинској управи општине Куршумлија почиње у 07:00 часова, а завршава се у
15:00 часова.
Распоред радног времена запослених и постављених лица у Општинској управи утврђује
начелник Општинске управе уз сагласност Општинског већа.
Дневни одмор (пауза) у трајању од 30 минута користи се од 09:00 до 9:30 часова.
Контакт подаци: Општина Куршумлија
Седиште општине Куршумлија је у Куршумлији, ул. Пролетерских бригада бб.
Матични број општине је: 7132727
Порески идентификациони број ПИБ је: 100622853
Адреса интернет странице: www.kursumlija.org
телефон: централа: 027/381-402, 381-383 ;
факс: 027/381-785
email: info@kursumlija.org, predsednik@kursumlija.org
Пошта:
Општина Куршумлија,
Пролетерских бригада бб,
18430 Куршумлија, Србија
656331
Подношење захтева за приступ информацијама од јавног значаја
Подношење захтева писаним путем.
Тражилац подноси писмени захтев органу власти за остваривање права на приступ
информацијама од јавног значаја.
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Захтев мора садржати назив органа власти, име, презиме и адресу тражиоца, као и што
прецизнији опис информације која се тражи. Захтев може садржати и друге податке који олакшавају
проналажење тражене информације. Тражилац не мора навести разлоге за захтев. Ако захтев није уредан,
овлашћено лице органа власти дужно је да, без надокнаде, поучи тражиоца како да те недостатке отклони,
односно да достави тражиоцу упутство о допуни. Ако тражилац не отклони недостатке у одређеном року,
односно у року од 15 дана од дана пријема упутства о допуни, а недостаци су такви да се по захтеву не
може поступати, орган власти донеће закључак о одбацивању захтева као неуредног.
Образац за подношење захтева
Захтев за приступ информацији од јавног значаја налази се на последњој страни овог
Информатора.
Контакт подаци лица која су овлашћена за сарадњу са новинарима и јавним гласилима
За односе са јавношћу, комуникацију са медијима задужен је саветник за послове из области
јавног информисања - Јасмина Савић, e-mail: jasmina.savic@kursumlija.org

ИЗАБРАНА И ПОСТАВЉЕНА ЛИЦА У ОРГАНИМА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА
Војимир Чарапић, дипл. правник,
телефон : 027/381 – 383
е-mail: predsednik@kursumlija.org

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ
Дејан Ловић, инг. машинства
телефон : 027/381 – 383
e-mail: zamenik.predsednika@kursumlija.org
ПОМОЋНИК ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ
Јовица Ђиновић, дипл.инж. пољ.
Телефон: 027/ 381 - 652; 381 - 402, lokal 107
e-mail: pomocnik.predsednika@kursumlija.org

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ;
Славимир Михајловић
телефон : 027/385 - 958
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е- mail: predsednik.skupštine@kursumlija.org

СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ;
Маја Милијановић, дипл. правник
телефон: 027/381 – 402, lokal 125.
е-mail: skupstinski.poslovi@kursumlija.org

ЗАМЕНИК СЕКРЕТАРА СКУПШТИНЕ
Наташа Миленковић, дипл.правник
телефон: 027/381 – 402, lokal 121.
е-mail: skupstinski.poslovi@kursumlija.org

НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
Миљан Радосављевић, дипл. правник
телефон : 027/381 – 652, 027/ 381- 402 lokal 107
е- mail: nacelnik@kursumlija.org

ЧЛАНОВИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Поред Председника општине и заменика председника општине чланови општинског већа по функцији:

Чланови Општинског већа :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Зорица Aнастасијевић
Златко Вељовић
Бојан Бојовић
Биљана Петровић
Срђан Миленковић
Владимир Цветковић
Александар Миленковић

ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА
1) Одељење за привреду и локални економски развој,
2) Одељење за друштвене делатности и општу управу,
3) Одељење за локалну пореску администрацију, буџет и финансије.

- ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ
Шеф Oдељења Снежана Радовић, дипломирани економиста,
телефон: 027/381-584,
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e-mail: privreda@kursumlija.org

-

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЛОКАЛНУ ПОРЕСКУ АДМИНИСТРАЦИЈУ БУЏЕТ И
ФИНАНСИЈЕ:

Шеф Одељења за локалну пореску администрацију буџет и финансије
Данијела Симић, дипломирани економиста,
Телефон: 027/381- 402 локал 129.
е-mail: finansije@kursumlija.org

-

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ И ОПШТУ УПРАВУ

Владан Јовановић, дипл. правник
телефон: 027/ 381- 383, 027/ 381- 402 lokal 112.
е-mail: opstaupravakursumlija@gmail.com

-

ПРАВОБРАНИЛАЦ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА

Наташа Јовановић, дипл. правник,
телефон: 027/381-402 локал 121,
е-mail: javni.pravobranilac@kursumlija.org.

-

ИНТЕРНА РЕВИЗИЈА

6. СПИСАК НАЈЧЕШЋЕ ТРАЖЕНИХ ИНФОРМАЦИЈА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
Поступајући у складу са Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја, у 2016. години
- овлашћеном лицу општине Куршумлија, поднето јe 23 (двадесет три) захтева, који су решени су у
законски предвиђеном року, те није било жалби.
На основу поменутог Закона, информације су најчешће потраживали грађани, политичке странке,
невладине организације и удружења. Највећи број поднетих захтева, односио се на информације којима
располаже Општинска управа општине Куршумлија.
Табела 1. - Примена Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја
у 2020. години
1) Зaхтeви:
Рeд.
бр.

Tрaжилaц
инфoрмaциje

Брoj

Бр. усвojeних-

Брoj

Брoj
oдбиjeних зaхтeвa
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пoднeтих
зaхтeвa

дeлимичнo
усвoj. зaхтeвa

oдбaчeних
зaхтeвa

1.

Грaђaни

8

8

0

0

2.

Meдиjи

1

1

0

0

3.

Нeвлaдинe oргaн. и др.
удружeњa грaђaнa

11

11

0

0

4.

Пoлитичкe стрaнкe

1

1

0

0

5.

Oргaни влaсти

0

0

0

0

6.

Oстaли

0

0

0

0

7.

Укупнo

21

21

0

0

2) Жaлбe:
Рeд.
бр.

Tрaжилaц
инфoрмaциje

Укупaн
бр.
изjaвљeн
их

Бр. жaлби

Бр. жaлби збoг
нeпoступaњa пo
зaхтeву

Бр. oстaлих жaлби

збoг
oдбиjaњa
зaхтeвa

Бр. жaлби
нa зaкључaк
o
oдбaцивaњу
зaтeвa

жaлби
1.

Грaђaни

2

0

0

2

0

2.

Meдиjи

0

0

0

0

0

3.

Нeвлaдинe oргaн.
и

1

0

0

1

0

др. удружeњa
грaђaнa
4.

Пoлитичкe
стрaнкe

0

0

0

0

0

5.

Oргaни влaсти

0

0

0

0

0

6.

Oстaли

0

0

0

0

0

7.

Укупнo

3

0

0

3

0

3) Tрoшкoви пoступкa:
Tрoшкoви нaплaћивaни
Укупaн изнoс

Tрoшкoви нису нaплaћивaни
Брoj жирo рaчунa

4)Инфoрмaтoр o рaду oргaнa
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Дaтум изрaдe
Инфoрмaтoрa

Oбjaвљeн нa
Интeрнeту

Изрaђeн у
штaмпaнoм
oблику

Дaтум
пoслeдњeг
aжурирaњa

26.12.2013.

Дa

Дa

11.10.2021.

Ниje изрaђeн

Рaзлoзи збoг
кojих ниje
изрaђeн

Oдржaвaњe oбукe зaпoслeних
Oбукa спрoвeдeнa

Рaзлoзи нeспрoвoђeњa oбукe

Дa
Oдржaвaњe нoсaчa инфoрмaциja
Рeдoвнo сe oдржaвajу

Рaзлoзи нeoдржaвaњa

Дa
Имe и прeзимe Oвлaшћeнoг лицa зa пoступaњe пo зaхтeвимa зa инфoрмaциjoм:
Владан Јовановић, дипл. правник
Држaвни oргaн Општинска управа општине Куршумлија
Oдговорно лице:
Миљан Радосављевић дипл. правник

7. ОПИС НАДЛЕЖНОСТИ, ОВЛАШЋЕЊА И ОБАВЕЗА

Председник општине Куршумлија
Војимир Чарапић, дипл. правник;
телефон : 027/381-374
е-mail: predsednik@kursumlija.org

Председник Општине:
представља и заступа Општину;
предлаже начин решавања питања о којима одлучује Скупштина општине;
наредбодавац је за извршење буџета;
оснива општинску службу за инспекцију коришћења буџетских средстава и службу за интерну
ревизију Општине;
5) усмерава и усклађује рад Општинске управе;
6) представља Општинско веће, сазива и води његове седнице;
7) доноси појединачне акте за које је овлашћен законом, овим статутом или одлуком Скупштине
општине;
21
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8) доноси решење о давању у закуп грађевинског земљишта у јавној својини Општине у складу са
законом, другим прописима и програмом коришћења грађевинског земљишта;
9) одлучује о давању у закуп, односно на коришћење непокретности у јавној својини Општине, у
складу са законом и прописом Општине;
10) одлучује о прибављању и располагању покретним стварима у јавној својини Општине;
11) врши распоред службених зграда и пословних просторија у јавној својини Општине;
12) закључује уговоре у име Општине, на основу овлашћења из закона, статута и одлука
Скупштине општине;
13) у име Општине закључује колективне уговоре за органе и за предузећа, установе и друге јавне
службе чији је оснивач Општина;
14) одлучује о организовању и спровођењу јавних радова;
15) закључује уговор о донацији од физичког или правног лица;
16) командант је Општинског штаба за ванредне ситуације по положају, доноси одлуку о
проглашењу и о укидању ванредне ситуације на предлог Општинског штаба за ванредне
ситуације;
17) доноси одлуку о проглашењу дана жалости у Општини;
18) информише јавност о свом раду;
19) подноси жалбу Уставном суду Републике Србије ако се појединачним актом или радњом
државног органа или органа Општине онемогућава вршење надлежности Општине;
20) образује стручна саветодавна радна тела за поједине послове из своје надлежности;
21) поставља и разрешава помоћнике председника општине;
22) поставља општинског правобраниоца;
23) врши и друге послове утврђене овим статутом и другим актима Општине.

Општинско веће
1) Општинско веће чине Председник општине, Заменик председника општине, као и 7 чланова
Општинског већа.
2) Председник Општине је председник Општинског већа.
3) Заменик председника Општине је члан Општинског већа по функцији.
4) Чланове Општинског већа бира Скупштина општине, на период од четири године, тајним гласањем,
већином од укупног броја одборника.
5) Кандидате за чланове Општинског већа предлаже кандидат за Председника општине.
Општинско веће:
1) предлаже Статут, буџет и друге одлуке и акте које доноси Скупштина;
2) непосредно извршава и стара се о извршавању одлука и других аката Скупштине општине;
3) доноси одлуку о привременом финансирању у случају да Скупштина општине не донесе буџет
пре почетка фискалне године;
4) врши надзор над радом Општинске управе, поништава или укида акте Општинске управе који
нису у сагласности са законом, статутом и другим општим актом или одлуком које доноси
Скупштина општине;
5) решава у управном поступку у другом степену о правима и обавезама грађана, предузећа и
установа и других организација у управним стварима из надлежности Општине;
6) прописује посебне елементе процене ризика и учесталост вршења инспекцијског надзора на
основу процене ризика из изворне надлежности Општине, као и посебне елементе плана
одређеног инспекцијског надзора из изворне надлежности Општине;
7) прати реализацију програма пословања и врши координацију рада јавних предузећа чији је
оснивач Општина;
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8) оснива буџетски фонд и утврђује програм коришћења средстава буџетског фонда, у складу са
законом;
9) усваја извештаје о извршењу буџета Општине и доставља их Скупштини општине;
10) подноси тромесечни извештај о раду јавних предузећа Скупштини општине, ради даљег
извештавања у складу са законом којим се уређује правни положај јавних предузећа;
11) предлаже акта које доноси Скупштина општине ради заштите општег интереса у јавном
предузећу и друштву капитала чији је оснивач Општина;
12) одлучује решењем о употреби средстава текуће и сталне буџетске резерве;
13) стара се о извршавању поверених надлежности из оквира права и дужности Републике;
14) поставља и разрешава начелника Општинске управе;
15) доноси План одбране Општине који је саставни део Плана одбране Републике Србије, усклађује
припреме за одбрану правних лица у делатностима из надлежности Општине са Планом
одбране Републике Србије, доноси одлуку о организовању и функционисању цивилне заштите
и јединица опште намене;
16) доноси акта из надлежности Скупштине општине у случају ратног стања или елементарних
непогода, с тим што је дужан да их поднесе на потврду Скупштини чим она буде у могућности
да се сасатане;
17) доноси Процену угрожености и План заштите и спасавања у ванредним ситуацијама и План
заштите од удеса;
18) уређује начин коришћења превозних средстава у јавној својини Општине;
19) даје сагласност на опште акте којима се уређују број и структура запослених код корисника
буџетских средстава, установа и јавних предузећа чији је оснивач општина, на број и структуру
запослених и других лица која се ангажују на остваривању програма или дела програма
корисника буџета Општине;
20) даје претходну сагласност носиоцима права коришћења на стварима у јавној својини Општине
(месним заједницама, установама и другим организацијама) за давање у закуп тих ствари;
21) образује жалбену комисију;
22) образује стручна саветодавна радна тела за поједине послове из своје надлежности;
23) информише јавност о свом раду;
24) доноси пословник о раду на предлог председника Општине;
25) врши и друге послове, у складу са законом.

