
  
 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ  
 ГРАДА НИША 
 

 
ГОДИНА XXXI   -  БРОЈ 7 

 
НИШ, 19. јануар  2023.  

Цена овог броја 40  динара 
Годишња претплата 5000 динара 
 

 

ГРАД НИШ 

ГРАДОНАЧЕЛНИЦА 

 
1. 
На основу члана 54. Статута Града Ниша 

(„Службени лист града Ниша“, број 88/08 и 143/16 
и 18/19) и члана 8 Правилника о ближим 
критеријумима, начину и поступку доделе 
средстава или недостајећег дела средстава из 
буџета Града Ниша за подстицање програма и 
пројеката од јавног интереса која организују 
удружења („Службени лист Града Ниша“, број 
82/14, 7/17 и 116/18). 
        Градоначелница Града Ниша доноси, 
 

Р Е Ш Е Њ Е 

о образовању Комисије за спровоћење 

конкурса за избор програма од јавног 

интереса које реализују удружења-

организације особа са инвалидитетом у 

области социјалне заштите и заштите 

особа са инвалидитетом 

 
 
 

I Образује се Комисија за спровоћење 
конкурса за избор програма од јавног интереса 
које реализују удружења-организације особа са 
инвалидитетом у области социјалне заштите и 
заштите особа са инвалидитетом  (у даљем 
тексту: Комисија) и одређује Координатор 
Комисије 

Душица Давидовић, заменица 
Градоначелнице, одређује се за Координатора 
Комисије. 

Координатор Комисије има задатак да 
организује, прати и координира рад чланова 
Комисије на извршењу послова из делокруга 
надлежности Комисије. 

 

Комисија се образује у следећем саставу: 
 
Председник: 
 Данијела Николић, Градска управа за 

друштвене делатности, 
 
Чланови: 
 Марија Важић, Градска  управа за 

друштвене делатности, 
 Валентина Петровић, Градска  управа 

за друштвене делатности, 
 Снежана Лисинац, Градска  управа за 

друштвене делатности, 
 Наташа Ђорђевић, Градска  управа за 

друштвене делатности, 
 
II Задатак Комисије је да конкурсне поступке 

за доделу средстава за подстицање програма од 
јавног интереса која организују удружења и 
организације, спроведе у складу са одредбама 
Правилника о ближим критеријумима, начину и 
поступку доделе средстава или недостајећег дела 
средстава из буџета Града Ниша за подстицање 
програма и пројеката од јавног интереса која 
организују удружења („Службени лист Града 
Ниша“, број 82/14, 7/17 и 116/18). 

 
III Начин рада и поступак одлучивања 

Комисије, уређује се Пословником о раду 
Комисије. 

 
IV Стручне, организационе и 

административно-техничке послове за потребе 
Комисије, обављаће Градска управа за друштвене 
делатности. 

 
V Доношењем овог Решења престаје да 

важи Решење Градоначелника број 535/2022-01  
од 09.03.2022. године. 
 

VI Решење објавити у „Службеном листу 
Града Ниша“. 
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VII Решење доставити Градској управи за 
друштвене делатности, члановима Комисије и 
архиву Градоначелнице. 

 
Број:167/2023-01 
У Нишу, 18.01.2023.године                        

 
ГРАДОНАЧЕЛНИЦА 

Драгана Сотировски, с.р. 
 

2. 
На основу члана 54. Статута Града Ниша 

(„Службени лист града Ниша“, број 88/08 и 143/16 
и 18/19) и члана 8 Правилника о ближим 
критеријумима, начину и поступку доделе 
средстава или недостајећег дела средстава из 
буџета Града Ниша за подстицање програма и 
пројеката од јавног интереса која организују 
удружења („Службени лист Града Ниша“, број 
82/14, 7/17 и 116/18). 

Градоначелница Града Ниша доноси, 
 

Р Е Ш Е Њ Е 

о образовању Комисије за спровоћење 

конкурса за избор програма од јавног 

интереса које реализују удружења у 

области борачко-инвалидске заштите 

 
I Образује се Комисија за спровоћење 

конкурса за избор програма од јавног интереса 
које реализују удружења у области борачко-
инвалидске заштите  (у даљем тексту: Комисија) и 
одређује Координатор Комисије. 

Душица Давидовић, заменица 
Градоначелнице, одређује се за Координатора 
Комисије. 

Координатор Комисије има задатак да 
организује, прати и координира рад чланова 
Комисије на извршењу послова из делокруга 
надлежности Комисије. 

