
  
 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ  
 ГРАДА НИША 
 

 
ГОДИНА XXXI   -  БРОЈ 6 

 
НИШ, 17. јануар  2023.  

Цена овог броја 80  динара 
Годишња претплата 5000 динара 
 

 

ГРАД ПИРОТ 

ГРАДСКО ВЕЋЕ 
 

1. 
 
 На основу члана 90. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гласник 
Рс“ бр. 88/17, 27/18, 10/19, 6/20 и 129/21), члана 8. 
и 10. Закона о предшколском васпитању и 
образовању („Сл. гласник РС“ бр. 18/10, 101/17, 
95/18, , 10/19, 86/19, 157/20, 123/21 и 129/21),члана 
4. Одлуке о накнади дела трошкова боравка деце 
у предшколској установи чији је оснивач друго 
правно или физичко лице ( Сл. лист Града Ниша 
бр. 94/2022    ),  члана 43. Статута града Пирота 
(„Сл. лист града Ниша“ бр. 20/2019) и  члана 18. 
став1. Пословника Градског већа града Пирота 
(„Сл. лист града Ниша“ бр. 81/20)  

Градско веће града Пирота на седници 
одржаној дана 12.01.2023. године, доноси 
 

ИЗМЕНУ И ДОПУНУ  

ОДЛУКЕ О ПРАВУ НА НАКНАДУ ДЕЛА 

ТРОШКОВА БОРАВКА ДЕЦЕ У 

ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ ЧИЈИ ЈЕ 

ОСНИВАЧ ДРУГО ПРАВНО ИЛИ 

ФИЗИЧКО ЛИЦЕ 

 

Члан 1 

 У Одлуци о праву на накнаду дела трошкова 
боравка деце у предшколској установи чији је 
оснивач друго правно или физичко лице II бр. 
06/119-22 од 30.12.2022. године, у члану 1. став 2. 
брише се и гласи: 

 „Право из става 1. овог члана може да 
оствари родитељ, старатељ, усвојитељ или 
хранитељ који искаже потребу и жељу да  дете 
борави у Приватној предшколској установи.“ 

 
Члан 2 

 
 Ова одлука ступа на снагу даном доношења, 
а иста ће бити објављена у „Службеном листу 
града Ниша“. 

 
II Број: 06/3-23:  
Дана 12.01.2023. године 

 

Председник Градског већа Пирота 

мр Владан Васић, с.р. 

 

ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ        
 
2. 
 
На основу члана 39. став 1. Закона о 

смањењу ризика од катастрофа и управљању 
ванредним ситуацијама („Сл. гласник РС“, број 
87/2018), члана 20. став 1. тачка 8. и члана 44. 
Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, 
број 129/2007, 83/2014 – др. закон 101/2016 – др. 
закон и 47/2018) и члана 39 Статута Града Пирота 
("Службени лист Града Ниша", број 20/2019), а на 
основу Закључка штаба за ванредне ситуације 
Града Пирота број .8-1./2023-.од 16. 01. 
2023.године,  

Градоначелник доноси 
 

О  Д  Л  У  К  У 

o укидању ванредне ситуације на делу 

територије Града Пирота 

 

1. Укида се ванредна ситуација на делу 
територије Града Пирота -  подручју 
Градског насеља Пирот и села 
Црноклиште, Црвенчево, Станичење и 
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Сопот, која је проглашена због опасности 
изазване техничко-технолошком несрећом 
(саобраћајним удесом у железничком 
саобраћају) Одлуком градоначелника 
Града Пирота, II број 8-8/2022 од 
25.12.2022. године. 

Престали су разлози за даље трајање 

ванредне ситуације на делу територије 

Града Пирота. На месту ванредног 

догађаја се не налази ниједна вагон 

цистерна са амонијаком која би изазвала 

опасност.  

2. Ступањем на снагу ове одлуке престаје да 
важи Одлука II број 8-8/2022 од 25.12.2022. 
године. 

3. О спровођењу ове одлуке стараће се 
градски штаб за ванредне ситуације Града 
Пирота у складу са чланом 43. и чланом 
44. Закона о смањењу ризика од 
катастрофа и управљању ванредним 
ситуацијама („Сл. гласник РС“, број 
87/2018). 