Председник Општинског већа :
Председник Општинског већа - Војимир Чарапић,
Заменик председника Општине – Дејан Ловић
Чланови Општинског већа :

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Зорица Aнастасијевић
Златко Вељовић
Бојан Бојовић
Биљана Петровић
Срђан Миленковић
Владимир Цветковић
Александар Миленковић

Скупштина општине
Скупштина општине је највиши орган општине који врши основне функције локалне власти, утврђене
Уставом, законом и статутом. Скупштину општине чине одборници, које бирају грађани на непосредним
изборима, тајним гласањем, у складу са Законом и Статутом општине.
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Скупштина општине, у складу са законом:
1) доноси Статут општине и пословник Скупштине општине;
2) доноси буџет и усваја завршни рачун буџета;
3) утврђује стопе изворних прихода Општине, као и начин и мерила за одређивање висине
локалних такса и накнада;
4) доноси план развоја Општине, планске документе јавних политика, средњорочне планове и
друге планске документе, у складу са законом;
5) доноси просторни и урбанистички план Општине;
6) доноси прописе и друге опште акте из надлежности општине;
7) бира и разрешава локалног омбудсмана;
8) расписује општински референдум и референдум на делу територије Општине, изјашњава се о
предлозима садржаним у грађанској иницијативи и утврђује предлог одлуке о самодоприносу;
9) образује и уређује организацију и рад организација и служби за потребе Општине;
10) оснива јавна предузећа и друштва капитала за обављање делатности од општег интереса у
складу са законом и овим статутом, даје сагласност на законом одређене опште и друге правне
акте и радње јавног предузећа, односно друштва капитала, ради заштите општег интереса;
11) оснива установе и организације у области предшколског образовања и васпитања, основног
образовања, културе, социјалне заштите, примарне здравствене заштите, физичке културе,
спорта, дечје заштите и туризма, прати и обезбеђује њихово функционисање;
12) именује и разрешава надзорни одбор и директора јавног предузећа чији је оснивач, даје
сагласност на статут јавног предузећа и врши друга права оснивача у складу са законом и
оснивачким актом;
13) именује и разрешава управни одбор, надзорни одбор и директора установе, организације и
службе чији је оснивач и даје сагласност на њихове статуте у складу са законом;
14) бира и разрешава председника Скупштине и заменика председника Скупштине;
15) поставља и разрешава секретара и заменика секретара Скупштине;
16) бира и разрешава председника Општине и, на предлог председника Општине, бира заменика
председника Општине и чланове Општинског већа;
17) именује општинску изборну комисију за спровођење избора за одборнике скупштине општине, у
складу са законом;
18) усваја Кадровски план;
19) уређује услове и начин обављања комуналних делатности, права и обавезе корисника
комуналних услуга, обим и квалитет комуналних услуга и начин вршења надзора над
обављањем комуналних делатности, оснива јавна предузећа за обављање комуналне делатности,
односно поверава обављање тих делатности друштву капитала или предузетнику, прописује
опште услове одржавања комуналног реда и мере за њихово спровођење;
20) доноси годишње и средњорочне програме уређивања грађевинског земљишта; одлучује о
отуђењу грађевинског земљишта у складу са законом и прописом Општине;
21) доноси локалну стамбену стратегију у складу са Националном стамбеном стратегијом, акциони
план за њено спровођење и програме стамбене подршке, може основати јавну стамбену агенцију
у складу са законом, као и правно лице за обављање послова од јавног интереса у области
становања;
22) уређује коришћење пословног простора који је у јавној својини Општине, уређује висину
закупнине пословног простора и врши друге послове у вези са коришћењем пословног простора,
у складу са законом и другим актима Општине;
23) уређује критеријуме и поступак давања станова у закуп и њихове куповине;
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24) прописује висину закупнине за коришћење стамбених зграда, станова и гаража у јавној својини
Општине;
25) ближе уређује коришћење, одржавање и управљање стварима у јавној својини Општине;
26) уређује ближе услове за обављање такси превоза путника;
27) доноси програме коришћења и заштите природних вредности и програме заштите животне
средине, односно локалне акционе и санационе планове, у складу са стратешким документима и
интересима и специфичностима Општине и утврђује посебну накнаду за заштиту и унапређење
животне средине;
28) доноси годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта, утврђује
противерозионе мере и њихово спровођење;
29) доноси програм развоја туризма у складу са Стратегијом; утврђује висину боравишне таксе на
територији Општине;
30) доноси локални акциони план за борбу против корупције на нивоу Општине и образује стално
радно тело за праћење спровођења локалног акционог плана;
31) доноси програм контроле и смањења популације напуштених паса и мачака,
уређује држање и заштиту домаћих животиња и кућних љубимаца, у складу са законом;
32) доноси оперативни план за воде II реда, одређује место и начин коришћења воде за рекреацију,
укључујући и купање;
33) доноси акциони план за спровођење Националне стратегије за младе на територији Општине;
34) доноси програм и план енергетске ефикасности;
35) одлучује о прибављању и отуђењу непокретности у јавној својини Општине, заснивању
хипотеке на непокретностима у јавној својини Општине, као и о преносу права својине на
другог носиоца права јавне својине;
36) одлучује о улагању ствари у јавној својини Општине и права у капитал јавног предузећа и
друштва капитала чији је оснивач, у складу са законом;
37) одлучује о преносу права коришћења на стварима у својини Општине, установама, јавним
агенцијама и другим организацијама чији је оснивач Општина;
38) одлучује о давању концесије када су јавна тела и предмет концесије у надлежности Општине,
даје сагласност на концесиони акт;
39) даје сагласност и усваја предлог пројекта јавно-приватног партнерства, даје сагласност на нацрт
јавног уговора у пројекту јавно-приватног партнерства и даје овлашћење председнику Општине
да потпише јавни уговор у име Општине;
40) образује Штаб за ванредне ситуације, доноси план и програм развоја система заштите и
спасавања;
41) образује робне резерве и утврђује њихов обим и структуру;
42) утврђује општинске таксе и друге локалне приходе који Општини припадају по закону;
43) утврђује висину доприноса за уређивање грађевинског земљишта;
44) утврђује накнаду за комуналне услуге и даје сагласност на одлуку о промени цена комуналних
услуга, у складу са законом;
45) утврђује критеријуме и поступак за регресирање трошкова боравка у предшколској установи за
децу из материјално угрожених породица;
46) доноси акт о јавном задуживању Општине, у складу са законом којим се уређује јавни дуг;
47) прописује радно време угоститељских, трговинских и занатских објеката;
48) даје мишљење о републичком, покрајинском и регионалном просторном плану;
49) оснива стална и повремена радна тела за разматрање питања из њене надлежности;
50) подноси иницијативу за покретање поступка оснивања, укидања или промене територије
Општине;
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51) даје мишљење о законима којима се уређују питања од интереса за локалну самоуправу;
52) разматра извештај о раду и даје сагласност на програм рада јавних предузећа;
53) одлучује о сарадњи и удруживању са градовима и општинама, удружењима, хуманитарним и
другим организацијама;
54) информише јавност о свом раду;
55) покреће поступак за оцену уставности и законитости закона или другог општег акта Републике
Србије којим се повређује право на локалну самоуправу;
56) утврђује празник Општине;
57) даје сагласност на употребу имена, грба и другог обележја Општине;
58) уређује поступак, услове и критеријуме за додељивање јавних признања и почасних звања које
додељује Општина и одлучује о додели јавних признања и почасних звања;
59) одлучује о називима улица, тргова, градских четврти, заселака и других делова насељених места;
60) разматра и усваја годишње извештаје о раду јавних предузећа, установа и других јавих служби
чији је оснивач или већински власник општина;
61) разматра извештај о раду локалног омбудсмана;
62) усваја Етички кодекс понашања функционера (у даљем тексту: Етички кодекс);
63) доноси мере и усваја препоруке за унапређење људских и мањинских права;
64) обавља и друге послове утврђене законом и овим статутом.
Председник Скупштине организује рад Скупштине општине, сазива и председава њеним седницама,
остварује сарадњу са Председником општине и Општинским већем, стара се о остваривању јавности рада,
потписује акта која Скупштина општине доноси и обавља друге послове утврђене овим Статутом и
Пословником Скупштине општине.
Председник Скупштине општине Куршумлија;
Дејан Ловић, инж.машинства
телефон : 027/385-958, 381- 402 локал 108.
е- mail: predsednik.skupstine@kursumlija.org
Председник скупштине има заменика који га замењује у случају његове одсутности, спречености да
обавља своју дужност.
Скупштина општине има секретара који се стара о обављању стручних послова у вези са сазивањем и
одржавањем седница Скупштине и њених радних тела и руководи административним пословима везаним
за њихов рад.
Секретар Скупштине се поставља на четири године, на предлог председника Скупштине, и може бити
поново постављен. За секретара Скупштине општине може бити постављено лице са завршеним правним
факултетом, положеним стручним испитом за рад у органима управе и радним искуством од најмање три
године.
Скупштина општине може, на образложен предлог Председника Скупштине општине, разрешити
секретара и пре истека мандата.
Секретар има заменика који га замењује у случају његове одсутности.
Заменик секретара Скупштине општине поставља се и разрешава на исти начин и под истим условима
као и секретар. По престанку мандата секретар Скупштине општине, уколико је радник општинске
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управе, биће распоређен на радно место сходно својој стручној спреми у Органу управе.
Секретар Скупштине је одговоран за благовремено достављање података, списа и исправа, када то
захтева надлежни орган Републике који врши надзор над радом и актима Скупштине општине.
Секретар Скупштине општине Куршумлија;
Маја Милијановић, дипл. правник
телефон: 027/381-402 локал 125.
е-mail: sekretar.skupstine@kursumlija.org
Заменик секретара Скупштине
Наташа Миленковић, дипл.правник
телефон: 027/381-402 локал 121.

Општинска

управа

За вршење управних послова у оквиру права и дужности Општине и одређених стручних послова за
потребе Скупштине општине, Председника општине и Општинског већа, образује се Општинска управа.

-

Општинска управа:припрема прописе и друге акте које доноси Скупштина општине,
Председник општине и Општинско веће;

-

извршава одлуке и друге акте Скупштине општине, Председника општине и Општинског већа;

-

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

-

обавља послове управног надзора над извршавањем прописа и других општих аката Скупштине
општине;

-

извршава законе и друге прописе чије је извршавање поверено Општини;

-

обавља стручне и друге послове које утврди Скупштина општине, Председник општине и
Општинско веће;

-

доставља Извештај о свом раду на извршењу послова из надлежности Општине и поверених
послова, Председнику општине, Општинском већу и Скупштини општине по потреби, а најмање
једном годишње.

-

Општинска управа поступа према правилима струке, непристрасно и политички неутрално и
дужна је да сваком омогући једнаку правну заштиту у остваривању права, обавеза и правних
интереса.

-

Општинска управа дужна је да грађанима омогући брзо и делотворно остваривање њихових права
и правних интереса.Општинска управа дужна је да грађанима даје потребне податке и
обавештења и пружа правну помоћ.Општинска управа дужна је да сарађује са грађанима и да
поштује личност и достојанство грађана.Општинска управа образује се као јединствени орган.У
Општинској управи образују се организационе јединице за вршење сродних управних, стручних
и других послова.
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Општинском управом руководи Начелник.
За Начелника општинске управе може бити постављено лице које има завршен правни факултет,
положен испит за рад у органима државне управе и најмање пет година радног искуства у струци.
Начелника Општинске управе;
Миљан Радосављевић, дипломирани правник.
телефон: 027/ 381- 652, 027/ 381- 402 loкal 127.
е- mail: nacelnik@kursumlija.org
Начелник Општинске управе:
-

руководи радом Општинске управе,

-

Општинској управи, уз сагласност Општинског већа,

-

доноси акт о платама запослених и лица које поставља, уз сагласност Председника општине,

-

у складу са законом и подзаконским актима доноси опште акте о радним односима,

-

дисциплинској одговорности запослених, радном времену, евиденцији радног времена,
коришћењу телефона, о оцењивању запослених, о решавању стамбених потреба запослених
и друга нормативна акта у складу са законом и актима Скупштине општине,

-

распоређује шефове одељења и запослене у општинској управи,

-

решава о правима и обавезама из радно-правних односа запослених и постављених лица у
Општинској управи, у складу са законом,

-

решава сукоб надлежности између унутрашњих организационих јединица општинске
управе,
представља и заступа општинску управу уколико ти послови Законом или Одлуком

-

Скупштине нису стављени у надлежност другог органа Општине,

-

врши друге послове који су му Законом, Статутом и другим актима органа Општине стављени у
надлежност.

Општинска управа општине Куршумлија има три одељења :
1) Одељење за привреду и локални економски развој,
2) Одељење за друштвене делатности и општу управу,
3) Одељење за локалну пореску администрацију, буџет и финансије,
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-

Одељење за привреду и локални економски развој;

Шеф Oдељења за привреду и локални економски развој
Снежана Радовић, дипл. економиста,
телефон : 027/381-584,
e-mail: privreda@kursumlija.org.
- Одељење за друштвене делатности и општу управу;
Владан Јовановић, дипл. правник
телефон : 027/ 381- 652, 027/ 381- 402 lokal 127.
е-mail: drustvene.delatnosti@kursumlija.org

-

Одељење за локалну пореску администрацију, буџет и финансије;

Шеф Одељења за локалну пореску администрацију буџет и финансије
Данијела Симић, дипл.економиста
телефон : 027/381-073,
е-mail: lpafinansije@kursumlija.org.

-

Правобранилаштво Општине Куршумлија;

Наташа Јовановић, дипл. правник
телефон : 027/381-402 локал 121,
em:javni.pravobranilac@kursumlija.oрg.

