
  
 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ  
 ГРАДА НИША 
 

 
ГОДИНА XXXI   -  БРОЈ 4 

 
НИШ, 10. јануар  2023.  

Цена овог броја 40  динара 
Годишња претплата 5000 динара 
 

 

ГРАД НИШ 

ГРАДСКО ВЕЋЕ 
 
1. 

 
 На основу члана 56. Статута Града Ниша 
(„Службени лист Града Ниша", брoj 88/2008, 
143/2016 и 18/2019), члана 10. Одлуке о јавним 
признањима Града Ниша („Службени лист Града 
Ниша", 96/2013, 102/2014, 106/2017, 85/2019 и 
124/2021) и члана 2. и 72. Пословника о раду 
Градског већа Града Ниша („Службени лист Града 
Ниша", број 1/2013, 95/2016, 98/2016, 124/2016, 
144/2016 и 117/2020),   
 Градско веће Града Ниша, на седници од 
10.01.2023. године, доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е  

О УТВРЂИВАЊУ ВИСИНЕ НОВЧАНОГ 

ИЗНОСА  НАГРАДЕ „11. ЈАНУАР" 

 
 
 I Утврђује се висина новчаног износа 
Награде Града Ниша „11. јануар", који се додељује 
добитницима Награде Града Ниша „11. јануар", у 
бруто износу од 500.000,00 динара. 
 
 II Исплата новчаног износа Награде Града 
Ниша „11. јануар" извршиће се из планираних 
средстава утврђених Одлуком о буџету Града 
Ниша за 2023. годину („Службени лист Града 
Ниша" број 131/2022): Раздео 1 - Скупштина Града 
Ниша; Глава 1.01 - Скупштина Града Ниша; 
Функционална класификација 111 - Извршни и 
законодавни органи; Број позиције 9 - Услуге по 
уговору; Економска класификација 423. 
 
 III О реализацији овог решења стараће се 
Градска управа за органе Града и грађанска стања 
и Градска управа за финансије. 

 

 IV Ово решење објавити у „Службеном листу 
Града Ниша". 
 
Број: 33-1/2023-03    
У Нишу, 10.01.2023. године 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 
 
ПРЕДСЕДНИЦА 

Драгана Сотировски, с.р. 
2. 

 
На основу члана 46. Одлуке о буџету 

Града Ниша за 2023. годину („Службени лист 
Града Ниша“, број 131/2022) и члана 72. 
Пословника о раду Градског већа Града Ниша 
(„Службени лист Града Ниша“, број 1/13, 95/16, 
98/16, 124/ 16, 144/16 и 117/20),  

Градско веће Града Ниша, на седници од 
10.01.2023. године, доноси   

 

Р Е Ш Е Њ Е  

О УЧЕШЋУ У РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА 

„БЕЗБЕДНА СТАЗА-БЕЗБЕДНА ЖЕНА“ 

 
I Град Ниш прихвата учешће у 

реализацији пројекта „Безбедна стаза-безбедна 
жена“, који је одобрен за финансирање у оквиру 
пројекта “Сигурност жена и девојчица у јавном 
простору“ који је покренула Агенција Уједињених 
нација за родну равноправност и оснаживање 
жена у Србији (UN WOMEN), у сарадњи са 
Координационим телом за родну равноправност 
Републике Србије и Министарством за рад, 
запошљавање, борачка и социјална питања, а који 
финансира Амбасада Уједињеног Краљевства у 
Београду. 

II Општи циљ пројекта „Безбедна стаза-
безбедна жена“ је да допринесе повећању 
безбедности кретања жена, деце и младих, 
корисника бициклистичких и пешачких стаза у 
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јавном простору кроз адапатацију 500 метара 
бициклистичких стаза на одабраној локацији начин 
који ће повећати њихову безбедност.   

III Носилац  пројекта је Град Ниш.  
Укупна вредност пројекта је 744.728,04 РСД.  
Пројекат „Безбедна стаза-безбедна жена“ се 

у целости финансира у оквиру пројекта “Сигурност 
жена и девојчица у јавном простору“ који је 
покренула Агенција Уједињених нација за родну 
равноправност и оснаживање жена у Србији (UN 
WOMEN), у сарадњи са Координационим телом за 
родну равноправност Републике Србије и 
Министарством за рад, запошљавање, борачка и 
социјална питања, а који финансира Амбасада 
Уједињеног Краљевства у Београду.  

Време реализације пројекта је шест месеци 
од дана стављања последњег потписа на 
Партнерски споразум између Агенције Уједињених 
нација за родну равноправност и оснаживање 
жена у Србији (UN WOMEN) и Града Ниша. 

IV  Град Ниш нема финансијских обавеза 
по овом пројекту. 

V   Овлашћује се Градоначелница Града 
Ниша да у име Града Ниша потпише Партнерски 
споразум између Агенције Уједињених нација за 
родну равноправност и оснаживање жена у Србији 
(UN WOMEN) и Града Ниша. Партнерски споразум 
и Образац предлога пројекта су саставни део овог 
решења. 

