
  
 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ  
 ГРАДА НИША 
 

 
ГОДИНА XXXI   -  БРОЈ 15 

 
НИШ, 21. фебруар  2023.  

Цена овог броја 280  динара 
Годишња претплата 5000 динара 
 

 
 

ГРАД НИШ 

ГРАДСКО ВЕЋЕ 

 
1.  
На основу члана 100. став 3. Закона о заштити животне средине („Службени гласник РС“, 

бр.135/04, 36/09, 36/09 – др. закон, 72/09 – др. закон, 43/11 – одлука УС, 14/16, 76/18 и 95/18 – др. закон), 
члана 7. Одлуке о Буџетском фонду за заштиту животне средине Града Ниша („Службени лист Града 
Ниша“, бр.76/09 и 104/18), члана 2. и члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша („Службени 
лист Града Ниша“, бр.1/13, 95/16, 98/16, 124/16, 144/16 и 117/20) и сагласности Министарства заштите 
животне средине Републике Србије  бр.401-00-121/23-02, од 27.01.2023. године,  

Градско веће Града Ниша, на седници одржаној 21.02.2023. године, доноси 
 

П Р О Г Р А М  

КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

ГРАДА НИША ЗА 2023. ГОДИНУ 

 

Редни број 
активности 

Програмска 
активност 

Детаљан опис 
активности 

Циљ активности 

Надлежности 
за 

спровођење 
програмске 
активности 

Финансијска 
средства 

потребна за 
реализацију 
предвиђене 
активности 

Извор 
средстава 

финансирања 

Износ 
одобрених 

средстава за 
ову 

активност у 
предходној 

години 

Контрола и заштита ваздуха и сузбијање инхалационих алергена 

1. 

Праћење 
квалитета 
ваздуха на 
територији 
града Ниша  

Праћење ће бити 
реализовано у 
складу са Програмом 
контроле квалитета 
ваздуха на 
територији града 
Ниша у 2023. години  
 

Мерење 
концентрације 

загађујућих 
материја у 

амбијенталном 
ваздухуна у 

Локалној мрежи, 
извештавање, 
конципирање 

мера за 
унапређење 
квалитета 
ваздуха и 

праћење ефеката 
предузетих мера  

Градска управа 
за имовину и 

одрживи развој 

 
2.400.000,00 

динара 
 

01 – приходи из 
буџета 

 
5.600.000,00 

динара 
 

2. 

Праћење 
алергеног 
полена на 
територији 
града Ниша 

Праћење ће бити 
реализовано у 
складу са Програмом 
мониторинг 
концентрације 
аерополена на 
територији града 

Континуирано 
прћење 

концентрације 
аерополена,  

прогнозе 
аерополена, 

извештавање, 

Градска управа 
за имовину и 

одрживи развој 

240.000,00 
динара 

01 – приходи из 
буџета 

400.000,00 
динара 
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Ниша за 2023. 
годину 

формирање базе 
података 

неопходне за 
израду 

„календара 
полена“  

Управљање отпадом 

3. 

 
Чишћење и 
санирање 
јавних 
површина на 
територији 
града Ниша 

Активност ће бити 
реализована у 
складу са Програмом 
чишћења и 
санирања јавних 
површина на 
територији града 
Ниша, што укључује 
уклањање дивљих 
депонија и санацију 
деградираних јавних 
површина, као и 
сакупљање и 
уклањање расутог 
отпада 

Заштита и 
унапређење 

животне средине 

Градска управа 
за имовину и 

одрживи развој 

3.000.000,00 
динара 

01 – приходи из 
буџета 

3.500.000,00 
динара 

Контрола и заштита површинских и подземних вода 

4.  

Праћење 
квалитета 
површинских 
вода на 
територији 
града Ниша 

Праћење квалитета 
површинских вода  
ће бити реализовано 
у складу са 
Програмом праћења 
еколошког и 
хемијског статуса 
квалитета 
површинских вода на 
територији града 
Ниша за 2023/2024. 
годину 

Добијање 
резултата и 

информација 
потребних за 

планирање мера 
заштите од 

загађења вода, 
управљања 

ризиком путем 
превентивног 

деловања у циљу 
заштите животне 

средине и 
здравља људи 

Градска управа 
за имовину и 

одрживи развој 

1.400.000,00 
динара 

01 – приходи из 
буџета 

1.200.000,00 
динара 

Контрола и заштита природе, биодиверзитет, јавне зелене површине 

5. 