-

Интерна ревизија

8. ОПИС ПОСТУПАЊА У ОКВИРУ НАДЛЕЖНОСТИ, ОВЛАШЋЕЊА И
ОБАВЕЗА
Одељење за привреду и локални економски развој врши управне и стручне послове из области
привреде, даје пројекције кретања и учествује у изради стратегије привредног развоја општине, врши
стручне, административно техничке и друге послове на вођењу, координирању и сервисирању послова
из области локалног економског развоја, обавља послове маркетинга и промоције локалног економског
развоја кроз јавне наступе општине, решава по захтевима из области привреде и предузетништва који се
односе на задовољавање одређених потреба грађана у области занатства, угоститељства, трговине,
туризма и саобраћаја и других привредних делатности од интереса за општину, организује послове око
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општинских робних резерви образовање и коришћење, чување и обнављање, врши послове управе који
се односе на заштиту, уређење, унапређење и коришћење пољопривредног земљишта на бази годишњег
програма, послове у вези израде и спровођења плана за одбрану од поплава, учествује у заштити подручја
са природним лековитим својством, пружа стручну помоћ осталим службама везаним за област
пољопривреде, пружа информације пољопривредним произвођачима о мерама аграрне политике и помоћ
у коришћењу подстицајних средстава, врши процену вредности пољопривредних добара за потребе
осталих општинских служби, врши послове општинске управе из области граћевинарства, издавање
грађевинсиких дозвола за изградњу објеката, обезбеђивање поступка техничког прегледа објеката и
издавање употребних дозволе за објекте, врши инспекцијски надзор од стране
грађевинске инспекције, организује и предузима мере за спречавање бесправне изградње, у области
урбанизма издавање локацијских дозвола и информација о локацији, обавља послове на припреми и
доношењу просториних и урбанистичких планова, привабљању мишљења од надлежних министарстава
о усаглашености просторних и урбанистичких планова са прописима о планирању, давање мишљења на
нацрте просторних и урбанистичких планова из надлежности општине, спровођење урбанистичких
планова из надлежности општине, издавање обавештења о намени грађевинске парцеле,. послове који
произилазе из Закона о становању и Закона о одржавању стамбених зграда за чије обављање је надлежан
орган Општинске управе, послове који се односе на бесправно усељење, око откупа станова у власништву
општине, евиденција станова и пословног простора чији је власник општина, у области комуналне
делатности врши послове који се односе на уређење, развој и обављање комуналних делатности, врши
надзор над применом Закона о комуналним делатностима и над законитошћу рада јавних комуналних
преудзећа и других предузећа која обављају комуналне делатности, имовинско-правне послова везане за
експропријацију непокретности и административни пренос непокретности, изузимање и додељивања
земљишта, издавања тапија, утврђивања земљишта за редовну употребу објекта и формирање
грађевинске парцеле, управни поступак у вези поништавања правоснажног решења о изузимању градског
грађевинског земљишта, послове везане за конверзију права коришћења у право својине уз накнаду, за
престанак права коришћења грађевионског земљишта, у вези самовласних заузећа земљишта, води
евиденцију непокретности чији је корисник општина, у области саобраћаја ово одељење врши послове
који се односе на обезбеђивање услова за изградњу, одржавање и коришћење локални и некатегорисаних
путева и осталих саобраћајних објеката који су у надлежности општине, назор над спровођењем
оптштинских прописа из области саобраћаја и надзор над саобраћајним објектима у гараду, инспекцијски
надзор над извршавањем прописа у вези са линијским превозом у градском и приградском саобраћају,
контрола такси превоза, заштита локалних и некатегорисаних путева у складу са Законом, давање
одобрења за прикључак прилазних путева на локални пут, пуштање у саобраћај локалних и
некатегорисаних путева, надзор и давање одобрења за прекопавање локалних и некатегорисаних путева,
привремену забрану саобраћаја, одрађивање и утврђивање аутобуских и такси станица и стајалишта и
друге послове, из области заштите животне срдине који се односе на: мере заштите у планирању и
изградњи објеката, заштиту и унапређење животне средине, природе и ваздуха и природних добара у
општини, заштиту од буке и вибрације, заштиту од јонизирајућих зрачења, заштиту од опасних и штетних
материја на подручју општине, врши преглед пословних просторија у области трговине, угоститељства
и др. делатности ради добијања одобрења за обављање делатности, предлаже стављање под заштиту
природних добара, врши припрему и израду свих одлука и других општих аката из надлежаности
Одељења, обавља администативно-техничке и биротехничке послове за потребе Одељења, врши и све
друге послове у складу са законом, Статутом и Одлукама општине. Одељење за привреду и локални
економски развој обавља послове који се односе на надзор над применом Закона о туризму, праћење
стања, предлагање мера и инспекцијског надзора над радом установа у области предшколског васпитања
и образовања, основног и средњег образовања, послове јавних набавки који се односе на: истраживање
тржишта и ефикасно планирање набавки; припрему плана набавки за кориснике буџетских средстава за
које спроводи поступке јавних набавки у сарадњи са другим службама; обезбеђивање услова за
економичну, ефикасну и транспарентну употребу јавних средстава и подстицања конкурентности и
равноправности понуђача у поступцима јавних набавки; спровођење поступака јавних набавки по
процедури прописаној законом; спровођење поступака јавних набавки по овлашћењу других наручилаца
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у складу са Законом о јавним набавкама; спровођење обједињених набавки за више наручилаца у складу
са законом; објављивање огласа о јавним набавкама, конкурсне документације, обавештења и извештаја
на Порталу јавних набавки; пружање консултанских услуга и стручне помоћи директним и индиректним
корисницима буџетских средстава и понуђачима у поступцима јавних набавки; одређивање запослених
који ће представљати општину/општина у поступцима јавних набавки које спроводе други наручиоци;
прикупљање и евидентирање одређених података о поступцима јавних набавки и закљученим уговорима
о јавним набавкама; вођење посебне евиденције о јавним набавкама мале вредности; састављање
извештаја о закљученим уговорима о јавним набавкама велике и мале вредности и спроведеним
поступцима; достављање у предвиђеном законском року наведених извештаја Управи за јавне набавке;
праћење реализације закључених уговора о јавним набавкама; остваривање сарадње са органима и
организацијама који у оквиру своје надлежности примењују прописе из области јавних набавки;
обављање других послова у складу са Законом о јавним набавкама и другим прописима којима се уређује
област јавних набавки, праћење стања, и функционисања јавне расвете, извршење извршних или
коначних решења из делокруга Општинске управе, вођење потребних евиденција; сарадњу са другим
органима и организацијама ради међусобног обавештавања, размене података, пружања помоћи и
заједничких мера и радњи од значаја за инспекцијски надзор, у циљу ефикаснијег обављања послова;
пружање стручне помоћи, припрему документације, израду и ажурирање процене угрожености и планова
заштите и спасавања који обухватају превентивне мере заштите којима се спречавају елементарне
непогоде или ублажава њихово дејство; израду мера заштите и спасавања у случају непосредне опасности
од елементарних непогода; предузимање мера ублажавања и отклањања непосредних последица од
елементарних непогода; организацију цивилне заштите, успостављање интегрисаног система заштите и
спасавања који би објединили све превентивне и оперативне мере заштите живота и имовине грађана;
предузимање мера и праћење реализације мера из планова одбране и планова за ванредне ситуације,
посебно у делу предузимања превентивних мера и процене ризика; сагледавање последица штета
насталих елементарном непогодом и другим ванредним догађајима; обављање стручних и
административних послова за потребе Општинског штаба за ванредне ситуације и јединица цивилне
заштите.
Одељење за друштвене делатности и општу управу обавља послове који се односе на: задовољавање
одређених потреба грађана у области предшколског, основног и средњег образовања, здравства и
социјалне заштите за чије се остваривање средства обезбеђују у буџету општине, културе, физичке
културе, информисања у складу са Законом, на оствривање надзора над законитошћу рада у области
друштвених делатности чији је оснивач општина, као и других институција чији се рад , зараде,
програмске активности и други трошкови, у целини или
делимично финансирају из буџета општине, послове који се односе на спорт и физичку култруру везану
за општину, спортске манифестације, развој и унапређење дечијег и омладинског спорта, масовне
физичке културе, послове везане за адаптацију и одржавање спортских објеката, на сарадњу са спортским
клубовима и другим спортско педагошким организацијама и школским установама, послове заштите
културних добара на подручју општине, на област борачко-инвалидске заштите и заштите цивилних
инвлида рата, друштвене бриге о деци, разврставање деце ометене у психо-физичком развоју, евиденцију
избеглих, прогнаних и расељених лица, планирање припрема за одбрану, израду плана одбране, сарадње
и координације са органима Министарства одбране, на унапређивање организације рада и модернизације
Општинске управе увођењем информатичке опреме, примену Закона и других прописа у општем
управном поступку у Општинској управи, на послове пријемне канцеларије-писарнице и архиве, оверу
прописа и преписа, на вршење надзора над радом месних канцеларија, на лична стања грађана-вођење
матичних књига и извода и уверења и других аката, вођење општег бирачког списка, послове за потребе
месних заједница на подручју општине, на вођење персоналне евиденције у вези са радним односима,
радне књижице, на старање о средставима за рад и опреми, на коришћење и одржавању зграда и
службених просторија и обезбеђовању других услова за рад Општинске управе и обезбеђивању
рационалног коришћења пословног простора.Ово Одељење припрема и израђује предлоге Одлука и
других аката из своје надлежности и обавља и друге послове одређене законом, Статутом и Одлуком
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Скупштине општине.
У оквиру Одељења за друштвене делатности и општу упаву образују се следеће месне канцеларије:
1.Месне канцеларије Барлово са седиштем у Барлову за насељена места Барлово, Богујевац, Горње
Точане, Доње Точане и Ново Село.
2.Месне канцеларије Грабовница са седиштем у Грабовници за насељена места: Грабовница, Дединац,
Космача, Крчмаре и Маричиће.
3.Месне канцеларије Добри До са седиштем у Добром Долу за насељена места: Добри До, Секирача,
Трпезе и Трн.
4.Месне канцеларије Иван Кула са седиштем у Иван Кули за насељена места: Иван Кула, Ђаке, Заграђе,
и Свињиште.
5.Месна канцеларија Рача са седиштем у Рачи за насељена места: Рача, Дешишка, Мала Косaница,
Механе, Равни Шорт, Орловац, Купиново, Зебице и Кутлово.
6.Месне канцеларије Дегрмен, са седиштем у Дегрмену за насељена места: Дегрмен, Мачја Стена,
Васиљевац, Прекорађа, Мердаре, Матарова, и Преветица.
7.Месна канцелрија Рударе са седиштем у Рудару за насељена места: Рударе, Пролом и Велико Пупавце.
8.Месна канцеларија Куршумлијска бања са седиштем у Куршумлијској бањи за насељена места:
Куршумлијска бања, Врело, Вукојевац, Дабиновац, Крток, Љуша, Тачевац, Трмка и Шатра.
9. Месна канцеларија Спанце са седиштем у Спанцу за насељена места: Спанце, Коњува и Тмава.
10.Месна канцеларија Жуч са седиштем у Жучу за насељена места: Жуч, Влахиња, Игриште, Невада,
Сагоњево и Селова.
11.Месна канцеларија Мерћез са седиштем у Мерћезу за насељено место: Мерћез, Бабица, Жалица,
Магово, Пачарађа, Паваштица и Трећак.
12.Месна канцеларија Луково са седиштем у Лукову за насељено место: Луково, Љутова, Растелица,
Требиње, Штава, Сеоце и Мрче.
Месна канцеларија врше послове који се односе на: лична стања грађана (вођење матичних књига,
издавање извода и уверења, састављање смртовница), вођење бирачких спискова, оверу рукописа,
преписа и потписа, издавање уверења о чињеницама када је то одређено Законом, вршење послова
пријемне канцеларије за општинске органе управе, уручивање поште, вођење статистичке и др.
евиденције предвиђене законом и др. прописом.
Месне канцеларије пружају стручну помоћ и помажу у раду месним заједницама на подручју које
покривају и обављају друге послове у складу са зконом, Статутом и одлукама Скупштине општине.
Месне канцеларије обављају послове према стручном упутству и под надзором органа Општинске управе
из чије надлежности обављају послове и радне задатке.

Месне Канцеларије општине Куршумлија
У оквиру Одељења за друштвене делатноси и општу управу, постоје Месне Канцеларије које
обављају послове Општинске управе на терену, покривајући једну или више месних заједница.
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Месна канцеларија Барлово
Шеф Месне канцеларије,
Перовић Милован
Конктак телефони : 027/310-041, 063-570-617
email: mkgrabovnica@gmail.com
Месна канцеларија Грабовница
Шеф Месне канцеларије,
Перовић Милован
Контак телефони: 027/310-041, 063-570-617
email: mkgrabovnica@gmail.com
Месна канцеларија Добри До
Шеф Месне канцеларије,
Симић Дејан
Контакт телефон: 064-86-75-271
email: mkdobrido@gmail.com
Месна канцеларија Иван Кула
шеф Месне канцеларије,
Симић Дејан
Контакт телефон: 064-86-75-271
email: mkdobrido@gmail.com
Месна канцеларија Рача
Шеф Месне канцеларије,
Шуловић Весна
Контакт телефон : 027/387-007, 064-86-75-256
email: mkraca34@gmail.com
Месна канцеларија Дегрмен
Шеф Месне канцеларије,
Биочанин Миладија
Контак телефон : 064- 86-75-267
email: mkdegrmen@gmail.com
Месна канцеларија Рударе
Шеф Месне канцеларије,
Тошовић Марија
Контакт телефон: 027/387-151, 064-86-75-257
email: mkrudare@gmail.com
Месна канцеларија Куршумлијска бања
Шеф Месне канцеларије,
Љубиша Брадић
Контакт телефон : 064-86-75-266
email: mkbanja@gmail.com
Месна канцеларија Спанце
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Шеф Месне канцеларије,
Љубиша Брадић
Контакт телефон: 064-86-75-266
email: mkspance@gmail.com
Месна канцеларија Жуч
Шеф Месне канцеларије,
Илић Десимир
Контакт телефон : 064-86-75-276
email: mesnakancelarijazuc@gmail.com
Месна канцеларија Мерћез
Шеф Месне канцеларије,
Јевтић Драган
Контакт телефон: 064-86-75-263
email: mkmercez@gamil.com
Месна канцеларија Луково
Шеф Месне канцеларије,
Стевановић Ивана
Контакт телефони: 027/385-859, 064/ 86-75-255
email: mklukovo@gamil.com
Одељење за локалну пореску администрацију, буџет и финансије обавља послове везане за
утврђивање, наплату и контролу изворних локалних јавних прихода, води порески поступак
администрирања изворних локалних јавних прихода по одредбама Закона о пореском поступку и
пореској администрацији и то: утврђује локалне јавне приходе доношењем решења, врши организацију
достављања донетих решења о утврђивању локалних јавних прихода, обавља књижење задужења и
уплате по јавним приходима у пореском књиговодству, врши послове канцеларијске и теренске контроле
локалних јавних прихода, врши пријем и обраду пореских пријава, пружа стручну помоћ пореским
обвезницима, израђује извештаје у области утврђивања и контроле јавних прихода, израђује планове
редовне и принудне наплате јавних прихода и прати извршење истих ,покреће и води првостепени
пореско прекршајни поступак за учињене пореске прекршаје из области изворних прихода, израђује
порески завршни рачун, израђује извештаје и информације за потребе локалне самоуправе, израђује и
врши измене софтвера за потребе наплате јавних прихода и пореског рачуноводства,прати расподелу
наплаћених јавних прихода,обавља друге послове у складу са Законом. Врши припрему и спровођење
буџета, општине, праћење и остваривање јавних прихода буџета, организацију финансијских и
рачуноводствених послова буџета, финансијско матријални послови Општинске управе, обазбеђење
средстава за финансије непривредних делатности који се финансирају из буџета, наплата и праћење
утрошка средстава самодоприноса, саставља нацрт буџета, предлаже тромесечне планове и извршење
буџета, праћење и спровођење других финансијских одлука у складу са Законом и другим прописима,
врши послове наменске расподеле буџетских прихода у складу са одлуком о буџету и друге послове
предвиђене овом Одлуком и Статутом општине Обавља послове пројектовања и праћења прилива
укупних примања и текућих прихода на рачун трезора, анализе готовинских токова, извршење плана
буџета, сервисирање дуга, одређивање тромесечних, месечних и дневних квота преузимања обавезе и
плаћања, послови пријема захтева директних и индиректих корисника трезора за
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плаћање, овера, пријем захтева, провера законски исправне документације,послове плаћања и
евидентирања примања, вођење дневника главне и помоћних књига, израду извештаја за интерно и
екстерно извештавање, обавља послове уноса апропријација и промена истих у трезору и одржавање
система податаака, унос планова и извршење буџета и промена квота у информационом систему трезора
и вођења евиденције о квотама, књижења свих врста промена, ликвидације и остале послове везане на
трезор и рачуноводствене послове.