VI  Градоначелница Града Ниша ће 
посебним решењем именовати пројектни тим за 
реализацију овог пројекта. 

VII  Налаже се Канцеларији за локални 
економски развој да реализује ово Решење. 

VIII Решење објавити у „Службеном листу 
Града Ниша“. 

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
Пројекат „Безбедна стаза-безбедна жена“, 

који је одобрен за финансирање у оквиру пројекта 
“Сигурност жена и девојчица у јавном простору“ 
који је покренула Агенција Уједињених нација за 
родну равноправност и оснаживање жена у Србији 
(UN WOMEN), у сарадњи са Координационим 
телом за родну равноправност Републике Србије и 
Министарством за рад, запошљавање, борачка и 
социјална питања, а који финансира Амбасада 
Уједињеног Краљевства у Београду. 

Општи циљ пројекта „Безбедна стаза-
безбедна жена“ је да допринесе повећању 
безбедности кретања жена, деце и младих, 
корисника бициклистичких и пешачких стаза у 
јавном простору кроз адапатацију 500 метара 
бициклистичких стаза на одабраној локацији начин 
који ће повећати њихову безбедност.   
 Кључне активности пројекта су: управљање 
пројектом, спровођење процедура јавних набавки, 
организација дводневне радионице за младе 
средњошколског узраста на тему сигурности 

јавних простора у контексту родне 
равноправности, унапређење сигурности 
корисница одабране бициклистичке стазе 
фарбањем у лако уочљиву боју и информативно-
промотивне активности (почетна конференција за 
медије, постављање инфромативно-едукативних 
табли на одабраној локацији, стрит-арт догађај на 
тему сигурности јавних простора). 

Носилац  пројекта је Град Ниш. Укупна 
вредност пројекта је 744.728,04 РСД.  

Пројекат „Безбедна стаза-безбедна жена“ 
се у целости финансира у оквиру пројекта 
“Сигурност жена и девојчица у јавном простору“ 
који је покренула Агенција Уједињених нација за 
родну равноправност и оснаживање жена у Србији 
(UN WOMEN), у сарадњи са Координационим 
телом за родну равноправност Републике Србије и 
Министарством за рад, запошљавање, борачка и 
социјална питања, а који финансира Амбасада 
Уједињеног Краљевства у Београду.  

Време реализације пројекта је шест 
месеци од дана стављања последњег потписа на 
Партнерски споразум између Агенције Уједињених 
нација за родну равноправност и оснаживање 
жена у Србији (UN WOMEN) и Града Ниша. 
Град Ниш нема финансијских обавеза по овом 
пројекту. 

Овлашћује се Градоначелница Града 
Ниша да у име Града Ниша потпише Партнерски 
споразум између Агенције Уједињених нација за 
родну равноправност и оснаживање жена у Србији 
(UN WOMEN) и Града Ниша. Партнерски споразум 
и Образац предлога пројекта су саставни део овог 
решења. 

На основу свега напред изложеног, као и 
због значаја овог пројекта за повећање 
безбедности жена и девојчица у јавном простору, 
Градско веће Града Ниша је одлучило као у 
диспозитиву овог решења. 
 
Број: 33-4/2023-03 
У Нишу,  10.01.2023. године                               
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
                                                                                                             

ПРЕДСЕДНИЦА 
Драгана Сотировски, с.р. 

 

ОПШТИНА ЖИТОРАЂА 
 
3. 

На основу члана 7. и 20. Закона о локалној 
самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/07, 
83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон, 47/18 и 
111/21-други закон), члана 5. став 3. и члана 6.  
Закона о јавним предузећима (''Службени гласник 
РС'', број 15/2016 и 88/2019), члана 12. а у вези са 
чланом 491. Закона о привредним друштвима 
(„Службени гласник РС“, број 36/2011, 99/2011, 
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83/2014-други закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 
91/2019, и 109/2021) и члана 40. Статута општине 
Житорађа (''Службени лист града Ниша'', број 
27/2019, 37/2022 и 125/22),  

Скупштина општине Житорађа на седници 
одржаној дана 10. јануара 2023. године донела је  

 

О Д Л У К У 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О 

УСКЛАЂИВАЊУ ПОСЛОВАЊА  

ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

ЖИТОРАЂА СА ЗАКОНОМ О ЈАВНИМ 

ПРЕДУЗЕЋИМА 

 
Члан 1. 

 
Овом Одлуком врши се измена Одлуке о 

усклађивању пословања Јавног комуналног 
предузећа Житорађа са Законом о јавним 
предузећима (''Службени лист града Ниша'', број 
117/2016, 93/2019, 61/22 и 71/22) због закључења 
Уговора о статусној промени припајања Јавног 
предузећа за изградњу Житорађа и Јавног 
предузећа за уређење и одржавање објеката и 
јавних површина Житорађа Јавном комуналном 
предузећу Житорађа. 

Члан 2. 
 