 
Очување и 
унапређење 
зеленила на 
јавним 
површинама на 
територији 
града Ниша 

Формирање нових 
зелених површина, 
одржавање и 
унапређење 
постојећих зелених 
инфраструктура у 
складу са Програмом 
очувања и 
унапређења 
зеленила у функцији 
заштите животне 
средине на јавним 
површинама на 
територији града 
Ниша  

 
 

Заштита и 
унапређење 

зеленила 

 
 

Градска управа 
за имовину и 

одрживи развој 

 
 

9.000.000,00 
динара 

 
 

01 – приходи из 
буџета 

 
 

9.000.000,00 
динара 

6. 

 
Заштита и 
развој 
заштићеног 
природног 
добра 
Споменика 
природе 
„Лалиначка 
слатина“, за 
које је акт о 
заштити 
донела 
Скупштина 
Града Ниша 

Активност ће бити 
реализована на 
основу годишњег 
програма управљача 
за 2023. годину.  
У оквиру 
расположивих 
средстава 
финансираће се или 
суфинансирати 
конкретне 
активности које 
доприносе очувању 
и унапређењу 
заштићеног 
природног добра 

Заштита, 
уређење и 

унапређење 
заштићеног 

природног добра 

Градска управа 
за имовину и 

одрживи развој 

300.000,00 
динара 

01 – приходи из 
буџета 

1.000.000,00 
динара 

7. 

 
 
 
Одржавање 
заштићених 
стабала 

Активности 
обухватају  
одржавање 
заштићених стабала 
на територији града 
Ниша, а биће 

Заштита и нега 
заштићеног 

добра 

Градска управа 
за имовину и 

одрживи развој 

300.000,00 
динара 

01 – приходи из 
буџета 

300.000,00 
динара 
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реализоване у 
складу са годишњим 
Програмом 
одржавања 
заштићених стабала 
на територији града 
Ниша за 2023. 
годину који 
доставља управљач  

8. 

 
 
Заштита 
Споменика 
природе 
“Каменички 
вис“ 

Суфинансирање 
активности након 
проглашења 
Споменика природе 
„Каменички вис“ које 
доприносе очувању 
и унапређењу 
заштићеног 
природног добра, као 
и активности које 
обезбеђују научну и 
стручну основу за 
предузимање мера 
заштите и 
унапређења 
природног добра. 
Биће реализован у 
складу са Програмом 
заштите Споменика 
природе“Каменички 
вис“   

Заштита, 
уређење и 

унапређење 
заштићеног 

природног добра 

Градска управа 
за имовину и 

одрживи развој 

200.000,00 
динара 

01 – приходи из 
буџета 

200.000,00 
динара 

9. 

Озелењавање 
дворишта 
школских и 
предшколских 
установа 

Активности 
озелењавања 
дворишта школских 
и предшколских 
установа биће 
реализоване у 
складу са Програмом 
озелењавања 
дворишта школских 
и предшколских 
установа 

Заштита и 
унапређење 

зеленила 

Градска управа 
за имовину и 

одрживи развој 

3.000.000,00 
динара 

01 – приходи из 
буџета 

3.000.000,00 
динара 

Мере адаптације на климатске промене 

        

Контрола и заштита земљишта 

10. 

 
 
Мониторинг 
земљишта на 
нивоу локалне 
мреже Града 
Ниша у 
2023/2024. 
години 

У оквиру својих 
надлежности 
утврђених законом, 
обезбедиће се 
систематско 
праћење стања и 
квалитета земљишта  
мониторинг 
земљишта и 
одржавање базе 
података о стању и 
квалитету 
земљишта, у складу 
са Програмом 
мониторинга  
земљишта на нивоу 
Локалне мреже на 
територији града 
Ниша за 2023/2024. 
годину 

Праћење стања, 
извештавање, 
конципирање 
мера за 
унапређење 
квалитета 
земљишта и 
праћење ефеката 
предузетих мера 

 

Градска управа 
за имовину и 

одрживи развој 

240.000,00 
динара 

01 – приходи из 
буџета 

600.000,00 
динара 

Контрола и заштита од буке 

11. 