9. НАВОЂЕЊЕ ПРОПИСА
Општинска управа у обављању послова из делокруга своје надлежности примењује све важеће законске
прописе и друге опште акте, а најчешће:

-

Закон о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/07),
Закон о локалним изборима („Службени гласник РС“ број 129/07,34/10 и 54/11),
Закон о општем управном поступку „Службени гласник РС“ број 18/2016),
Закон о раду („Службени гласник РС“ број 24/05, 61/05 и 54/09, 32/13),
Закон о радним односима у државним органима („Службени гласник РС“ број 48/91, 66/91,
44/98, 34/01, 39/02, 49/05, 79/05, 81/05, 83/05, 23/13 - одлука УС),
Закон о државној управи („Службени гласник РС“, број 79/05, 101/07 и 95/10),
Закон о платама у државним органима и јавним службама („Службени гласник РС“ број
34/01, 62/06, 63/06 и 116/08),
Закон о Агенцији за борбу против корупције („Службени гласник РС“ број 97/08,53/10,
66/11, 67/13),
Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Службени гласник РС“ број
120/04, 54/07, 104/09 и 36/10),
Закон о јавним предузећима („Службени гласник РС“ број 119/12),
Закон о печату државних и других орана („Службени гласник РС“ број 101/07),
Закон о јединственом бирачком списку („Службени гласник РС“, број 104/09 и 99/11),
Закон о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12),
Закон о одређивању максималног броја запослених у локалној администрацији („Службени
гласник РС“, број 104/09),
Закон о пензијском и инвалидском осигурању („Службени гласник РС“, број 34/03, 85/05,
5/09, 107/09 и 101/10),
Закон о државним и другим празницима у Републици Србији („Службени гласник РС“, број
43/01, 101/07 и 92/11),
Закон о спречавању злостављања на раду (Службени гласник РС“, број 36/10),
Закон о безбедности здравља на раду („Службени гласник РС“, број 101/05),
Закон о заштити од пожара (Службени гласник РС“, број 111/2009),
Закон о тајности података (Службени гласник РС“, број 104/2009),
Закон о држављанству (Службени гласник РС“, број 135/04 и 90/07),
Закон о овери потписа, преписа и рукописа (Службени гласник РС“, број 39/93),
Закон о матичним књигама (Службени гласник РС“, број 20/2009),
Закон о републичким административним таксама (Службени гласник РС“, број 55/12),
Закон о основним правима бораца, војних инвалида и породица палих бораца (Службени лист
СРЈ“, број 24/98 и 29/98),
Закон о правима бораца, војних инвалида и чланова њихових породица (Службени гласник
РС“, број 54/89 и 137/04),
Закон о правима бораца цивилних инвалида рата (Службени гласник РС“, број 52/96),
Закон о социјалној заштити (Службени гласник РС“, број 24/11),
Закон о финансијској подршци породици са децом (Службени гласник РС“, број 16/02,
115/05 и 107/09),
Закон о основама система образовања и васпитања (Службени гласник РС“, број 72/09 и
52/09),
Закон о друштвеној бризи о деци (Службени гласник РС“, број 49/92, 29/93, 53/93, 67/93,
28/94, 47/94, 25/96, 29/01 и 18/10),

35

Општина Куршумлија – септембар 2021. године
Закон о финансирању локалне самоуправе (Службени гласник РС“, број 62/06 и 47/11),
Закон о комуналним делатностима („Службени гласник РС“ број 88/11 ),
Закон o планирању и изградњи („Службени гласник РС“ број 72/09, 81/09 и 24/11 ),
Закон о заштити животне средине, („Службени гласник РС“, број 135/04 и 36/09),
Закон о процени утицаја на животну средину, („Службени гласник РС“, број 135/04 и 36/09),
Закон о фонду за заштиту животне средине („Службени гласник РС“, број 72/09 и 101/11),
Закон о водама („Службени гласник РС“, број 30/10),
Закон о основама својинско правних односа („Службени лист СФРЈ“, број 6/80 и 36/90 и
„Службени лист СРЈ“, број 29/96),
- Закон о експропријацији („Службени гласник РС“, број 53/95 и 20/09 и „Службени лист
СРЈ“, број 16/01),
- Закон о јавној својини („Службени гласник РС“, број 72/11),
- Закон о задругама („Службени лист СРЈ“, број 41/96 и 12/98 и „Службени гласник РС“, број
- 101/05 и 34/06),
- Закон о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, број 62/06, 65/08 и 41/09),
- Закон о пољопривредном и руралном развоју („Службени гласник РС“, број 41/09),
- Закон о порезу на доходак грађана („Службени гласник РС“, број 24/01, 80/02, 135/04,
62/06, 31/09, 44/09, 18/10 и 93/12),
- Закон о доприносима за обавезно социјално осигурање („Службени гласник РС“, број 84/04,
61/05, 5/09, 7/09-усклађ. и 52/11),
- Закон о буџетском систему („Службени гласник РС“, број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11 и 93/12),
- Закон о буџету Републике Србије за 2016. годину,
- Закон о рачуноводству и ревизији („Службени гласник РС“, број 46/06, 111/09 и 99/11)
- Закон о пореском поступку и пореској администрацији („Службени гласник РС“, број 80/02,
84/02, 23/03, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05, 62/06, 61/07, 20/09, 72/09, 53/10, 101/11, 2/12 и 93/12),
- Уредба о канцеларијском пословању органа државне управе („Службени гласник РС“ број 80/92),
- Упутство о канцеларијском пословању органа државне управе („Службени гласник РС“ број
10/93 и 14/93),
- Уредба о накнади трошкова у управном поступку („Службени гласник РС“ број 80/92),
- Уредба о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у
закуп ствари у јавној својини и поступцима надметања и прикупљања писмених понуда
(„Службени гласник РС“ број 24/12),
- Уредба о условима, начину и поступку отуђења или давања у закуп грађевинског земљишта,
- У јавној својини Републике Србије, односно аутономне покрајине („Службени гласник РС“
број 67/11, 85/11, 23/12 и 55/06),
- Уредба о коефицијентима за обрачун и исплату плата именованих и постављених лица и
запослених у државним органима- пречишћен текст („Службени гласник РС“ број 44/08 и
2/12),
- Уредба о категоријама регистратурског материјала с роковима чувања („Службени гласник
РС“ број 44/93),
- Уредба о саставу и начину рада штабова за ванредне ситуације („Службени гласник РС“
број 98/10) ,
- Уредба о програму и начину полагања државног стручног испита („Службени гласник РС“),
- Правилник о програму и начину полагања посебног стручног испита за матичара
(„Службени гласник РС“, број 101/09),
- Правилник о издавању извода матичних књига („Службени гласник РС“, број 50/09).

-

У свом раду Општинска управа примењује и извршава одлуке и друге опште акте органа општине и
то: Скупштине општине, Председника општине и Општинског већа, који су објављене на званичној
интернет презентацији општине Куршумлија - www.kursumlijа.org

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ НА РЕШАВАЊУ
ПРЕДМЕТА У 2016. ГОДИНИ

ПРВОСТЕПЕНИХ

УПРАВНИХ

ЛИНК ИЗВЕШТАЈА
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11. УСЛУГЕ КОЈЕ ОРГАН ПРУЖА ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА
Инфо пулт

Пружање информација о услугама Центра
- Пружање основних информација о Општинској управи,
- Усмеравање грађана до одговарајуће службе и надлежног службеника,
- Издавање одговарајућих образаца захтева и
Помоћ грађанима приликом попуњавања захтева
телефон за информације: 027/381- 402, локал 131.

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ И ОПШТУ УПРАВУ
ЈЕДИНСТВЕНО УПРАВНО МЕСТО
- Пријем поднесака (лично или путем поште),
- Пријем поднесака из надлежности служби,
- Уплатни шалтер (шалтер ПTT-а)
- Издавање уверења о чињеницама о којима се не води службена евиденција (уверење о
заједничком домаћинству; уверење о ванбрачној заједници; уверење да је лице у животу;
уверење да се лице бави/не бави пољопривредом; уверење да лице није у радном односу;
уверење о издржавању; уверење o регистрацији возила (за сопствене потребе).
- Доношење решења о делимичном ослобађању од плаћања комуналних услуга за одређене
категорије лица.
Издавање потврда о издржавању: о животу; брачном стању и пребивалишту (за иностранство).
телефон за информације: 027/381-402, локал 113.

МАТИЧНА СЛУЖБА
- Издавање извода из матичне књиге рођених, умрлих и венчаних (на домаћем и иностраном
обрасцу),
- Издавање уверења о држављанству,
- Издавање уверења о слободном брачном стању,

37

Општина Куршумлија – септембар 2021. године

- Промене у матичним књигама ,
- Пријава рођења детета,
- Пријава за закључење брака,
- Пријава смрти,
- Издавање смртовнице .
телефон за информације: 027/381-402, локал 110
e-mail: maticar@kursumlija.org.

ДЕЧЈА ЗАШТИТА
- Пријем захтева и издавање решења за признавање права на дечији додатак
- Пријем захтева и издавање решења за признавање права на родитељски додатак
- Пријем захтева и издавање решења за остваривање права на накнаду зараде за време
породиљског одсуства, одсуства са рада ради неге детета и одсуства са рада ради посебне неге
детета
- Пријем захтева и издавање решења за остваривање права на накнаду зараде
телефон за информације: 027/381-266,
e-mail : decija.zastita@kursumlija.org.

БИРАЧКИ СПИСАК
- Упис у бирачки списак
- Брисање из бирачког списка
- Измена података у бирачком списку
телефон за информације: 027/381-402, локал 118.
e-mail: birackispisak.kursumlija@gmail.com.

ГРАЂАНСКА СТАЊА
Промена личног имена и презимена;
Потребна документација:
- захтев,
- извод из м.к.рођених,
- извод из м.к.венчаних,
- уверење о држављанству,
- уверење да се не води истрага и да није подигнута оптужница,
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уверење да нема неизмирених пореских обавеза,
уверење да нема неизмирене законом утврђене обавезе издржавања према брачној-ванбрачној и
усвојеној деци, брачном другу, родитељима и другим сродницима,
- фотокопија пресуде о разводу брака,
- уверење о пребивалишту или важећа лична карта,
- Oпштинска административна такса:
на текући рачун број 840-742251843-73).

-

-

Исправке грешака у матичним књигама – рођених, умрлих, венчаних, држављанство,
телефон за информације: 027/381 - 402 локал 118.

ОБРАЗОВАЊЕ И КУЛТУРА
-

Плаћање путних трошкова деци са посебним потребама и трошкова интернатског
смештаја специјалним школама основног и средњег образовања.

-

Вођење евиденције о броју ученика и одељења.

-

Ученички и студентски стандард (спровођење конкурса за општинске стипендије као и
издавање уверења о просечним приходима о члану домаћинства за студентски и ученички
кредит).

ПОСЛОВИ ПОВЕРЕНИКА ЗА ИЗБЕГЛА И РАСЕЉЕНА ЛИЦА
Промена места боравка избеглог лица
Признавање статуса избеглог – прогнаног лица за новорођену децу
Рефундација трошкова сахране (избегло лице)
Укидање статуса избеглог лица.
Издавање потврда избеглим и интерно расељеним лицима.

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

ПРИВАТНО ПРЕДУЗЕТНИШТВО
- Пријем захтева за регистрацију радњи
- Пријем захтева за измену података уколико је радња већ регистрована

- Одјава радње
- Брисање предузетника и извод из регистра
телефон за информације: 027/381 - 402, локал 113.
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ПОЉОПРИВРЕДА И ВОДОПРИВРЕДА
- Пријем захтева и издавање решења о промени намене пољопривредног земљишта
- Пријем захтева за издавање водних услова и водне сагласности
- Пријем захтева за конкурисање код министарства пољопривреде
- Израда годишњег програма заштите, уређења и коришћења земљишта у државој својини
телефон за информације: 027/381-402, локал 125.

КОМУНАЛНА ИНСПЕКЦИЈА
- Инспекцијски надзор над применом закона о комуналним делатностим
- Инспекцијски надзор над законитошћу рада јавног Комуналног предузећа
- Контолише стање комуналних објеката
- Наређује уклањање ствари и других предмета са јавних површина уколико су постављени
супротно прописима
- Наређује извршавање утврђених обавеза и предузимање мера за отклањање недостатака
- Подноси прекршајне пријавe
телефон за информације: 027/382- 120
e-mail: komunalna.inspekcija@kursumlija.org

ИНСПЕКЦИЈА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Инспекцијски надзор над применом закона из области заштите животне средине и других прописа
Прати обављање одређених делатности, активности правних и физичких лица и утицај истих на стање
животне средине
Обавештава јавност у вези са одређеним активностима које утичу на стање животне средине
Развијање јавне свести у вези управљања отпадом и пружање стручне помоћи у организацији
прикупљања отпада
Праћење квалитета ваздуха, нивоа комуналне буке, нејонизујућег зрачења
Контрола заштићених природних добара
Подноси пријаве за покретање прекршајног и кривичног поступка,
e-mail: zivotna.sredina@kursumlija.org
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OДЕЉЕЊЕ ЗА ЛОКАЛНУ ПОРЕСКУ АДМИНИСТРАЦИЈУ, БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ
- Пријем пореских пријава за локалне јавне приходе,
- Утврђивање обавеза по основу локалних јавних прихода и штампање решења,
- Давање обавештења обвезницима о стању њихових обавеза,
- Издавање уверења о подацима из пореског књиговодства локалних јавних прихода,
- Повраћај више или погрешно наплаћених/уплаћених локалних јавних прихода,
- Прекњижавање више или погрешно наплаћених/уплаћених локалних јавних прихода,
- Пореско књиговодство,
- Првостепени поступак по изјављеним жалбама,
- Канцеларијска контрола локалних јавних прихода,
- Теренска контрола локалних јавних прихода.
телефон за информације: 027/381-402, локaли 115. и 114.
email: lpafinansije@kursumlija.org

12. ПОСТУПАК РАДИ ПРУЖАЊА УСЛУГА
ЈЕДИНСТВЕНО УПРАВНО МЕСТО
Пријем поднесака (лично или путем поште)
Евидентирање предмета,
Распоређивање и достављање у рад предмета
Информација о стању на решавaњу предмета и кретању предмета
Експедиција поште
Пријем и архивирање нерешених предмет
За издавање уверења о чињеницама о којима се не води службена евиденција:
уверење о заједничком домаћинству ( потребна је лична карта, захтев и изјава два сведока ),
уверење о ванбрачној заједници (потребна је лична карта, захтев и изјава два сведока ),
уверење да је лице у животу (потребна је лична карта, захтев и изјава два сведока, а уколико је лице
лично присутно није потребна изјава два сведока),
уверење да се лице бави пољопривредом ( потврда председника месне заједнице, лична карта, захтев и
изјава два сведока),
уверење да се лице не бави пољопривредом ( потребна је лична карта, захтев и изјава два
сведока),
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уверење да лице није у радном односу (потребна је лична карта, захтев и изјава два сведока),
уверење о издржавању (потребна је лична карта, захтев и изјава два сведока),
уверење о регистрацији возила -за сопствене потребе (саобраћајна дозвола, лична карта,
захтев и изјава два сведока).

-

Доношење решења о делимичном ослобађању од плаћања комуналних услуга за одређене категорије
лица, а на основу Одлуке о делимичном ослобађању од обавеза плаћања комуналних услуга –
Службени лист општине Куршумлија број 6/09. Право на делимично ослобађање од плаћања
комуналних услуга односи се на кориснике социјалне заштите, глува и наглува лица, слепа лица, лица
оболела од церебралне и дечије парализе и ратни војни инвалиди.

-

Потребна документација: фотокопија личне карте, захтев, медицинска документација или потврда
надлежне установе којом се доказује здравствено стање лица односно фотокопија решења да је лице
корисник социјалне помоћи и Општинска административна такса на текући рачун број 840742251843-73.
Право на делимично ослобађање од плаћања комуналних услуга признаје се у трајању од 6 месеци
од дана подношења захтева.
Издавање потврда о издржавању, о животу, брачном стању и пребивалишту (за иностранство).
Потребна документација: инострани документ који се преводи на наш језик, лична карта, захтев и
изјава два сведока.

-

-

Уз захтев за издавање уверења неопходно је приложити и доказ о уплати таксе и накнаде, осим за
поступке и радње који су ослобођени од плаћања такси и накнада предвиђених чланом 11. Одлуке о
општинским административним таксама – Службени лист општине Куршумлија
6/09.