 
4. Ову одлуку доставити Окружном штабу за 

ванредне ситуације Пиротског УО, 
Републичком штабу за ванредне ситуације 
- Сектору за ванредне ситуације, 
Одељењу за ВС у Пироту и другим 
учесницима у спровођењу мера заштите и 
спасавања. 

 
5. Ова одлука ступа на снагу даном 

доношења и биће објављена у Службеном 
листу Града Ниша.                 
 

Број: 8-1/2023- 
У Пироту, 16.01.2023. године 
 
 

 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
мр Владан Васић, с.р. 

  
 
  
 

ОПШТИНА БЕЛА ПАЛАНАКА 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
 
3. 

  
         На основу одредаба Одлуке о буџету 
општине Бела Паланка за 2023.годину („Сл.лист 
града Ниша“, бр. 133/2022), члaна 45. Пословника 
Општинског већа Општине Бела Паланка  („Сл. 
лист града Ниша“, бр.79/20) и Локалног акционог 
плана запошљавања општине Бела Паланка за 

период од 2022. до 2023.године бр.011-11/2022-I 
од 01.03.2022.године,  

Општинско већe општине  Бела Паланка, на 
седници одржаној дана 11.01.2023. године,  
донело је 
 
 

О Д Л У К А 

О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈА ПРИВАТНИМ 

ПРЕДУЗЕТНИЦИМА И ПРИВРЕДНИМ           

ДРУШТВИМА ЗА ПОДСТИЦАЈ 

ЗАПОШЉАВАЊА ТЕЖЕ ЗАПОШЉИВИХ 

ЛИЦА 

 
 

Члан 1. 
            Овом Одлуком одређују се критеријуми, 
поступак и начин остваривања права за доделу 
субвенција приватним предузетницима и 
привредним друштвима за подстицај 
запошљавања  теже запошљивих лица кроз 
давање сувбвенција послодавцима за 
запошљањање лица којима је до стицања услова 
за одлазак у пензију по основу година живота или 
година стажа осигурања преостало највише 36 
месеци.  

 
Члан 2. 

Право на доделу субвенција  имају 
приватни предузетници и привредна друштава 
која су  са новозапосленим лицем, које испуњава  
услове из  члана 1.ове  Одлуке, закључили Уговор 
о раду на одређено време у трајању од НАЈВИШЕ 
12 месеци. 

Члан 3. 
         Средстава за ову намену планирана су 
Одлуком о буџету општине Бела Паланка за 
2023.годину. 
 

Члан 4. 
         Субвенције се додељују  кориснику 
субвенције за  плаћене порезе  и  доприносе  на 
зараду  запосленог лица у висини минималне цене 
рада. 

  
Члан 5. 

       Услове које мора да испуњава корисник 
субвенције: 
    - да нема неизмирених обавеза по основу 
пореза и доприноса на дан када подноси пријаву 
за субвенционисање, што доказује подношењем  
Уверења  Пореске управе.   
   -  да је на дан подношења пријаве измирио све 
обавезе по основу изворних јавних прихода, што 
доказује подношењем Уверења Одељења за 
буџет и финансије  Општинске управе општине 
Бела Паланка, Одсек за послове Локалне пореске 
администрације. 
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Члан 6. 

       Документација коју подноси корисник 
субвенције  :  
   -    пријава за доделу субвенција; 
   -  доказе о испуњености услова из члана 
5.ове Одлуке: Уверење Пореске управе и Уверење 
Одељења за буџет и финансије  Општинске 
управе општине Бела Паланка, Одсек за послове 
Локалне пореске администрације. 
    
        Пријава  за доделу субвенција  из става 
1.овог члана подноси се на писарници општине 
Бела Паланка, по објављивању јавног позива, који 
ће бити отворен до утрошка средстава 
предвиђених за субвенционисање у текућој 
буџетској години. 
            Општинско веће општине Бела Паланка 
именује Комисију, коју чине три члана ,  има 
задатак да  прегледа поднете пријаве и 
документацију поднету  у прилогу пријаве, 
сачињава записник о свом раду  и доноси  
Закључак о испуњавању услова подносиоца 
пријаве да поднесе захтев за доделу субвенција  
за подстицај запошљавања  теже запошљивих 
лица , на који сагласност даје председник општине 
Бела Паланка.     
                                                                             

Члан 7. 
            Подносилац   пријаве  након добијања 
Закључка о испуњавању услова има право да 
поднесе захтев за доделу субвенција  за подстицај 
запошљавања  теже запошљивих лица, са којима 
закључује уговор о раду на одређено време у 
трајању од највише 12 месеци.  
 