Комисија се образује у следећем саставу: 
Председник: 
 Драгана Живковић, Градска управа за 

друштвене делатности, 
Чланови: 
 Бранка Ранђеловић, Градска  управа за 

друштвене делатности, 
 Татјана Ћирић, Градска  управа за 

друштвене делатности, 
 Александра Арсић, Градска  управа за 

друштвене делатности, 
 Марија Павковић, Градска  управа за 

друштвене делатности, 
II Задатак Комисије је да конкурсне поступке 

за доделу средстава за подстицање програма од 
јавног интереса која организују удружења, 
спроведе у складу са одредбама Правилника о 
ближим критеријумима, начину и поступку доделе 
средстава или недостајећег дела средстава из 

буџета Града Ниша за подстицање програма и 
пројеката од јавног интереса која организују 
удружења („Службени лист Града Ниша“, број 
82/14, 7/17 и 116/18). 

III Начин рада и поступак одлучивања 
Комисије, уређује се Пословником о раду 
Комисије. 

IV Стручне, организационе и 
административно-техничке послове за потребе 
Комисије, обављаће Градска управа за друштвене 
делатности. 

V Доношењем овог Решења престаје да 
важи Решење Градоначелника број 534/2022-01  
од 09.03.2022. године. 

VI Решење објавити у „Службеном листу 
Града Ниша“. 

VII Решење доставити Градској управи за 
друштвене делатности, члановима Комисије и 
архиву Градоначелнице. 
 
Број:167/2023-01 
У Нишу, 18.01.2023.године                        

 
ГРАДОНАЧЕЛНИЦА 

Драгана Сотировски, с.р. 

ГРАДСКО ВЕЋЕ 
 

3. 
 

На основу члана 46. Одлуке о буџету 
Града Ниша за 2023. годину („Службени лист 
Града Ниша“, број 131/22,) и члана 2. и 72. 
Пословника о раду Градског већа Града Ниша 
(„Службени лист Града Ниша“, број 1/13, 95/2016 и 
98/2016, 124/2016 и 144/2016 и 117/20),  

Градско веће Града Ниша, на седници од 
19.01.2023. године, доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е  

О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ПРИСТУПАЊУ 

РЕАЛИЗАЦИЈИ И СУФИНАНСИРАЊУ 

ПРОЈЕКТА „ФОНД ЗА СТАМБЕНЕ 

ЗАЈЕДНИЦЕ“  

 
I Усваја се Решење о измени решења о 

приступању реализацији и суфинансирању 
пројекта Фонд за стамбене заједнице којом се 
мења став V решења и то на следећи начин: 
 

Средства за суфинансирање активности на 
инвестиционом одржавању и унапређењу 
својстава зграде у циљу спречавања настанка 
штетних последица по живот или здравље људи, 
животну средину, привреду или имовину веће 
вредности, предвиђена су Одлуком о буџету  
Града Ниша за 2023. годину, опредељена код 
Канцеларије за локални економски развој и то: 
Пројекат „Фонд за стамбене заједнице (Санација 
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фасада и кровова на стамбеним зградама)”, 
позиција 445, економска класификација 472 – 
Накнаде за социјалну заштиту из буџета у износу 
од 30.000.000,00 динара, извор 01 – Општи 
приходи и примања из буџета. 

II У осталом делу Решење остаје 
непромењено.   

III   Решење објавити у „Службеном листу 
Града Ниша“.  

IV Решење ступа на снагу наредног дана од 
дана објављивања. 

 
О б р а з л о ж е њ е 

Градско веће Града Ниша донело је 
Решење о приступању реализацији и 
суфинансирању пројекта: „Фонд за стамбене 
заједнице“ („Сл. лист Града Ниша“, бр: 108/22), а  
Одлука о буџету Града Ниша за 2023. годину, 
донета је и објављена у „Сл. лист Града Ниша“, 
бр: 131/22.  

Ради усаглашавања горе наведених аката 
потребно је донети Решење о измени решења о 
приступању реализацији и суфинансирању 
пројекта Фонд за стамбене заједнице у глави V, па 
је Градско веће Града Ниша одлучило као у 
диспозитиву.  
 
Број:64-1/2023-03 
У Нишу, 19.01.2023.године                        

 
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 

 
ПРЕДСЕДНИЦА 

Драгана Сотировски, с.р. 
4. 

На основу члана 46. Одлуке о буџету 
Града Ниша за 2023. годину („Службени лист 
Града Ниша“, број 131/2022) члана 2. и члана 72. 
Пословника о раду Градског већа Града Ниша 
(„Службени лист Града Ниша“, број 1/13, 95/2016, 
98/2016, 124/2016, 144/2016 и 117/20), 

 Градско веће Града Ниша на седници од    
19.01.2023. године, доноси 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е  

о измени решења о усвајању 

Правилника о бесповратном 

суфинансирању активности на 

инвестиционом одржавању и 

унапређењу својстава зграде у циљу 

спречавања настанка штетних 

последица по живот и здравље људи, 

животну средину, привреду или 

имовину веће вредности 

 
I Усваја се Правилник о измени Правилника 

о бесповратном суфинансирању активности на 

инвестиционом одржавању и унапређењу 
својстава зграде у циљу спречавања настанка 
штетних последица по живот и здравље људи, 
животну средину, привреду или имовину веће 
вредности, који је саставни део овог Решења. 