Праћење 
нивоа 
комуналне буке 
у животној 
средини на 
територији 
Града Ниша 

Праћење ће бити 
реализовано у 
складу са Програмом 
праћења нивоа 
комуналне буке на 
територији града 
Ниша за 2023/2024. 
годину 

Праћење стања, 
конципирање 

мера заштите од 
буке у животној 

средини и 
праћење ефеката 
предузетих мера 

Градска управа 
за имовину и 

одрживи развој 

240.000,00 
динара 

01 – приходи из 
буџета 

500.000.00 
динара 

Контрола и заштита од нејонизујућег зрачења 
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12. 

Мониторинг 
нејонизујућег 
зрачења на 
територији 
града Ниша 

Праћење ће бити 
реализовано у 
складу са Програмом 
контролног 
мониторинга 
нејонизујућих 
зрачења на 
територији града 
Ниша у 2023. години 

Утврђивање 
реалног стања 
нивоа 
електромагнетног 
зрачења, 
добијање 
потребних 
резултата и 
информација 
ради могућности 
превентивног 
деловања у циљу 
заштите здравља 
људи и заштите 
животне средине. 

Градска управа 
за имовину и 

одрживи развој 

240.000,00 
динара 

01 – приходи из 
буџета 

600.000,00 
динара 

Информисање, едукација, промоција и популаризација заштите животне средине 

13. 

Услуге 
информисања 
за 
објављивање 
огласа и 
тендера 

Објављивање 
информативних и 
других огласа и 
тендера утврђених 
законом 

Обавештавање 
јавности, јавност 
рада и испуњење 
законских 
обавеза 

Градска управа 
за имовину и 

одрживи развој 

100.000,00 
динара 

 
01 – приходи из 

буџета 
 

100.000,00 
динара 

Остало 

14. 

Спровођење 
дезинсекције 
на територији 
града Ниша 

Дезинсекција ће бити 
реализована у 
складу са Програмом 
спровођења мера  
смањења популације 
штетних инсеката и 
организама мерама 
дезинсекције на 
јавним површинама 
на територији града 
Ниша  

Превентивно 
деловање ради 

сузбијања појаве 
заразних болести 

становништва 
смањењем 
популације 

инсеката као 
преносиоца 
узрочника 

заразних болести 

Градска управа 
за имовину и 

одрживи развој 

20.000.000,00 
динара 

01 – приходи из 
буџета 

20.000.000,00 
динара 

 

15. 

Надзор над 
спровођењем 
дезинсекције, 
мониторинг 
комараца и 
крпеља на 
територији 
града Ниша 

Активности надзора 
над дезинсекцијом и 
мониторинг 
комараца и крпеља 
биће реализоване у 
складу са 
Програмима 
дезинсекције и 
мониторинга 
комараца и крпеља 
на територији града 
Ниша. 
Мониторинг би 
обухватио 
детерминацију 
врста, њихову 
зараженост, и 
евалуацију, стање 
бројности пре и 
након дезинсекције.  

Обезбеђивање 
надзора на 
терену ради 

контроле 
реализације свих 

активности 
дезинсекције. 
Утврђивање 
присуства 
зараженик 
комараца и 

крпеља, као и 
квалитет 

спроведене 
дезинсекције 

Градска управа 
за имовину и 

одрживи развој 

1.800.000,00 
динара 

01 – приходи из 
буџета 

 
1.800.000,00 

динара 
 

16. 
Израда 
елабората о 
дезинсекцији 

Израдом Елабората 
добиће се план и 
начин дезинсекције 
територије града 
Ниша 

Основа за израду  
Програма 

спровођења 
дезинсекције на 
територији града 

Ниша 

Градска управа 
за имовину и 

одрживи развој 

600.000,00 
динара 

01 – приходи из 
буџета 

/ 

 
Овај програм објавити у Службеном листу Града Ниша. 

 
Број: 197-2/2023-03 
У Нишу, 21.02.2023. године   
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
                                                                                                                                                                                                                                                     

ПРЕДСЕДАВАЈУЋA 
ЗАМЕНИЦА ГРАДОНАЧЕЛНИЦЕ 

Душица Давидовић, с.р. 
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2.  
 