 

Члан 8. 
         Услове које мора да испуни новозапослено 
лице код послодавца: 

 -   да му је до стицања услова за одлазак у 
пензију по основу година живота или година стажа 
осугурања преостало највише 36 месеци од дана 
заснивања радног односа; 

-   да лице има пријављено пребивалиште 
на територији општине Бела Паланка најмање 
годину дана пре потписивања Уговора о раду, о 
чему доказ прилаже послодавац. 

Доказе  које подноси корисник субвенције:   
-   закључен  Уговор о раду  на одређено 

време са новозапосленим  лицем за период од 
највише 12 месеци; 

-   пријаву на обавезно социјално осигурање 
за новозапослено лице; 

-   фотокопију Извода из матичне књиге 
рођених за новозапослено лице  којим доказује да 
му је до пензије остало још 36 месеци (ако у 
пензију одлази по основу година живот ); 

    -  фотокопију М4 обрасца из Фонда ПИО за 
новозапослене којим доказује да је до пензије 
остало још 36 месеци  (ако у пензију подлази по 
основу година стажа осигурања); 
    -  уверење о пребивалишту на територији 
општине Бела Паланка за новозапослено лице 
(издаје ПУ у Белој Паланци). 
 

  
Члан 9. 

 Право на субвенције остварују послодаваци-
корисници субвенције који испуњавају опште 
услове из члана 5.ове Одлуке, а који су закључили 
уговор о раду са лицима која испуњавају посебне 
услове из члана 8. ове Одлуке, с тим да право на 
исплату субвенција стичу потписивањем уговора о 
субвенционисању, са применом од датума 
прецизираног уговором, односно од дана 
заснивања радног односа. 
         Све новчане обавезе везане за потписане 
уговоре, које доспевају у наредној буџетској 
години биће реализоване највише до износа 
средстава која  ће за ту намену бити одобрена у 
буџетској 2024.години.  

   
   

Члан 10. 
          Захтев  за доделу субвенција подноси се на 
писарници општине Бела Паланка,  
          Захтев  за доделу субвенција подноси се у 
року од 30 дана од дана потписивања уговора са 
новозапосленим лицем, а након добијања 
Закључка о испуњавању услова за доделу 
субвенција  за подстицај запошљавања  теже 
запошљивих лица 
           Комисија из члана 6. став 3.Одлуке која има 
задатак да  прегледа поднете захтеве и 
документацију поднету  у прилогу захтева, 
сачињава записник о свом раду  и доноси Одлуку 
о додели субвенција, на коју сагласност даје 
председник општине Бела Паланка.     
 

   
Члан 11. 

          Након давања сагласности на Одлуку о 
додели субвенција, председник општине Бела 
Паланка  закључује уговор о субвенционисању са 
корисником субвенције, којим се регулише начин 
субвенционисања, као и међусобна права и 
обавезе. 
  

   
Члан 12. 

          После закључења уговора о 
субвенционисању између корисника субвенције и 
општине Бела Паланка, корисник субвенције је у 
обавези да општини Бела Паланка до 10-тог у 
месецу  за претходни месец, доставља доказ о 
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исплаћеној  заради новозапосленом лицу са 
плаћеним порезима и доприносима. 
       Општина Бела Паланка у обавези је да  
новчана средства из буџета општине Бела 
Паланка опредељена за ове   намене,  уплати, 
рефундира  кориснику субвенција до 15.-ог у 
месецу, за претходни месец, на основу доказа о 
исплаћеној заради са плаћеним порезима и 
доприносима из члана 4. овог уговора. 
 
 

Члан 13. 
         У случају да корисник субвенције престане 
да испуњава обавезе у складу са чланом 12.ове 
Одлуке обуставиће се рефундација новчаних  
средстава, раскинуће се уговор, а  корисник 
средстава биће у обавези да врати сва примљена 
средства у буџет општине. 
 