 
II     Решење објавити у ,,Службеном листу 

Града Ниша“.  
 
III    Решење ступа на снагу наредног дана 

од дана објављивања.  
 

О б р а з л о ж е њ е 
 
          Градско веће Града Ниша усвојило Решење 
о приступању реализацији и суфинансирању 
пројекта ,,Фонд за стамбене заједнице“ 
          Ради  усаглашавања са Одлуком о буџету 
Града Ниша за 2023. годину („Службени лист 
Града Ниша“, број 131/2022) и Решењем о 
приступању реализацији и суфинансирању 
пројекта ,,Фонд за стамбене заједнице“, неопходно 
је извршити измену члан 3. Правилника. 
          Правилник о измени Правилника о 
бесповратном суфинансирању активности на 
инвестиционом одржавању и унапређењу 
својстава зграде у циљу спречавања настанка 
штетних последица по живот и здравље људи, 
животну средину, привреду или имовину веће 
вредности,  саставни је део овог решења. 
          За усвајање изменa Правилника није 
потребно обезбедити финансијска средства.  
          Предлаже се ступање на снагу овог 
Правилника, наредног дана од дана 
објављивања у „Службеном листу Града Ниша“, 
са циљем бржег приступања реализацији 
предвиђених мера ради унапређења услова 
становања грађана уз унапређење енергетске 
ефикасности, смањење негативних утицаја на 
животну средину и рационалније коришћење 
ресурса, односно усклађивање економског и 
социјалног развоја и заштите животне средине 
приликом развоја стамбеног сектора. 

На основу свега напред изложеног, 
Градско веће Града Ниша одлучило је као у 
диспозитиву овог Решења.  
 
 
Број:64-2/2023-03 
У Нишу,19.01.2023. године                     

 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 

 
ПРЕДСЕДНИЦА 

Драгана Сотировски, с.р. 
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5. 

П Р А В И Л Н И К  

О ИЗМЕНИ ПРАВИЛНИКА О 

БЕСПОВРАТНОМ СУФИНАНСИРАЊУ 

АКТИВНОСТИ НА ИНВЕСТИЦИОНОМ 

ОДРЖАВАЊУ И УНАПРЕЂЕЊУ 

СВОЈСТАВА ЗГРАДЕ У ЦИЉУ 

СПРЕЧАВАЊА НАСТАНКА ШТЕТНИХ 

ПОСЛЕДИЦА ПО ЖИВОТ И ЗДРАВЉЕ 

ЉУДИ, ЖИВОТНУ СРЕДИНУ, ПРИВРЕДУ 

ИЛИ ИМОВИНУ ВЕЋЕ ВРЕДНОСТИ 

 
Члан 1. 

          ,,У Правилнику о бесповратном 
суфинансирању активности на инвестиционом 
одржавању и унапређењу својстава зграде у циљу 
спречавања настанка штетних последица по 
живот и здравље људи, животну средину, 
привреду или имовину веће вредности, 
(,,Службени лист Града Ниша“, бр. 113/2022), члан 
3.  мења се и гласи: 
 

,, Члан 3. 
Средства за суфинансирање активности на 

инвестиционом одржавању и унапређењу 

својстава зграде у циљу спречавања настанка 
штетних последица по живот или здравље људи, 
животну средину, привреду или имовину веће 
вредности, предвиђена су Одлуком о буџету  
Града Ниша за 2023. годину, опредељена код 
Канцеларије за локални економски развој и то: 
Пројекат „Фонд за стамбене заједнице (Санација 
фасада и кровова на стамбеним зградама)”, 
позиција 445, економска класификација 472 – 
Накнаде за социјалну заштиту из буџета у износу 
од 30.000.000,00 динара, извор 01 – Општи 
приходи и примања из буџета“. 
 

Члан 2. 
          Овај Правилник ступа на снагу  наредног 
дана од дана објављивања у „Службеном листу 
Града Ниша“. 
 
Број:64-2/2023-03 
У Нишу,19.01.2023. године                     
           

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 
ПРЕДСЕДНИЦА 

Драгана Сотировски, с.р. 
 

 
 

С А Д Р Ж А Ј: 

   
 Град Ниш 

Градоначелница 

 

   
1. Решење о образовању Комисије за спровоћење конкурса за избор програма од јавног 

интереса које реализују удружења-организације особа са инвалидитетом у области 
социјалне заштите и заштите особа са инвалидитетом ..........................................................  

 
 
1 

2. Решење о образовању Комисије за спровоћење конкурса за избор програма од јавног 
интереса које реализују удружења у области борачко-инвалидске заштите .....................  
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 Градско веће  

3. Решење о измени Решења о приступању реализацији и суфинансирању пројекта ''Фонд 
за стамбене заједнице'' ..................................................................................................................  

 
2 

4. Решење о измени Решења о усвајању Правилника о бесповратном суфинансирању 
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