МАТИЧНА СЛУЖБА
Заинтересовано лице може покренути поступак за добијање одређеног документа на два начина:
- подношењем писаног захтева или молбе на шалтерима матичне службе канцеларија број 9, први
спрат зграде општине или у месним канцеларијама матичних подручја.
- Електронским путем попуњавањем апликације на веб- презентацији (виртуални матичар);

-

У писаном захтеву подносилац даје следеће податке:
За Извод из матичне књиге рођених: име, презиме и девојачко презиме за удате, датум и место
рођења, као и име једног родитеља;

-

За Извод из матичне књиге венчаних: датум закључења брака, место закључења брака, име и
презиме за женика и невесту;

-

За Извод из матичне књиге умрлих: име, презиме и девојачко презиме за удате, датум и место
рођења, као и датум и место смрти;

-

За Уверење о држављанству: име, презиме и девојачко презиме за удате, датум и место рођења, као
и име оца;

У зависности од намене документа - извода, односно уверења, странка уз захтев прилаже доказ о
извршеној уплати накнаде за рад Органа општинске управе СО Куршумлија и доказ о извршеној уплати
Републичке административне таксе.
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ДОКУМЕНТАЦИЈА ПОТРЕБНА ЗА ПРИЈАВУ РОЂЕЊА ДЕТЕТА

-

Важеће личне карте родитеља;

-

Извод из матичне књиге венчаних;

-

Извод из матичне књиге рођених за родитеље

-

Уверење о држављанству за родитеље;

-

Пријава о рођењу детета из Дома здравља;

-

Записник;

За ванбрачно рођену децу Извод из матичне књиге рођених за мајку детета и Записник о
признавању очинства;

ДОКУМЕНТАЦИЈА ПОТРЕБНА ЗА ПРИЈАВУ ЗАКЉУЧЕЊА БРАКА

-

Важеће личне карте за женика и невесту (фотокопије);

-

Извод из матичне књиге рођених (за женика и невесту);

-

Уверење о држављанству (за женика и невесту);

-

Уверење о слободном брачном стању за стране држављане;

-

Доказ о извршеној уплати на име накнаде за услуге – такса за закључење брака;

ДОКУМЕНТАЦИЈА ПОТРЕБНА ЗА ИЗДАВАЊЕ УВЕРЕЊА О СЛОБОДНОМ БРАЧНОМ
СТАЊУ

-

Изводи из матичних књига рођених;

-

Подаци о женику и невести – фотокопија пасоша;

-

Доказ о извршеној уплати на име накнаде за услуге – такса за уверење о слободном брачном стању;

ДОКУМЕНТАЦИЈА ПОТРЕБНА ЗА ПРИЈАВУ СМРТИ

-

Лична карта умрлог;
Потврда о смрти издата од здравственог центра;
Извод из матичне књиге рођених;
Извод из матичне књиге венчаних;
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-

Уверење о држављанству;
Лична карта пријавиоца;

БИРАЧКИ СПИСАК
ДОКУМЕНТАЦИЈА ПОТРЕБНА ЗА УПИС У БИРАЧКИ СПИСАК
- Захтев,
- Важећа лична карта,
- Ослобођено плаћања таксе.

ДОКУМЕНТАЦИЈА ПОТРЕБНА ЗА БРИСАЊЕ ИЗ БИРАЧКОГ СПИСКА

- Захтев,
- Извод из МКУ, одјава пребивалишта, решење о отпусту из држављанства, решење о лишавању пословне
способности,
- Ослобођено плаћања таксе.
ДОКУМЕНТАЦИЈА ПОТРЕБНА ЗА ИЗМЕНУ ПОДАТАКА У БИРАЧКОМ СПИСКУ

- Захтев,
- Важећа лична карта.
- Ослобођено плаћања таксе

ОБРАЗОВАЊЕ И КУЛТУРА

-

Услуге плаћања путних трошкова деци са посебним потребама и трошкове интернатског смештаја у
специјалним школама основног и средњег образовања остварују се на основу мишљења
Међуопштинске интерресорне комисије и захтева родитеља детета. Овлашћени службеник доноси
решење о признавању трошкова на основу којег се исти плаћају.

ПОСЛОВИ ПОВЕРЕНИКА ЗА ИЗБЕГЛА И РАСЕЉЕНА ЛИЦА
ПРОМЕНА МЕСТА БОРАВКА ИЗБЕГЛОГ ЛИЦА

-

Издавање сагласности за промену места боравка избеглог лица врши се када лице жели да се пресели
из једне општине у другу.
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-

Подношење захтева уз одговарајућу документацију врши се у Комесаријату за избегла и расељена
лица и повратнике по споразуму о реадмисији, у улици Топличка бр. 1
Уз захтев се прилаже:

-

Сагласност повереника из општине у коју се лице пресељава

-

Доказ о поседовању непокретности за онога ко се сели или ко га прима на стан из места где се
сели

-

Оверена изјава особе која прима на стан избегло или интерно расељено лице

ПРИЗНАВАЊЕ СТАТУСА ИЗБЕГЛОГ – ПРОГНАНОГ ЛИЦА ЗА НОВОРОЂЕНУ ДЕЦУ

-

Доношење решења о признавању статуса избеглог лица за новорођену децу врши се уколико
родитељи нису држављани Републике Србије и поседују нове избегличке легитимације.
Подношење захтева уз одговарајућу документацију врши се у Комесаријату за избегла и расељена
лица и повратнике по споразуму о реадмисији, у улици Топличка бр. 1 .
Уз захтев се прилаже:

Извод из матичне књиге рођених за дете (не старији од шест месеци)
Фотокопије избегличких легитимација на име родитеља и остале деце у породици
Фотокопија обрасца збег 2
Доказ да родитељи нису држављани Републике Србије
Правни основ за признавање статуса избеглог лица:
Закон о избеглицама («Службени гласник РС», бр. 18/92 и 45/02-одлука СУС, «Службени лист
СРЈ», бр. 42/02-одлука СУС и «Службени гласник РС», бр. 30/10) - члан 13.
Закон о општем управном поступку («Службени гласник РС», бр. 33/97 и 31/01 и «Службени гласник
РС», бр. 30/10) - члан 208. и 161.
Лице подноси писану молбу Поверенику за избегла и расељена лица уз образложење за до сада
нестечени статус .
Молба се заводи и припрема се предлог решења, које се парафира и шаље на одобравање оверу у
Комесаријат.

РЕФУНДАЦИЈА ТРОШКОВА САХРАНЕ
Накнада за делимично покриће погребних трошкова припада лицу које је сносило трошкове
сахране, под условом да:

-

Преминуло лице имало статус избеглог лица,
Преминуло лице није имало примања по било ком основу у РС или земљи порекла.
Подношење захтева уз одговарајућу документацију врши се у Комесаријату за избегла и
расељена лица и повратнике по споразуму о реадмисији, у улици Топличка бр. 1
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УКИДАЊЕ СТАТУСА ИЗБЕГЛОГ ЛИЦА

-

Доношење решења о укидању статуса избеглог – прогнаног лица врши се када лице стекне
држављанство Републике Србије ради регулисања пребивалишта и личне карте у Србији.
Подношење захтева уз одговарајућу документацију врши се у Комесаријату за избегла и
расељена лица и повратнике по споразуму о реадмисији, у улици Топличка бр. 1

Уз захтев се прилаже:

-

две фотокопије избегличке документације

-

две фотокопије извода-уверења о држављанству Републике Србије

Правни

-

основ за подношење захтева за укидање статуса избеглог лица:

Закон о избеглицама (“Службени гласник РС”, бр. 18/92 и 45/02-одлука СУС, «Службени лист
СРЈ», бр. 42/02-одлука СУС и «Службени гласник РС», бр. 30/10) - члан 13.
Закон о општем управном поступку («Службени лист СРЈ », бр. 33/97 и 31/01 и
«Службени гласник РС“ бр. 30/10 - члан 131. и 192.).

-

Лице које је добило држављанство Републике Србије остварује право на укидање статуса и са
копијом избегличке легитимације, решењем о признавању статуса, решењем о прихвату
држављављанства и копијом извода из књиге држављана попуњава образац и предаје
Комесаријату.

-

Захтев са осталим приложеним документима се заводи, припрема се предлог решења који се
парафира у 5 примерака. Решење се службеном поштом шаље на оверу у републички
Комесаријат, оверена три решења се враћају у Комесаријат од којих један примерак остаје у
архиви, један примерак се доставља Полицијској управи у Прокупљу, ПС Куршумлија, а један
примерак се даје странци.

-

Укидање статуса избеглог лица странка може поднети и због одласка у трећу земљу
(иностранство) као и због повратка у место претходног пребивалишта. Предлог решења о
укидању статуса по службеној дужности се израђује по налогу Комесаријата када се провером
утврди да је лице повредило закон о избеглицама или направило други правни прекршај.

ИЗДАВАЊЕ ПОТВРДА ИЗБЕГЛИМ И ИНТЕРНО РАСЕЉЕНИМ ЛИЦИМА

-

Потврда се издаје на основу евиденције о избеглим, прогнаним и интерно расељеним лицима,а ради
регулисања легитимација, права у земљи претходног пребивалишта и слично.

-

Подношење захтева за издавање потврде врши се у Комесаријату за избегла и расељена лица и
повратнике по споразуму о реадмисији, у улици Топличка бр. 1

БОРАЧКО – ИНВАЛИДСКА ЗАШТИТА
ПРИЗНАВАЊЕ СВОЈСТВА РАТНОГ/МИРНОДОПСКОГ ВОЈНОГ ИНВАЛИДА
Потребна документација:
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-

Захтев

-

Извод из МКР

-

Уверење о држављанству,

-

Копија личне карте

-

Уверење војне поште о времену и околностима настанка повреде /ране/озледе или болести

-

Медицинска документација о лечењу из тог периода

По потреби и друга документа
Напомена везана за документацију: подносе се оригинали или оверене фотокопије

ПРИЗНАВАЊЕ ПРАВА РВИ СА ПУНИМ РАДНИМ ВРЕМЕНОМ НА БОРАЧКИ ДОДАТАК

-

Захтев

-

Копија личне карте

-

Уговор о раду

-

Уверење о износу зараде примљене у претходна три месеца пре подношења захтева

-

По потреби и друга документа

Напомена везана за документацију: подносе се оригинали или оверене фотокопије

ПРИЗНАВАЊЕ ПРАВА РВИ НА НАКНАДУ ЗА ВРЕМЕ НЕЗАПОСЛЕНОСТИ
Потребна документација:

-

Захтев

-

Копија личне карте

-

Копија радне књижице

-

Увереље Националне службе запошљавања

-

Увереље Пореске управе

-

Уверење АП

-

Уверење службе за катастар непокртности

Напомена везана за документацију: подносе се оригинали или оверене фотокопије
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ПРИЗНАВАЊЕ ПРАВА НА НЕГУ И ПОМОЋ
Потребна документација

-

Захтев

-

Копија личне карте

-

Медицинска документација са предлогом за негу и помоћ

Напомена везана за документацију: подносе се оригинали или оверене фотокопије

ПРИЗНАВАЊЕ ПРАВА НА ОРТОПЕДСКО ПОМАГАЛО
Потребна документација

-

Захтев
Копија личне карте

Медицински налази Специјалне болнице за рехабилитацију и ортопедску протетику Напомена везана
за документацију:подносе се оригинали или оверене фотокопије

ПРАВО НА ПОРОДИЧНУ ИНВАЛИДНИНУ
Потребна документација:

-

Захтев

-

Извод из матичне књиге умрлих

-

Копија личне карте подносиоца захтева и преминулог корисника

-

Извод из матичне књиге венчаних

-

Извод из матичне књиге рођених за подносиоца захтева

-

Изјаве сведока

Напомена везана за документацију: подносе се оригинали или оверене фотокопије

ПРИЗНАВАЊЕ ПРАВА НА МЕСЕЧНО НОВЧАНО ПРИМАЊЕ
Потребна документација:

-

Захтев
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-

Извод из матичне књиге рођених

-

Копија личне карте подносиоца захтева и чланова породице који живе на истој адреси

-

Уверење Националне службе за запошљавање

-

Уверење Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање

-

Уверење Управе јавних прихода града Београда, ул.27 марта 43-45

-

Уверење Републичког геодетског завода – Служба за катастар непокретности

-

Изјаве сведока

-

По потреби и друга документа

Напомена везана за документацију: подносе се оригинали или оверене фотокопије

ПРАВО НА ПОМОЋ У СЛУЧАЈУ СМРТИ
Потребна документација:

-

Захтев

-

Копија текућег рачуна на који ће се извршити уплата

Извод из матичне књиге умрлих
Копија личне карте подносиоца захтева и преминулог корисника
Доказ о сродству : Извод из матичне књиге којим се доказује сродство (МК рођених,МК
венчаних)

Напомена везана за документацију: подносе се оригинали или оверене фотокопије

ПРИЗНАВАЊЕ ПРАВА НА НАКНАДУ ПОГРЕБНИХ ТРОШКОВА
Потребна документација:

- Захтев
- Извод из МКУ
- Рачун о извршеној сахрани
- Копија личне карте
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-

Изјава два сведока

Напомена везана за документацију: подносе се оригинали или оверене фотокопије

ПРИЗНАВАЊЕ СВОЈСТВА ЦИВИЛНОГ ИНВАЛИДА РАТА
Потребна документација:
• Захтев
• Извод из матичне књиге рођених
• Уверење о државњанству
• Копије личне карте
• Уверење о околностима настанка повреде /ране/ озледе
• Медицинска документација о лечњу из тог периода
• По потреби и друга документа
Напомена везана за докуменнтацију: подносе се оригинали или оверене фотокопије

ДЕЧЈА ЗАШТИТА
Потребна докуметација за признавање права на дечији додатак Уз
попуњен захтев се прилаже:
1) Фотокопија извода из матичне књиге рођених за сву децу у породици
2) Уверење да је држављанин Републике Србије за подносиоца захтева
3) Фотокопије личних карата одраслих чланова заједничког домаћинства, а за децу пријаве
пребивалашта.
4) Фотокопија оверене здравствене књижице подносиоца захтева;
5) Потврда о приходима (плате, пензије, инвалиднине итд.) у три месеца које предходе месецу
подношења захтева за сваког члана заједничког домаћинства који остварује своје приходе.
6) Потврда о катастарским приходима у претходној години за сваког члана заједничког домаћинства
који остварује приходе, из места рођења и становања;
7) Пореско уверење за сваког члана заједничког домаћинства из места рођења и становања.
8) Потврда о својству редовног ученика за децу школског узраста (основне и средње школе)
9) Доказ о незапослености(уверење и копија радне књижице);
10)Докази о чињеницама у вези непокретности, као и стамбеног простора као што су (извод из земљишне
књиге, власнички лист, уговор о куповини непокртности, решење о порезу, уверење републичког
геодестког завода и уговор о коришћењу стана).
Ако је потребно ради доказивања посебног статуса прилаже се и:
1) Потврда надлежне здравствене установе о разлозима за нередовно школовање.
2) Акт о разврставању за дете ометено у развоју .
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3) Акт о продужењу родитељског права.
4) Докази на основу којих се остварује статус самохраног родитеља (умрлица, за другог родитеља, доказ
о поверавању детета након развода брака или престанка ванбрачне заједнице, одлука суда у вршењу
родитељског права или извод из матичне књиге рођених за децу неутврђеног очинства, потврда војног
органа.
5. Докази о старатељству и хранитељству (акт надлежног органа старатељства)
6. Фотокопију картице текућег рачуна од поштанске штедионице(уколико је има)

ДОКУМЕНТАЦИЈА ПОТРЕБНА ЗА ПРИЗНАВАЊЕ ПРАВА НА РОДИТЕЉСКИ
ДОДАТАК
Подносилац захтева (мајка) прилаже:
1) Оверенекопије извода из МКР за сву своју децу;
2) Оригинал уверење о држављанству Републике Србије за себе:
3) Фотокопију своје личне карте;
4) Фотокопију своје оверене здравствене књижице;
5) Пријава пребивалишта за децу о којој непосредно брине;
6) Уверење надлежног органа старатељства да:
а) Непосредно брине о детету за које је поднела захтев,
б) Деца из петходног реда рођења нису смештена у установу социјалне заштите,
хранитељску или старатељску породицу или дата на усвајање.
в) Није лишена родитељског права у односу на децу претходног рођења.
7) Фотокопију картице текућег рачуна код поштанске штедионице ( уколико је има).
НАКНАДА ЗАРАДЕ ЗА ВРЕМЕ ПОРОДИЉСКОГ ОДСУСТВА, ОДСУСТВА СА РАДА РАДИ
НЕГЕ ДЕТЕТА И ОДСУСТВА СА РАДА РАДИ ПОСЕБНЕ НЕГЕ ДЕТЕТА
Право на накнаду зараде за време породиљског одсуства и одсуства рада ради неге детета
остварују:

-

Породиље запослене код правних и физичких лица.