 

Члан 14. 
           По ступању на снагу ове Одлуке, 
председник општине Бела Паланка расписаће 
Јавни позив за подношење захтева за доделу 
субвенција. 
 

Члан  15. 
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да 

важи Одлука о додели субвенција приватним 
предузетницима и привредним друштвима за 
подстицај запошљавања теже запошљивих лица   
бр.011-2/2022-III од 02.02.2022.године .   
 

 
Члан 16. 

           Ова одлука ступа на снагу даном доношења 
и објавиће се у „ Службеном листу града Ниша“.  
 

 Број: 011-2/2023-III 
У Белој Паланци,  11.01.2023. године 

 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БЕЛА 
ПАЛАНКА 

 
Председник 

Горан  Миљковић, с.р. 
 
 
 
4. 
 

На основу члана 11 а.. став 15. Закона о 
ученичком и студентском стандарду („Сл. гласник 
РС”, бр. 18/2010 ,55/2013,27/2018 – др.закон  и 
10/2019)  и  члана  45. Пословника о раду 
Општинског већа општине Бела Паланка  
(„Сл.лист град Ниша“ ,бр.79/2020),  

 

Општинско веће општине Бела Паланка на 
седници одржаној дана 11.01.2023.године  доноси 

  

О Д Л У К У  

О ДОПУНИ ОДЛУКЕ   

О СТИПЕНДИРАЊУ  ТАЛЕНТОВАНИХ 

УЧЕНИКА/СПОРТИСТА СА 

ПРЕБИВАЛИШТЕМ НА ТЕРИТОРИЈИ  

ОПШТИНЕ БЕЛА   ПАЛАНКА   

Члан 1. 

          У члану 9. Одлуке о стипендирању ученика / 
спортиста са пребивалиштем на територији 
општине  Бела Паланка   бр.011-68/2022–I од 
25.11.2022. године,  додају се ставови  3. 4. и 5. 
који гласе: 

      „ Након потписивања уговора из става 2.овог 
члана, ученик / спортиста - корисник стипендије је 
дужна да до 5. у месецу за претходни месец 
достави  Комисији потврду ( образац потврде се 
прилаже уз уговор за сваки месец појединачно) 
школе, односно спорског клуба, који попуњавају 
образац потврде о редовном похађању наставе, 
односно редовног одласка на тренинге/спортске 
активности ,  у циљу  уредне исплате стипендија, а 
ради праћена да ли редовно похађа наставу, 
односно редовно одлази на тренинге/спортске 
активности одговарајуће школе или спортског 
клуба  или је из било ког разлога прекинуо 
редовно похађање наставе, односно редовни 
одлазак на тренинге/спортске активности, у  
школској 2022/2023.години.       
         Комисија је дужна да, достави обавештење, 
одмах по пријему потврда о редовном похађању 
наставе односно редовном одлазаку на 
тренинге/спортске активности  сваког од  
корисника стипендије,  Одељењу за буџет и 
финансије  Општинске управе општине Бела 
Паланка, ради   исплате стипендија за 
одговарајући месец.    
         У случају: 
1. да корисник стипендије  не достави писану 
потврду из става 3. овог члана о редовном  
похађању наставе, односно редовном одласку на 
тренинге/спортске активности одговарајуће школе 
или спортског клуба;   
2. да је у потврди наведено да је прекинуо 
редовно похађање наставу, односно редовни 
одлазак на тренинге/спортске активности у 
школској 2022/ 2023.години;   
Одељење за буџет и финансије  обуставља  
исплату стипендије, закључно са даном престанка 
редовног похађања наставе, односно редовног 
одласка на тренинге/спортске активности.“    
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Члан 2.  
      У осталом делу Одлука о стипендирању 
ученика / спортиста са пребивалиштем на 
територији општине  Бела Паланка   бр.011-
68/2022–I од 25.11.2022. године,   остаје на снази. 
 

   

           Ова одлука ступа на снагу даном доношења 

и  објавиће се  у „Службеном листу Града Ниша“ 

 

Број: 011-6/2023-III  

 У Белој Паланци 11.01.2023.године 

 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БЕЛА 

ПАЛАНКА 

 
 

Председник 
Горан Миљковић, с.р. 