На основу члана 19. Одлуке о буџету 
Града Ниша за 2023. годину (“Службени лист 
Града Ниша”, број 131/22), а у складу са Одлуком 
о усвајању Локалног акционог плана за социјално 
укључивање Рома и Ромкиња у Граду Нишу за 
период 2021-2023 године („Службени лист Града 
Ниша“, број 35/2021) и члана 2. и 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 
одржаној 21.02.2023. године,  доноси  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 
I Доноси се Правилник за стипендирање  

ученика средњих школа ромске националности на 
територији града Ниша за школску 2022/2023 
годину чији је текст саставни део овог Решења. 

 II Град Ниш у школској 2022/2023 години 
доделиће 50 стипендијa ученицима средњих 
школа ромске националности  

III Месечна висина стипендијe за школску 
2022/2023 годину утврђује се у износу од 7.500,00  
РСД, што за период од 01.09.2022.-15.06.2023. 
године  износи 71.250,00 РСД по ученику. 

 IV Укупна вредност стипендија за школску 
2022/2023  годину износи 3.562.500,00 РСД 

V Средства за реализацију овог решења 
дефинисана су Локалним акционим планом за 
социјално укључивање Рома и Ромкиња у Граду 
Нишу за период 2021-2023 године, а предвиђена 
су Одлуком о буџету Града Ниша за 2023. годину 
(“Службени лист Града Ниша”, број 131/22) у глави 
8.01, програм 11, програмска активност 0902-0017, 
функција 090, позиција 131,  економска 
класификација 424. 

VI Предлаже се Градоначелници Града 
Ниша да распише Јавни конкурс за доделу 
стипендија ученицима средњих школа ромске 
националности на територији града Ниша  за 
школску 2022/2023 годину који је саставни део 
овог решења као и обрасци за конкурисање. 

VII Поступак за доделу стипендија 
спровешће Радни тим за  непосредну реализацију 
мера и активности Локалног акционог плана за 
социјално укључивање Рома и Ромкиња у Граду 
Нишу за период 2021.-2023. године. Стручне и 
административне послове за потребе Радног тима 
радиће Градска управа за друштвене делатности. 

VIII Ово решење ступа на снагу даном 
објављивања у „Службеном листу Града Ниша“. 

 
 
 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Скупштина Града Ниша донела је Одлуку о 
усвајању Локалног акционог плана за социјално 
укључивање Рома и Ромкиња у Граду Нишу за 
период 2021-2023 године („Службени лист Града 
Ниша“, број 35/2021). Одлуком Скупштине Града 
Ниша дефинисана су средства за имплементацију 
Локалног акционог плана у износу од по 
10.000.000,00 РСД по години имплементације, 
почев од 2021. године. Један од специфичних 
циљева ЛАП- а у области образовања је 
дефинисан посебним циљем 1. Повећана 
укљученост деце, младих и одраслих лица ромске 
националности на свим нивоима образовања и 
подизање видљивости ромске културе и 
идентитета, мером 1.1 Обезбеђивање 
материјалне и стручне подршке родитељима, деци 
и ученицима ромске националости у циљу 
потпунијег обухвата образовним установама на 
свим нивоима образовања уз делотворну 
превенцију напуштања школовања, Активност 
1.1.8. Стипендије за ученике средњих школа 
ромске националности. 

 
Обезбеђење стипендија за ученике 

представљао би постицајну меру деци ромске 
националности да наставе школовање, 
образовање и усавршавање који би представљао 
и превенцију социјално економских последица које 
доноси овакво стање у образовању ромске 
популације на територији Града Ниша.  

 
Средства за реализацију овог решења 

дефинисана су Локалним акционим планом за 
унапређење положаја Рома на територији Града 
Ниша у годишњем износу од 3.562.500,00 РСД 
почев од 2021. године, а предвиђена су Одлуком о 
буџету Града Ниша за 2023. годину (“Службени 
лист Града Ниша”, број 131/21) у глави 8.01, 
програм 11, програмска активност 0902-0017, 
функција 090, позиција 131,  економска 
класификација 424. 

 
Поступак за доделу стипендија спровешће 

Радни тим за  непосредну реализацију мера и 
активности Локалног акционог плана за социјално 
укључивање Рома и Ромкиња у Граду Нишу за 
период 2021.-2023. године за  реализацију 
припадајућих мера, као носиоца за посебни циљ  
1. и 5. и као партнера за посебни циљ 4. 
   