-

Породиље које самостално обављају делатност.

-

Накнада зараде утврђује се у висини просечне основне зараде за 12 месеци који претходе месецу који
претходи месецу отпочињања коришћења породиљског одсуства, увећане за минули рад , а највише
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до пет просечних зарад у Републици Србији.

-

Пун износ накнаде зараде припада породиљи под условом да је непосредно пре остваривања овог
права била у радном односу и по том основу остваривала зараду, или накнаду зараде, односно
самостално обављала делатност више од шест месеци непрекидно. Породиља која је била у радном
односу од три до шест месеци припада 60%, а породиљи у радном односу до три месеца 30% од
износа накнаде зараде.

-

Месечни износ накнаде зараде не може бити мањи од минималне зараде утврђене за месец у којем
се врши исплата.

-

Обрачун и исплату накнаде врши послодавац истовремено са обрачуном и исплатом зарада
запосленима.

-

Послодавцу се врши рефундација исплаћених средстава по достављању доказа да је исплатио
накнаду зараде породиљама.

Остваривање права на накнаду зараде врши се на основу поднетог попуњеног обрасца
захтева и следећих доказа:

-

Извештај о привременој спречености за рад у време породиљског одсуства (дознакаоригинал)

-

Фотокопије извода из матичне књиге рођених за сву рођену децу

-

Уговор о раду;

-

Решење послодавца о праву на породиљско одсуство, и одсуство са рада ради неге детета

-

Фотокопија пријаве на ПИО;

-

Фотокопија оверене здравствене књижице мајке, односно корисника права

Фотокопија радне кљижице;
Фотокопија личне карте породиље
Фотокопија текућег рачуна породиље
Потврда послодавца о дужини радног стажа корисника непрекидно и непосредно пре остваривања
права;
Решење надлежног органа о привременом затварању радње,односно о привременом поверавању
обављања делатности другом лицу, односно лична изјава да у време трајања
одсуства неће обављати исту или другу делатност само за лица која самостално обављају
делатност коју због њене природе није могуће пренети на друго лице.
Захтев за остваривање права на накнаду зараде за време породиљског одсуства и одсуства са рада
ради неге детета.

За утврђивање основице за исплату накнаде зараде уз попуњену потврду о висини основне зараде
запослене, увећане за минули рад, за 12 месеци који претходе месецу у коме отпочиње коришћење
породиљског одсуства за сваки месец појединачно, достављају се и следећи докази:

-

Потврду о висини основне зараде запосленог и увећане зараде, по основу времена проведеног на раду
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за сваку пуну годину рада остварену у радном односу у проценту утврђеном у члану 108. став 1. тачка
4) Закона о раду („Службени гласник РС", бр. 24/05, 61/05 и 54/09), за 12 месеци који претходе месецу
у коме отпочиње коришћење одсуства, за сваки месец посебно; (бруто износ).

-

Обрачун зараде, односно накнаде зараде који је послодавац дужан да достави запосленом, у складу
са законом, за последњих 12 месеци који претходе месецу у коме отпочиње одсуство, за сваки месец
појединачно;
Извештај (извод) банке са обележеним износима о исплаћеној заради и уплаћеним порезима и
доприносима за последњих 12 месеци који претходе месецу у коме отпочиње одсуство, за сваки месец
појединачно; Решење надлежног органа о месечној основици на коју се плаћају доприноси за
обавезно пензијско и инвалидско осигурање за последњих 12 месеци који претходи месецу у коме је
започето коришћење одсуства и по истеку године решење о коначној основици, само за лица која
самостално обављају делатност.

За рефундацију исплаћених накнада послодавац доставља:

-

Образац НЗ-1 (оригинал у два примерка)
Фотокопија одштампаног образца ППП- ПД прокњижен, извод из ППП- ПД и обавештење о поднетој
појединачној пореској пријави ППП ПД;
Доказ о исплаћеној накнади зараде (фотокопија извода банке обележени нето износ и обједињена
наплата, односно ако послодавац врши исплату преко благајне, уз извештај банке достаља и
потписан списак од стране запослленог о примљеној накнади зараде.)

Право на накнаду зараде за време одсуства са рада ради посебне неге детета остварује један од
родитеља детета,
Уз попуњен образац захтева, потребно је доставити следећа документа:

-

Фотокопија здравствене документације детета;

-

Фотокопија здравствене књижице подносиоца захтева;

-

Записник комисије за оцену психофизичке ометености детета;

-

Дознака оригинал за посебну негу детета;

-

Решење послодавца о одсуству са рада ради посебне неге детета.

ПОЉОПРИВРЕДА И ВОДОПРИВРЕДА
ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗДАВАЊЕ РЕШЕЊА О ПРОМЕНИ НАМЕНЕ
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА
Уз захтев се прилаже и :
Доказ о власништву или праву коришћења (извод из поседовног листа, извод из листа непокретности,
уговор о купопродаји или преносу права коришћења оверен од суда),
Копија плана катастарске парцеле,
Извод из одговарајућег урбанистичког плана о намени парцеле (Одобрење за изградњу у случају да је
издато),
Сагласност Министарства у случајевима из члана 23. став 1. тачка 1. и 2. Закона о пољопривредном
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земљишту.
Општинска такса 400,00 дин; текући рачун 840-742251843-73 позив на број: 97 33-054,
Републичка такса 760,00 динара; текући рачун број: 840-742221843-57, позив на
број: 97 33-054.
ДОКУМЕНТАЦИЈА ПОТРЕБНА ЗА КОНКУРИСАЊЕ КОД МИНИСТАРСТВА
ПОЉОПРИВРЕДЕ:

-

Потврда или легимитација о регистрацији пољопривредног газдинства,

-

Фотокопија личне карте за носиоца пољопривредног газдинства,

-

Оригинални фискални рачун за купљени пољопривредни репроматеријал,

-

Профактура производа за који се конкурише код Министарства .

ВОДОПРИВРЕДА
Предмети:
1. Решење о издавању водних услова
2. Решење о издавању водних сагласности

ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗДАВАЊЕ РЕШЕЊА О ВОДНИМ УСЛОВИМА:
- Захтев који садржи податке о објектима и обиму радова чије се извођење планира,
- Извод из планског акта,
- Фотокопија акта о урбанистичким условима,
- Доказ о уплаћеној админстративној такси (републичка и општинска)
- Мишљење ЈВП“Србија воде“- ВПЦ “Морава“ –Ниш

ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗДАВАЊЕ РЕШЕЊА О ВОДНОЈ САГЛАСНОСТИ:
- Захтев
- Један примерак главног пројекта са уређеном техничком контролом
- Фотокопија решења о издавању водних услова
- Доказ о уплаћеној адмнистртивној такси (републичка и општинска)
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ИНСПЕКЦИЈА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Остваривање одређених права правна и физичка лица врше кроз поступак подношења писменог захтева
надлежном органу, а преко писарнице Општинске управе без обавезе плаћања административне таксе
или подношењем захтева путем е-mail адресе: zivotna.sredina@kursumlija.org.

ПРИВАТНО ПРЕДУЗЕТНИШТВО
За регистрацију самосталне радње било ког типа (трговинска, занатска, производна и др) странка се
обраћа референту за приватно предузетништво или у Општинском услужном центру.

ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ РАДЊЕ ПОТРЕБНО ЈЕ:

-

Фотокопија личне карте
Такса, Агенцији за привредне регистре, текући-рачун
број 840-29771845-59, позив на број 04

ЗА БИЛО КОЈЕ ПРОМЕНЕ, АКО ЈЕ РАДЊА ВЕЋ РЕГИСТРОВАНА
(Промена седишта, делатности, измена решења, издвојени пословни простор, промена
личних података назива радње и друго), потребно је:

-

Фотокопија решења,

-

Ако су у питању две или више промена, за једну се уплаћује такса а свака следећа са још
додатним износом.

Лична карта на увид,
Доказ о уплати накнаде на рачун 840-29771845-59 са позивом на број 04 прималац Агенција за
привредне регистре Београд,

ЗА ОДЈАВУ РАДЊЕ ПОТРЕБНО ЈЕ
Оригинал решење о оснивању,
Лична карта на увид,
Такса, Агенцији за привредне регистре, текући-рачун број
840-29771845-59, позив на број 04,
Целокупни предмет о оснивању, променама и одјави се формира у Општинској управи и шаље се
препорученом поштом Агенцији за привредне регистре.
Након добијања решења на кућну адресу, оснивач је дужан да направи печат по решењу.
Цео поступак од момента регистрације до могућности уласка у посао у просеку траје око 10 дана.
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ПОСЛОВИ УРБАНИЗМА И ГРАЂЕВИНАРСТВА
Све информације у области урбанизма и грађевинарства, као и поступку спровођења Обједињене
процедуре могу се добити у Општинској управи у Одељењу за привреду и локални економски развој, III
спрат,
канцеларија
број
25,
контакт
тел:
027/381-402
локал
124,
е
mail:
urbanizam.kursumlija@gmail.com.

ИЗДАВАЊЕ АКАТА ВАН ОБЈЕДИЊЕНЕ ПРОЦЕДУРЕ
•

Издавање информације о локације
Потребна документација:

1. Захтев (образац захтева можете преузети на сајту Општине Куршумлија или на следећем линку:
(http://www.kursumlija.org/fajlovi/urbanizam/obrasci/INFORMACIJA%20O%20LOKACIJI.pdf)

2. Копија плана катастарске парцеле - оригинал или оверена копија РГЗ – Служба за катастар
непокретности Куршумлија.

3. Доказ о уплати Општинске административне таксе
жиро рачун број: 840 – 742251843 – 73
позив на број : 97 33 - 054 (за физичка лица)
97 КБ - 054 ПИБ (за правна лица)

4. Доказ о уплати општинске накнаде за услуге
жиро рачун број: 840 – 742251843 – 73
позив на број : 97 33 - 054 (за физичка лица)
97 КБ - 054 ПИБ (за правна лица)
•

Потврђивање урбанистичког пројекта
Потребна документација:

1. Захтев (образац захтева можете преузети на сајту Општине Куршумлија
(http://kursumlija.org/fajlovi/urbanizam/obrasci/Zahtev%20za%20potvrdjivanje%20%20projekta%2
0parcelacije%20i%20preparcelacije.pdf )
2. Урбанистички пројекат (у најмање три примерка)
3. Доказ о уплати општинске административне таксе
жиро рачун број: 840 – 742251843 – 73
позив на број : 97 33 - 054 (за физичка лица)
97 КБ - 054 ПИБ (за правна лица)
4.

Доказ о уплати општинске накнаде за услуге
жиро рачун број: 840 – 742251843 – 73
позив на број : 97 33 - 054 (за физичка лица)
97 КБ - 054 ПИБ (за правна лица)

•

Потврђивање пројекта парцелације и препарцелације
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Потребна документација:
1. Захтев (образац захтева можете преузети на сајту Општине Куршумлија или на следећем линку:
http://kursumlija.org/fajlovi/urbanizam/obrasci/Zahtev%20za%20potvrdjivanje%20urbanisticko%2
0G%20projekta.pdf
2. Пројекат парцелације/препарцелације са елаборатом геодетског обележавања (у најмање три
примерка)
3. Доказ о уплати општинске административне таксе
жиро рачун број: 840 - 742251843 – 73
позив на број : 97 33 - 054 (за физичка лица)
97 КБ - 054 ПИБ (за правна лица)
4.

Доказ о уплати општинске накнаде за услуге
жиро рачун број: 840 – 742251843 – 73
позив на број : 97 33 - 054 (за физичка лица)
97 КБ - 054 ПИБ (за правна лица)
ИЗДАВАЊЕ АКАТА У ОБЈЕДИЊЕНОЈ ПРОЦЕДУРИ

Од 01.01.2016. године размена поднесака и докумената у Обједињеној процедури обавља се
електронским путем, односно сви захтеви и документи који се достављају у Обједињеној процедури, као
и техничка документација, достављају се у форми електронског документа који мора бити потписан
квалификованим електронским сертификатом. Све информације могу се добити на сајту
http://gradjevinskedozvole.rs/.
Захтеви се подносе електронским путем. Порталу за електронско подношење захтева можете приступити
посредством следећег линка: https://ceop.apr.gov.rs/eregistrationportal/
Издавање локацијских услова
Потребна документација која се прилаже уз захтев:

1. Идејно решење, израђено у складу са правилником којим се уређује садржина техничке
документације,

2. Доказ о плаћеној административној такси за подношење захтева и накнади за Централну
евиденцију.

Уз захтев за издавање локацијских услова за градњу комуналне инфраструктуре у регулацији постојеће
саобраћајнице подноси се и геодетски снимак постојећег стања на катастарској подлози, израђен од
стране овлашћеног лица уписаног у одговарајући регистар у складу са Законом.
•

Републичку административну таксу за захтев (прописану Законом о републичким
административним таксама, ''Сл.гласник РС'', бр: 43/2003, 51/2003-испр., 61/2005, 101/2005др.закон, 5/2009, 54/2009, 50/11, 70/11-усклађ.дин.изн, 55/2012, 93/2012, 47/2013-усклађ.дин.изн.
и 65/2013-др.закон, 57/2014-усклађ.дин.изн, 45/2015-усклађ.дин.изн. и 83/2015 и 112/2015)
уплатити на:
Жиро рачун број: 840- 742221843 – 57
Модел 97, позив на број : 33 – 054
Сврха: Републичка административна такса
Прималац: Република Србија
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•

Накнада за Централну евиденцију (прописана чл.27а Одлуке о накнадама за послове регистрације
и друге услуге које пружа Агенција за привредне регистре, ''Сл. гласник РС'', бр.119/2013,
138/2014, 45/2015, 106/2015 и 32/2016), износи:

-

за издавање и измену локацијских услова за класе објеката из категорије Аи Б:

-

за издавање и измену локацијских услова за класе објеката из категорије В и Г

Број жиро рачуна и позивни број биће дати кроз систем е-дозвола.
•

Напомена: Обрачун и плаћање осталих накнада спроводи се у току поступка обједињене
процедуре, а пре издавања локацијских услова.