У Одлуци о усклађивању пословања 
Јавног комуналног предузећа Житорађа са 
Законом о јавним предузећима (''Службени лист 
града Ниша'', број 117/2016 и 93/2019), члан 
13. мења се и гласи: 

„Претежна делатност Јавног комуналног 
предузећа је: 

- 38.11 сакупљање отпада који није опасан 
Осим наведене претежне делатности, 

Јавно комунално предузеће ће се бавити и другим 
делатностима, као што су: 

- производња и испорука воде у свим 
месним заједницама на територији општине које 
имају водоводе, 

- одвођење и пречишћавање отпадних 
вода у изграђеним системима канализационе 
мреже и одржавање канализационе мреже, 

- одвођење атмосферских вода са 
површина јавне намене и саобраћајница, 

- чишћење површина јавне намене у 
насељима, 

- одржавање и уређење површина јавне 
намене, саобраћајних површина (улица, тргова, 
објеката за јавну расвету), 

- одржавање паркова, зелених и 
рекреативних површина (зелене површине јавне 
намене, зелене површине поред стамбених зграда 
у блоковима зграда, заштитно зеленило и сл.), 

- одржавање и уређење пијаце у Житорађи, 
- одржавање гробља у Житорађи, 

- одржавање и управљање јавним 
паркиралиштима, 

- изградња канализационе мреже,   
- организовање и посредовање у изградњи 

објеката водоснабдевања, 
- послови уређења и коришћења 

грађевинског земљишта, 
- вађење шљунка и песка, 
- сакупљање, пречишћавање и 

дистрибуција воде, 
- земљани радови: ископ, насипање, 

нивелисање терена и ископ канала, 
- чишћење и одржавање канала, 
- груби грађевински радови и специфични 

радови, 
- изградња цевовода за пренос воде на 

даљину, 
- изградња саобраћајница, 
- изградња путева, улица и других 

саобраћајница и пешачких стаза, 
- одржавање локалних и некатегорисаних 

путева и улица, 
- одржавање уличне расвете, 
- одстрањивање комуналног отпада и 

сличне активности, 
- одржавање и уређење сеоских гробаља.  

 - 8121 услуге редовног чишћења зграда, 
 - 8122 услуге осталог чишћења зграда и 
опреме, 
 - 8129 услуге осталог чишћења, 
 - 8299 остале услужне активности подршке 
пословању.  
 Јавно комунално предузеће може без уписа 
у регистар да врши и друге делатности које служе 
обављању претежне делатности, уколико за те 
делатности испуњава услове предвиђене законом. 
 Оснивач и Јавно комунално предузеће могу 
поједина права и обавезе у обављању делатности 
из става 2. овог члана уредити уговором у складу 
са законом. 
 О промени делатности Јавног комуналног 
предузећа, као и о обављању других делатности 
које служе обављању претежне делатности, 
одлучује Надзорни одбор, уз сагласност оснивача, 
у складу са законом. 

 
Члан 3. 

 
Члан 16. мења се и гласи: 
„Основни новчани капитал Јавног 

комуналног предузећа Житорађа чине новчана 
средства регистрована у регистру уписана и 
уплаћена у укупном износу од 300.000 динара.  

На основу статусне промене припајања 
повећава се уписани и уплаћени новчани основни 
капитал стицаоца, који ће након спровођења 
статусне промене припајања бити једнак збиру 
вредности основног капитала друштва стицаоца и 
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друштва преносиоца и износиће уписан и уплаћен 
385.000 динара. 

Једини члан – оснивач друштва 
преносиоца општина Житорађа је истовремено 
једини члан – оснивач друштва стицаоца, који ће 
након спровођења статусне промене припајања 
имати сва права која је имао у друштву 
преносиоца. 

Удео јединог члана – оснивача општина 
Житорађа у друштву стицаоцу, након спровођења 
статусне промене припајања, износиће 100% у 
укупном основном капиталу. 

Износ основног капитала из става 2. овог 
члана уписује се у одговарајући регистар Агенције 
за привредне регистре и представља уписани 
капитал Јавног комуналног предузећа Житорађа. 

Усклађивање основног капитала предузећа 
врши се у складу са законом. 

Вредност неновчаног улога оснивача 
утврђује се на основу процене извршене на начин 
прописан законом којим се уређује правни положај 
привредних друштава“. 

 
Члан 4. 

 
Остале одредбе Одлуке о усклађивању 

пословања Јавног комуналног предузећа 

Житорађа са Законом о јавним предузећима 
(''Службени лист града Ниша'', број 117/2016 и 
93/2019) остају на снази и примењују се како 
гласе. 

Члан 5. 
 

Овлашћује се Одбор за прописе и управу 
скупштине општине Житорађа да утврди 
пречишћен текст Одлуке о усклађивању 
пословања Јавног комуналног предузећа 
Житорађа са законом о јавним предузећима и исти 
објави у „Службеном листу града Ниша“. 

 
Члан 6. 

 
Одлука ступа на снагу даном доношења и 

објавиће се у ''Службеном листу града Ниша''. 
 
Број: 023-65/2023-01 
У Житорађи, 10. јануар 2023. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖИТОРАЂА 
 

Председник скупштине 
Небојша Стевановић, с.р. 
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