 

Из свега напред изложеног, Градско веће 
Града Ниша, а у циљу израде делотворног 
механизма подстицаја образовања припадника 
ромске националности, увођењем постицајних 
мера за школовање припадника ромске 
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националне мањине на својој територији, доноси 
решење као у диспозитиву. 
 
Број: 197-3/2023-03 
У Нишу,  21.02.2023. године 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 

ПРЕДСЕДАВАЈУЋA 
ЗАМЕНИЦА ГРАДОНАЧЕЛНИЦЕ 

Душица Давидовић, с.р. 
 

ПРАВИЛНИК  

 ЗА СТИПЕНДИРАЊЕ УЧЕНИКА 

СРЕДЊИХ ШКОЛА  РОМСКЕ 

НАЦИОНАЛНОСТИ  НА ТЕРИТОРИЈИ 

ГРАДА НИША ЗА ШКОЛСКУ 2022/2023 

ГОДИНУ 

 
I УВОДНА ОДРЕДБА 

 
Члан 1. 

 
Овим Правилником утврђује се: ближи услови за 
остваривање права ученика средњих школа 
ромске националности на  стипендију, критеријуми 
за утврђивање редоследа, начин остваривања 
права ученика на стипендију и начин вођења 
евиденције о одобреним ученичким стипендијама.  
 

II  ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА УЧЕНИКА 
СРЕДЊИХ ШКОЛА РОМСКЕ 

НАЦИОНАЛНОСТИ НА УЧЕНИЧКУ 
СТИПЕНДИЈУ 

 
1. УСЛОВИ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА 

 
Члан 2. 

 
Право на ученичке стипендије у складу са 
Одлуком о усвајању Локалног акционог плана за 
социјално укључивање Рома и Ромкиња у Нишу за 
период 2021-2023. године, мера 1. Активност 1.1.6. 
Стипендије за ученике ромске националности,  
имају ученици ромске националности  средњих 
школа чији је оснивач Република Србија или 
јединица локалне самоуправе, који су први пут 
уписани у одређени разред у текућој школској 
години, чије се школовање финансира из буџета 
Републике Србије, који имају држављанство 
Републике Србије, који постижу најмање  добар 
успех (2,50) у учењу и који  из владања немају 
негативну оцену  (1) у току школовања и чији 
родитељ или старатељ има пребивалиште или 
боравиште на територији Града Ниша. 
 

Члан 3. 
На конкурс за доделу стипендија ученицима 
ромске националности могу се пријавити ученици I 

разреда средње школе који су у VIII разреду 
основне школе постигли најмање  добар успех 
(2,50), односно ученици од II до IV разреда средње 
школе који су у претходно завршеном разреду 
средње школе постигли најмање  добар успех ( 
2,50), и који из владања имају најмању оцену 
добар 3  у предходном разреду. 

 
2.КРИТЕРИЈУМИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ 

РЕДОСЛЕДА 
 

Члан 4. 
 
Редослед кандидата за доделу ученичке 
стипендије утврђује се на основу: 
 
1)Успеха оствареном у претходном школовању, и 
то: 
 
– општег успеха из VIII разреда основне школе- за 
ученике I разреда средње школе, односно општег 
успеха из претходно завршеног разреда средње 
школе- за ученике осталих разреда средње школе, 
 
- уписаног разреда средње школе. 
 

Члан 5. 
 

Успех остварен у претходном школовању исказује 
се бројем бодова и то: 
 
1) општи успех из VIII разреда основне школе, за 
ученике I разреда средње школе- исказује се 
бројем бодова у висини општег успеха из VIII 
разреда основне школе  
( од 25 до 50) 
 
2) општи успех из претходно завршеног разреда 
средње школе, за ученике осталих разреда 
средње школе- исказује се бројем бодова у висини 
општег успеха из претходно завршеног разреда 
средње школе ( од 25 до 50) 
 
3) број бодова за разред средње школе у који је 
ученик уписан износи: 
 
- за I разред                 15 бодова 
- за II разред                30 бодова 
- за III разред              45 бодова 
-за IV разред               60 бодова   
 

 
3. УСЛОВИ И НАЧИН ДОДЕЛЕ 

СТИПЕНДИЈЕ 
 

Члан 6. 
 