Општинска накнада за услугу издавања локацијских услова (прописана чл. ), уплаћује се на:
Жиро рачун број: 840 - 742251843 – 73
Модел 97, позив на број : 33 – 054 (за физичка лица)
Модел 97, позив на број : КБ - 054 ПИБ (за правна лица)

за објекте из класе А – незахтевни објекти (стамбени објекти до 400 м2, наткривена складишта, економски
објекти до 600 м2): .
за објекте из класе Б – мање захтевни објекти (хотели, мотели, ресторани, барови, сиротишта, студентски
домови, пословни објекти ... до 400 м2)
за објекте из класе В – захтевни објекти (хотели, мотели, ресторани, барови, сиротишта,
студентски домови, пословни објекти ... преко 400 м2)
за објекте из класе Г – инжењерски објекти:
а) линијски инфраструктурни објекти
(путеви и путни објекти, водовод и канализација, електродистрибутивни водови, телекомуникациони
водови, деривациони канали МХЕ и сл.)
б) инфраструктурни објекти (трафостанице, црпне станице, станице телекомуникација, машинске зграде
МХЕ и сл.)
У складу са Одлуком.

Издавање грађевинске дозволе
Потребна документација која се прилаже уз захтев:

1. Пројекат за грађевинску дозволу;
2. Извод из пројекта;
3. Доказ о одговарајућем праву на земљишту или објекту у смислу Закона, осим ако је то право
уписано у јавној књизи.

Остали докази:
- Сагласност преосталих сувласника, оверена у складу са законом, ако се гради или се изводе радови на
грађевинском земљишту или објекту који је у сувласништву;
- Уговор са власником објекта, односно власницима посебних делова објекта, ако се врши надзиђивање,
односно претварање заједничких просторија у стамбени, односно пословни простор, у складу са Законом
о одржавању стамбених зграда;
- Уговор између инвеститора и финансијера, ако постоји.
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- Уговор између инвеститора и имаоца јавних овлашћења, односно други доказ о обезбеђивању
недостајуће инфраструктуре, ако је то услов за издавање грађевинске дозволе предвиђен локацијским
условима

4. Енергетску дозволу, за изградњу енергетских објеката за које постоји обавеза прибављања
енергетске дозволе.

5. Доказ о уплати општинске накнаде за услуге
жиро рачун број: 840-742251843-73
позив на број : 97 33-054 (за физичка лица)
97 КБ-054ПИБ (за правна лица)

6. Доказ о уплати републичке административне таксе
жиро рачун број: 840-742221843-57
позив на број : 97 33-054 (за физичка лица)
97 КБ-054ПИБ (за правна лица)
Напомена: Уколико се решењем одобрава дозиђивање и надзиђивање постојећег објекта ова
такса се плаћа

7. Доказ о уплати накнаде за ЦЕОП (Централна евиденција обједињених процедура) (за класе
објеката из категорије А и Б), односно за класе објеката из категорије В и Г.

Број жиро рачуна и позивни број биће дати кроз систем е-дозвола.
Измена грађевинске дозволе услед промене инвеститора
Потребна документација која се прилаже уз захтев:

1. Правоснажно решење о грађевинској дозволи,
2. Доказ о одговарајућем праву на земљишту или објекту, и други правни основ за стицање
својине на објекту у изградњи,

3. Доказ о уплати општинске накнаде за услуге,
жиро рачун број: 840-742251843позив на број : 97 33-054 ( за физичка лица)
97 КБ-054 ПИБ ( за правна лица),

4. Доказ о уплати републичке административне таксе
5.

жиро рачун број: 840-742221843-57

позив на број : 97 33-054 (за физичка лица)
97 КБ-054ПИБ (за правна лица)

6. Доказ о уплати накнаде ѕа ЦЕОП (Централна евиденција обједињених процедура) (за
класе објеката из категорије А и Б), или (за класе објеката из категорије В и Г).

Број жиро рачуна и позивни број биће дати кроз систем е-дозвола.
Измена грађевинске дозволе услед промене у току грађења
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1. Нови пројекат за грађевинску дозволу, односно сепарат пројекта за грађевинску дозволу који се
мења,

2. Доказ о уплати општинске накнаде за услуге
жиро рачун број: 840-742251843-73
позив на број : 97 33-054 (за физичка лица)
97 КБ-054 ПИБ (за правна лица),

3. Доказ о уплати републичке административне таксе
жиро рачун број: 840-742221843-57
позив на број: 97 33-054 (за физичка лица)
97 КБ-054ПИБ (за правна лица)

4. Доказ о уплати накнаде за ЦЕОП (Централна евиденција обједињених процедура) (за класе
објеката из категорије А и Б), или (за класе објеката из категорије В и Г).

Број жиро рачуна и позивни број биће дати кроз систем е-дозвола.
Издавање решења о одобрењу за извођење радова
Потребна документација која се прилаже уз захтев:

1. Идејни пројекат / Технички опис и попис радова на инвестиционом одржавању и уклањању
препрека за кретање особа са инвалидитетом

2. Доказ о одговарајућем праву на земљишту или објекту у смислу Закона, осим ако је то право
уписано у јавној књизи

Остали докази:
-

Сагласност преосталих сувласника, оверена у складу са законом, ако се гради или се изводе
радови на грађевинском земљишту или објекту који је у сувласништву;

-

Уговор са власником објекта, односно власницима посебних делова објекта, ако се врши
надзиђивање, односно претварање заједничких просторија у стамбени, односно пословни
простор, у складу са Законом о одржавању стамбених зграда;

-

Уговор између инвеститора и финансијера, ако постоји.

-

Уговор између инвеститора и имаоца јавних овлашћења, односно други доказ о обезбеђивању
недостајуће инфраструктуре, ако је то услов за издавање грађевинске дозволе предвиђен
локацијским условима.

3. Оверену сагласност сувласника уколико се радови изводе на грађ. земљишту или објекту које је
у сувласништву више лица,

4. Доказ о уплати општинске накнаде за услуге
жиро рачун број: 840-742251843-73
позив на број : 97 33-054 ( за физичка лица)
97 КБ-054 ПИБ (за правна лица)
у складу са Одлуком:
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-

(за изградњу помоћних и економских објеката, реконструкцију, адаптацију,
санацију, промену намене објекта без / уз извођење грађевинских радова, извођење радова

на раздвајању или спајању пословног или стамбеног простора, уградњу унутрашњих инсталацију
у постојећи објекат, прикључци на изграђену водоводну, канализациону, гасну и сл. мрежу);
-

12 дин/м1 (за изградњу секундарних, односно дистрибутивних мрежа комуналне инфраструктуре
у оквиру постојеће регулације улица, уређење саобраћајница у оквиру постојеће регулације
улица, постављање секундарних, односно дистрибутивних делова електронске комуникационе
мреже, део средњенапонске електродистрибутивне мреже који обухвата 10 Kv, 20 Kv, I Kv vod,
део електродистрибутивне мреже од трансформаторске станице 10/0,4 Kv, 20/0,4 Kv, 35/10 (20)
Kv и 35/0,4 Kv до места прикључка на објекту купца (1 Kv), 10 Kv и 20 Kv разводна постројења,
типски топловодни прикључци);

-

(постављање антенских стубова, појединачни електродистрибутивни и електропреносни
стубови, типске трансформаторске станице 10/0,4 Kv, 20/0,4 Kv и 35 Kv напонски ниво, мање
црпне станице и мањи ски лифтови; компресорске јединице за гас, уређаји за испоруку гаса,
електране које користе обновљиве изворе енергије инсталиране снаге 50 Kw),

-

(за радове на инвестиционом одржавању објекта, уклањање препрека за особе са инвалидитетом
и грађење зиданих ограда).

5. Доказ о уплати републичке административне таксе у износу од 1070,00 динара.
жиро рачун број: 840-742221843-57
позив на број : 97 33-054 (за физичка лица)
97 КБ-054ПИБ (за правна лица)
Напомена: Уколико се решењем одобрава реконструкција, санација, адаптација или
инвестиционо одржавање постојећег објекта ова такса се плаћа.

6. Доказ о уплати накнаде за ЦЕОП (Централна евиденција обједињених процедура)
Број жиро рачуна и позивни број биће дати кроз систем е-дозвола.
Пријава радова
Потребна документација која се прилаже уз захтев:

1. Доказ о измирењу доприноса за уређење грађевинског земљишта, ако је решењем о грађевинској
дозволи предвиђено једнократно плаћање те обавезе,

2. Средство обезбеђења плаћања доприноса за уређење грађевинског земљишта, ако је решењем о
грађевинској дозволи предвиђено плаћање те обавезе на рате и доказ о уплати прве рате,

3. Сагласност на студију о процени утицаја на животну средину, ако је обавеза њене израде
утврђена прописом којим се уређује процена утицаја на животну средину,

4. Доказ о уплати општинске накнаде за услуге
жиро рачун број: 840-742251843-73
позив на број : 97 33-054 ( за физичка лица)
97 КБ-054 ПИБ (за правна лица),

5. Доказ о уплати републичке административне таксе
жиро рачун број: 840-742221843-57
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позив на број : 97 33-054 (за физичка лица)
97 КБ-054ПИБ (за правна лица)

6. Доказ о уплати накнаде за ЦЕОП (Централна евиденција обједињених процедура).
Број жиро рачуна и позивни број биће дати кроз систем е-дозвола.
Изјава о завршетку израде темеља
Потребна документација која се прилаже уз захтев:

1. Геодетски снимак изграђених темеља, израђен у складу са прописима којим се уређује извођење
геодетских радова.

2. Доказ о уплати општинске накнаде за услуге
жиро рачун број: 840-742251843-73
позив на број : 97 33-054 (за физичка лица)
97 КБ-054 ПИБ (за правна лица),

3. Доказ о уплати републичке административне таксе
4.
жиро рачун број: 840-742221843-57

позив на број : 97 33-054 (за физичка лица)
97 Б-054ПИБ (за правна лица)

5. Доказ о уплати накнаде за ЦЕОП (Централна евиденција обједињених процедура).
Број жиро рачуна и позивни број биће дати кроз систем е-дозвола.
Изјава о завршетку објекта у конструктивном смислу
Потребна документација која се прилаже уз захтев:

1. Доказ о уплати општинске накнаде за услуге
жиро рачун број: 840-742251843-73
позив на број : 97 33-054 ( за физичка лица)
97 КБ-054 ПИБ (за правна лица),

2. Доказ о уплати републичке административне таксе
жиро рачун број: 840-742221843-57
позив на број : 97 33-054 (за физичка лица)
97 КБ-054ПИБ (за правна лица)

3. Доказ о уплати накнаде за ЦЕОП (Централна евиденција обједињених процедура).
Број жиро рачуна и позивни број биће дати кроз систем е-дозвола.
Достављање техничке документације ради давања сагласности у погледу мера заштите од
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пожара.
Потребна документација која се прилаже уз захтев:

1. Пројекат за извођење, у папирној форми ради овере од стране органа надлежног за послове
заштите од пожара, ако је за ту врсту објекта утврђена обавеза прибављања сагласности на
техничку документацију у погледу мера заштите од пожара;

2. Доказ о уплати општинске накнаде за услуге
жиро рачун број: 840-742251843-73
позив на број : 97 33-054 ( за физичка лица)
97 КБ-054 ПИБ (за правна лица),

3. Доказ о уплати републичке административне таксе
жиро рачун број: 840-742221843-57
позив на број : 97

33-054 (за физичка лица)

97 КБ-054ПИБ (за правна лица)

4. Доказ о уплати накнаде за ЦЕОП (Централна евиденција обједињених процедура)
Број жиро рачуна и позивни број биће дати кроз систем е-дозвола.
Издавање употребне дозволе
Потребна документација која се прилаже уз захтев:

1. Пројекат за извођење;
2. Извештај комисије за технички преглед, са предлогом за издавање употребне дозволе;
3. Елаборат геодетских радова за изведени објекат и посебне делове објекта;
4. Елаборат геодетских радова за подземне инсталације;
5. Доказ о уплати општинске накнаде за услуге
6.
жиро рачун број: 840-742251843-73

позив на број : 97 33-054 ( за физичка лица)
97 КБ-054ПИБ (за правна лица)

7. Доказ о уплати републичке административне таксе за захтев и у износу од 0,2% од
предрачунске вредности објекта, односно радова, за решење.

жиро рачун број: 840-742221843-57
позив на број : 97 33-054 (за физичка лица)
97 КБ-054ПИБ (за правна лица)
Напомена: Предрачунска вредност по објекту, односно радовима, усклађује се применом индекса
потрошачких цена који објављује републички орган надлежан за послове статистике, у периоду од првог
дана наредног месеца од месеца утврђивања предрачунске вредности, до последњег дана месеца који
претходи месецу у коме је захтев поднет.

8. Доказ о уплати накнаде за ЦЕОП (Централна евиденција обједињених процедура)
(за класе објеката из категорије А и Б), (за класе
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објеката из категорије В и Г).
Број жиро рачуна и позивни број биће дати кроз систем е-дозвола.

ПОСЛОВИ ГРАЂЕВИНСКОГ ИНСПЕКТОРА
Инспекцијски надзор грађевинске инспекције над спровођењем одредаба Закона о планирању и
изградњи, чије је извршење поверено органу локале самоуправе и то:
-

доношење решења за рушење објеката који су изграђени без грађевинске дозволе (одобрења за
изградњу),

-

доношење налога за обуставу радова ако се објекат не гради према грађевинској дозволи
(одобрењу за изградњу).

-

вршење редовног инспекцијског надзора на изградњи и коришћењу објеката.

Заинтересована лица могу сваки проблем у вези изградње и коришћења објекта пријавити општинском
грађевинском инспектору.
е-mail: gradjevinskа.inspekcija@kursumlija.org

КОМУНАЛНА ИНСПЕКЦИЈА
Послови пријема:
Захтева и пријава физичких и правних лица у вези послова из надлежности комуналне инспекције.
На основу поднете пријаве комунални инспектор:
Утврђује да ли је у његовој надлежности
Уколико инспектор оцени да није надлежан или не може да спроводи материјалне прописе, доноси
закључак којим се одбацује захтев странке.
Излази на лице места по захтеву странке или по службеној дужности, сачињава извештај о затеченом
стању.
Доноси решење да се отклони недостатак у наложеном року, подноси захтев за покретање
прекршајног поступка.
Обавештава подносиоца захтева о предузетим мерама
телефон за информације: 027/382 - 120
email: komunalna.inspekcija@kursumlija.org

ЛОКАЛНА ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА, БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ
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1) Пријем пореских пријава за локалне јавне приходе:
-

римање пореских пријава на прописаним обрасцима са пратећом документацијом

-

(копија личне карте, овлашћење, уговор о купопродаји, наслеђу, оставинско решење)

-

припрема уверења контрола у погледу исправности и попуњености пореских пријава,

-

уношење података из пореских пријава у базу података.