 
 
 
5. 
 

На основу члана 11 а.. став 15. Закона о 
ученичком и студентском стандарду („Сл. гласник 
РС”, бр. 18/2010 ,55/2013,27/2018 – др.закон  и 
10/2019) и  члана 45. Пословника о раду 
Општинског већа општине Бела Паланка („Сл.лист 
града Ниша“ ,бр.79/2020),  

Општинско веће општине Бела Паланка на 
седници одржаној дана 11.01.2023.године  доноси 

  
 

О Д Л У К У  

О ДОПУНИ ОДЛУКЕ   

О СТИПЕНДИРАЊУ  УЧЕНИКА   КОЈИ 

УПИШУ   СРЕДЊУ ШКОЛУ „НИКЕТА 

РЕМЕЗИЈАНСКИ“    БЕЛА ПАЛАНКА      

  

Члан 1. 

 

   У члану 9. Одлуке о стипендирању ученика који 
упишу Средњу школу „Никета Ремезијански“ Бела 
Паланка   бр.011-69/2022–I од 25.11.2022. године ,  
додају се ставови  3. 4. 5. и 6. који гласе: 
      „ Након потписивања уговора из става 2.овог 
члана, ради праћена да ли ученик-корисник   
стипендије редовно  похађа наставу, односно да 
ли је из било ког разлога прекинуо школовање у 
школској 2022/2023.години,  Комисијa  је у обавези 
да обавештење о томе затражи од стране  
Средње школе „Никета Ремезијански“ Бела 
Паланка, а у циљу  уредне исплате стипендија.  

         Средња школа „Никета Ремезијански“ Бела 
Паланка је, сходно ставу 3.  овог члана, дужна да 
до 5. у месецу за претходни месец достави  
Комисији писано обавештење о редовном 
похађању наставе сваког од   ученика-корисника 
стипендије. 
         Комисија је дужна да, одмах по пријему 
обавештења  школе о редовном похађању наставе 
сваког од  корисника стипендије,  исто достави  
Одељењу за буџет и финансије  Општинске 
управе општине Бела Паланка, ради   исплате 
стипендија за одговарајући месец.   
         У случају да Средња школа „Никета 
Ремезијански“ Бела Паланка  писмено обавести  
да је ученик-корисник стипендије прекинуо 
редовно школовање у школској 2022/ 2023.години 
у овој школи,  Одељење за буџет и финансије  
обуставља  исплату стипендија, закључно са 
даном престанка редовног похађања наставе“ 

   
 

Члан 2. 
  

        У осталом делу Одлука о стипендирању 
ученика који упишу Средњу школу „Никета 
Ремезијански“ Бела Паланка   бр.011-69/2022-I од 
25.11.2022. године, године, остаје на снази. 
 

   

           Ова одлука ступа на снагу даном доношења 

и  објавиће се  у „Службеном листу Града Ниша“ 

 

 

Број:  011-7/2023-III 

 У Белој Паланци 11.01.2023.године 

 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БЕЛА 

ПАЛАНКА 

 

 

Председник 

Горан Миљковић, с.р. 
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С А Д Р Ж А Ј: 

 

   
 Град Пирот 

Градско веће 

 

 

   
1. Измена и допуна Одлука о праву на накнаду дела трошкова боравка деце у предшколској 

установи чији је оснивач друго правно или физичко лице  ...................................................  
 
1 

   
 Штаб за ванредне ситуације 

 

 

2. Одлука о укидању ванредне ситуације на делу територије града Пирота ..........................  1 
  

Општина Бела Паланка 

Општинско веће 

 

 

3. Одлука о додели субвенција приватним предузетницима и привредним друштвима за 
подстицај запошљавања теже запошљивих лица ....................................................................  
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4. Одлука о допуни Одлуке о стипендирању талентованих ученика /спортиста са 
пребивалиштем на територији општине Бела Паланка ...........................................................  

 
4 

5. Одлука о допуни Одлуке о стипендирању ученика који упишу Средњу школу „Никета 
Ремезијански“ Бела Паланка   .......................................................................................................  
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