2) Утврђивање обавеза по основу локалних јавних прихода и
штампање - решења:

-

обрачун обавеза,

-

штампање решења,

-

решење се доставља странци, која има право жалбе Министарству финансија и привреде.
3)Давање обавештења обвезницима о стању њихових обавеза:

-

непосредно у просторијама локалне пореске администрације (канцеларија број 4 и 5).

4) Издавање уверења о подацима из пореског књиговодства локалних јавних
прихода:
- примање захтева за издавање уверења,

-

обрада захтева за издавање уверења,

-

припрема уверења,

-

издавање уверења.

5) Повраћај више или погрешно наплаћених/уплаћених локалних јавних прихода: -примање захтева са пратећом документацијом (копија личне карте, копија
овлашћења за правна лица, доказ о уплати),

-

обрада захтева,

-

доношење решења,

-

решење се доставља странци, која има право жалбе Министарству финансија и привреде,

-

достављање решења на извршење у Управу за трезор.

6) Прекњижавање више или погрешно наплаћених/уплаћених локалних јавних прихода
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примање захтева са пратећом документацијом (копија личне карте, копија овлашћења

-

за правна лица, доказ о уплати),

-

обрада захтева,

-

доношење решења,

-

решење се доставља странци, која има право жалбе Министарству финансија и привреде,
извршење решења непосредно од стране локалне пореске администрације или достављање
решења на извршење у Управу за трезор у зависности од тога ко је надлежан за извршење.

7) Сторнирање/отписивање неоснованог задужења по основу локалних јавних прихода

- примање захтева са пратећом документацијом (копија личне карте, копија овлашћења за
правна лица, доказ о отуђењу објекта и сл.),

-

обрада захтева,

-

извршење решења уколико је усвојен захтев обвезника.

доношење закључка о одбацивањеу захтева,
доношење решења о усвајању/одбијању захтева у зависности од чињеничног стања,
решење се доставља странци, која има право жалбе Министарству финансија и привреде,

8) Отпис дуга по основу застарелости права на наплату локалних јавних прихода

-

примање захтева са пратећом документацијом (копија личне карте, копија овлашћења
за правна лица и сл.),

-

обрада захтева,

-

доношење закључка о одбацивању захтева,

-

доношење решења о усвајању/одбијању захтева у зависности од чињеничног стања,

-

решење се доставља странци, која има право жалбе Министарству финансија и привреде,

-

извршење решења уколико је усвојен захтев обвезника.

9) Првостепени поступак по изјављеним жалбама :

-

против пореског управног акта може се поднети жалба,
жалбу подноси лице о чијим је правима или обавезама одлучено у првостепеном
пореском поступку и лице које има правни интерес,

-

жалба се подноси надлежном другостепеном органу, а предаје се непосредно
или препорученом поштом, однсно изјављује на записник првостепеном
органу,
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-

позивање странке да учествује у поступку по жалби,
разматрање жалбе:

(недопуштену, неблаговремену или од стране неовлашћеног лица изјављену жалбу
првостепени орган одбациће закључком;
(првостепени орган може усвојити жалбу и порески управни акт изменити у складу са
законом;
(уколико првостепени орган не може да усвоји жалбу, исту прослеђује надлежном
другостепеном органу)
10) Канцеларијска контрола локалних јавних прихода;

-

врши се у просторијама локалне пореске администрације,

-

порески обвезник на позив пореског органа непосредно или пореског пуномоћника учествује у
поступку канцеларијске контроле,

-

израда записника о налазима канцеларијске контроле и уручење странци,

Проверава се математичка тачност, формална исправност и потпуност пореске пријаве и других
извештаја које подносе порески обвезници,

доношење решења на основу налаза из записника канцеларијске контроле.

11) Теренска контрола локалних јавних прихода

- обавља се на основу налога за контролу,
- врши се у просторијама пореског обвезника у току радног времена пореског обвезника,
- порески обвезник учествује у поступку теренске контроле,
- израда записника о налазима теренске контроле и уручење странци,
- доношење решења на основу налаза из записника теренске контроле.

13. ПОДАЦИ О ПРИХОДИМА И РАСХОДИМА ЗА 2021. ГОДИНУ
ЛИНК ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ЗА 2021 ГОДИНУ

14.

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ

Планови јавних набавки Општинске управе, Председника општине, Скупштине општине и
Правобранилаштва општине Куршумлија, објављени су на званичној интернет презентацији
општине Куршумлија и налазе се на следећим линковима:
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ЛИНК ЗА ПЛАНОВЕ ЈАВНИХ НАБАВКИ

15. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОЈ ПОМОЋИ
У 2020. години Општина Куршумлија добила је средства од Републике Србије на име државне
помоћи.
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16. ПОДАЦИ О ЗАРАДАМА ИЗАБРАНИХ И ПОСТАВЉЕНИХ
ЛИЦА ЗА ЈАНУАР 2018. ГОДИНЕ

Изабрана и постављена лица

Нето плата без минулог стажа и
стумлулације

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

91.186,48

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ

82.468,40

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

80.112,16

НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ

76.442,31

СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

66.757,08

ОПШТИНСКИ ЈАВНИ ПРАВОБРАНИЛАЦ

72.816,68

17. ЧУВАЊЕ НОСАЧА ИНФОРМАЦИЈА
Уредбом о канцеларијском пословању органа државне управе предвиђено је да канцеларијско
пословање обухвата: примање, прегледање, распоређивање, евидентирање, достављање у рад и
отпремање поште, административно техничко обрађивање аката, архивирање и чување архивских
предмета, излучивање безвредног регистратурског материјала и предају архивске грађе надлежном
архиву, праћење ефикасности и ажурности рада органа државне управе.
Све форме информација које су настале у раду Општинске управе, доступне су грађанима и
правним лицима у складу са Законом о општем управном поступку када су у питању управни
предмети, док се за остале примењују акти донети од стране Општинске управе. Такође, када су у
питању информације, странке се увек могу позвати на Закон о слободном приступу информацијама
од јавног значаја.

Сви предмети настали у раду или у вези са радом органа Oпштине и Oпштинске управе чувају се
у јединственој архиви Oпштинске управе општине Куршумлија улица Карађорђева.
У архиви се чувају завршени (архивирани) предмети, евиденције о предметима, као и остали
регистратурски материјал до предаје надлежном архиву.
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18. ВРСТЕ ИНФОРМАЦИЈА У ПОСЕДУ
Државни орган је обавезан да сачини списак свих информација и да исти унесе у информатор.
Врсте информација које су настале у раду или у вези са радом и које се налазе у поседу органа општине
Куршумлија су:

- збирке прописа,
- статут, пословници,
- одлуке, решења, закључци,
- правилници, наредбе, упутства,
- програми, планови,
- препоруке, мишљења,
- извештаји, информације,
- потврде, сагласности, дописи, обавештења,
- закључени уговори,
- записници са седница,
- службене белешке,
- захтеви, иницијативе, жалбе, приговори, представке,
- документација о извршеним плаћањима ,
- документа запослених,
- документација о спроведеним конкурсима,
- примљена електронска пошта,
- понуде на јавним набавкама и јавни позиви ,
- радне верзије докумената у припреми, нацрти и предлози прописа,
- друга акта у складу са прописима.
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Све информације настале у раду или у вези са радом органа општине Куршумлије доступне су јавности
на званичној интернет презентацији Општине Куршумлија www.kursumlija.org.

19. ИНФОРМАЦИЈЕ О ПОДНОШЕЊУ ЗАХТЕВА ЗА ПРИСТУП
ИНФОРМАЦИЈАМА
Остваривање права на слободан приступ информацијама од јавног значаја регулисано је Законом о
слободном приступу информацијама од јавног значаја („Службени гласник РС“ број 120/04, 54/07,
104/09 и 36/10)

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, нити
су битна друга слична својства информације.

ПРАВО НА ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈАМА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
Свако има право да му буде саопштено да ли орган власти поседује одређену информацију од јавног
значаја, односно да ли му је она иначе доступна.
Свако има право да му се информација од јавног значаја учини доступном тако што ће му се омогућити
увид у документ који садржи информацију од јавног значаја, право на копију тог документа, као и право
да му се, на захтев, копија документа упути поштом, факсом, електронском поштом или на други начин.

ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ПИСАНИМ ПУТЕМ
Тражилац подноси писмени захтев органу власти за остваривање права на приступ информацијама од
јавног значаја.
Захтев мора садржати назив органа власти, име, презиме и адресу тражиоца, као и што прецизнији опис
информације која се тражи. Захтев може садржати и друге податке који олакшавају проналажење тражене
информације. Тражилац не мора навести разлоге за захтев. Ако захтев није уредан, овлашћено лице
органа власти дужно је да, без надокнаде, поучи тражиоца како да те недостатке отклони, односно да
достави тражиоцу упутство о допуни. Ако тражилац не отклони недостатке у одређеном року, односно у
року од 15 дана од дана пријема упутства о допуни, а
недостаци су такви да се по захтеву не може поступати, орган власти донеће закључак о одбацивању
захтева као неуредног.
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ПОСТУПАЊЕ ПО ЗАХТЕВУ
Орган власти дужан је да без одлагања, а најкасније у року од 15 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. Копија документа је упућена тражиоцу даном
напуштања писарнице органа власти од кога је информација тражена.
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
7 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 информације, ставити му на
увид документ који садржи тражену информацију, изда му, односно упути копију тог документа.
Ако орган власти на захтев не одговори у року, тражилац може уложити жалбу Поверенику, осим у
случајевима утврђеним законом.
Орган власти ће заједно са обавештењем о томе да ће тражиоцу ставити на увид документ који садржи
тражену информацију, односно изда му копију тог документа, саопштити тражиоцу време, место и начин
на који ће му информација бити стављена на увид, износ нужних трошкова израде копије документа, а у
случају да не располаже техничким средствима за израду копије, упознаће тражиоца са могућношћу да
употребом своје опреме изради копију.
Увид у документ који садржи тражену информацију врши се у службеним просторијама органа власти.
Тражилац може из оправданих разлога тражити да увид у документ који садржи тражену информацију
изврши у друго време од времена које му је одредио орган од кога је информација тражена.
Лицу које није у стању да без пратиоца изврши увид у документ који садржи тражену информацију,
омогућиће се да то учини уз помоћ пратиоца.
Ако удовољи захтеву, орган власти неће издати посебно решење, него ће о томе сачинити службену
белешку.
Ако орган власти одбије да у целини или делимично обавести тражиоца поседовању информације, да му
стави на увид документт који садржи тражену информацију, да му изда, односно упути копију тог
документа, дужан је да без одлагања, а најкасније у року од 15 дана од пријема захтева, донесе решење о
одбијању захтева и да то решење писмено образложи, као и да у решењу упути тражиоца на правна
средства која може изјавити против таквог решења.
НАКНАДА
Увид у документ који садржи тражену информацију је бесплатан. Копија документа који садржи тражену
информацију издаје се уз обавезу тражиоца да плати накнаду нужних трошкова израде те копије, а у
случају упућивања и трошкове упућивања.
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Висина накнаде нужних трошкова прописана је Уредбом о висини накнаде нужних трошкова за издавање
копије докумената на којима се налазе информације од јавног значаја („Службени гласник РС“ број 8/06).
ПРОСЛЕЂИВАЊЕ ЗАХТЕВА ПОВЕРЕНИКУ
Када орган власти не поседује документ који садржи тражену информацију, проследиће захтев
Поверенку и обавестиће Повереника и тражиоца о томе у чијем се поседу, по његовом знању, документ
налази.
ПОСТУПАЊЕ ПОВЕРЕНИКА ПО ПРОСЛЕЂЕНОМ ЗАХТЕВУ
По пријему захтева Повереник проверава да ли се документ који садржи тражену информацију на коју се
захтев односи налази у поседу органа власти који му је проследио захтев.
Ако утврди да се документ не налази у поседу органа власти који му је проследио захтев тражиоца,
Повереник ће доставити захтев органу власти који тај документ поседује, осим ако је тражилац одредио
другачије, и о томе ће обавестити тражиода или ће тражиоца упутити на орган власти у чијем поседу се
налази тражена информација.
Начин поступања одредиће Повереник у зависности од тога на који ће се начин ефикасније остварити
права на приступ информацијама од јавног значаја.
Ако Повереник достави захтев органу власти, рок почиње да тече од дана достављања.

ОДРЕДБЕ ПОСТУПКА
На поступак пред органом влсти примењују се одредбе закона којим се уређује општи управни поступак,
а које се односе на решавање првостепеног органа.
ПРАВО НА ЖАЛБУ
Тражилац може изјавити жалбу Поверенику ако:
⚫ орган власти одбаци или одбије затхев тражиоца, у року од 15 дана од дана када му је достављено
решење или други акт;
⚫ орган власти, супротно члану 16. став 2. Закона о слободном приступу информацијама од јавног
значаја, не одговори у прописаном року на захтев тражиоца;
⚫ орган власти, супротно члану 17. став 2. Закона о слободном приступу информацијама од јавног
значаја, услови издавање копије документа који садржи тражену информацију уплатом накнаде
која превазилази износ нужних трошкова израде те копије;
⚫ орган власти не стави на увид докуемт који садржи тражену информацију на начин предвиђен
чланом 18. став 1. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја;
⚫ орган власти не стави на увид документ који садржи тражену информацију, односно не изда
копију тог документа на начин предвиђен чланом 18. став 4. Закона о слободном приступу
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информацијама од јавног значаја или
⚫ орган власти на други начин отежа или онемогућава тражиоцу остваривање права на слободан
приступ информацијама од јавног значаја, супротно одредбама Закона о слободном приступу
информацијама од јавног значаја.
ФОРМУЛАРИ
Формулари за доступност информацијама од јавног значаја налазе се на интернет страници Повереника
за информације од јавног значаја и заштиту података о личности.
Изјављивање жалбе: Жалба се изјављује Поверенику за информације од јавног значаја и заштиту
података о личности у року од 15 дана од дана достављања решења или другог акта органа власти на
адресу:
Поверенику за инфорамције од јавног значаја и заштиту података о личности
Београд,
ул. Немањина 22 – 26

ЗАХТЕВ
за приступ информацији од јавног значај
На основу члана 15. ст. 1. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја
(„Службени гласник РС“, бр. 120/04 и 54/07), од горе наведеног органа захтевам:*
⚫ обавештење да ли поседује тражену информацију;
⚫ увид у документ који садржи тражену информацију;
⚫ копију документа који садржи тражену информацију;



достављање копије документа који садржи тражену информацију:**

⚫  поштом
⚫  електронском поштом
⚫  факсом



на други начин:***_________________________________________

Овај захтев се односи на следеће информације:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(навести што прецизнији опис информације која се тражи као и друге податке који олакшавају
проналажење тражене информације)
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____________________________________
Тражилац информације/Име и презиме
У ________________,

____________________________________
Адреса

дана______200__ године

____________________________________
Други подаци за контакт
________________________________
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