У складу са ЛАП-ом у буџету  Града Ниша за 2023. 
годину дефинисана средства за реализацију 
активности 1.1.8. су 3.562.500,00 РСД за 50 
стипендија у месечном износу од 7.500,00 РСД.  
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Члан 7. 
 

Стипендије се додељују за период од 01. 
септембра до 15 јуна текуће школске године. 

 
Члан 8. 

  
После доношења Решења, Градоначелник 
расписује, а Радни тим  спроводи Јавни конкурс, 
за текућу школску годину. Јавни конкурс се 
објављује на интернет страни Града Ниша и 
огласној табли органа и служби Града Ниша. 
Јавни конкурс за доделу стипендија садржи  
нарочито: услове за доделу ученичке стипендије, 
обавештење о потребним доказима,односно 
документима, износ и број стипендија, рокове за 
пријављивање на конкурс и одлучивање о додели 
стипендија, критеријуме за одређивање редоследа 
кандидата и поступак спровођења конкурса. 
Јавни конкурс за  школску 2022/2023 годину 
расписаће се по усвајању овог Правилника  од 
стране Градског већа Града Ниша. 
За наредне школске године, јавни конкурс биће 
расписан по утврђеној процедури, а најкасније до 
децембра месеца за текућу школску годину. 
 

Члан 9. 
 

 На основу расписаног конкурса, пунолетни ученици 
или њихови родитељи или старатељи подносе 
Комисији за спровођење конкурса  пријаву са 
потребном конкурсном документацијом  у року  од 8 
(осам) дана од дана објављивања на интернет 
страни Града Ниша и огласној табли органа и 
служби Града Ниша. 
Пријава се подноси лично на шалтеру Градске 
управе за органе града и грађанска стања, улица 
Николе Пашића, број 24, у затвореној коверти. 
Кандидат  односно његов родитељ или старатељ, 
приликом пријављивања на конкурс подноси 
следећа документа, односно обрасце који су 
наведени у Конкурсу и чине његов саставни део: 

 
1. Оригиналну Пријаву за доделу 

стипендија за ученике ромске 
националности средњих школа  
(ОБРАЗАЦ број 1.- ПРИЈАВА) 

 

2. Оверену Потврду од средње школе 
коју ученик похађа да је  уписан за 
текућу  школску  годину као редован 
ученик (ОБРАЗАЦ број 2.-ПОТВРДА); 
 

3. Оверену фотокопију сведочанства о 
завршеном претходном разреду; 

 
4. Изјаву да кандидат није корисник 

друге стипендије  (ОБРАЗАЦ број 3.-
ИЗЈАВА); 

 

5. Оверену Потврду да је кандидат 
припадник ромске националне мањине  
(ОБРАЗАЦ број 4 – ПРИПАДНОСТ 
ромској националној мањини)  

 

6. Оригинал или фотокопију Уверења о 
држављанству Републике Србије 
ученика, без обзира на датум 
издавања; 

 

7. Потврду о пребивалишту или 
боравишту или копију личне карте 
родитеља/старатеља. 
 

   
4. ПОСТУПАК ДОНОШЕЊА ОДЛУКЕ 

 
Члан 10. 

 
 Одлуку о избору кандидата доноси Градско веће 
Града Ниша на предлог Радног тима која врши 
бодовање на основу критеријума из овог 
Правилника. 
Одлука Градског већа Града Ниша из става 1. овог 
члана, објављује се  на интернет страни Града 
Ниша и огласној табли органа и служби Града 
Ниша.  
Кандидати имају право приговора на објављену 
Одлуку из става 2. овог члана Градском већу 
Града Ниша у року од 3 (три) дана од дана 
објављивања.  
Одлука Градског већа након разматрања 
приговора је коначна и објављује се на интернет 
страни Града Ниша. 
 

Члан 11. 
 
На основу одлуке Градског већа Града Ниша о 
додели  стипендија, пунолетни ученик, односно 
родитељ или старатељ ученика закључују уговор о 
стипендији са Градоначелником  Града Ниша, 
којим се ближе уређују права и обавезе у вези са 
коришћењем стипендије. 
 
 
 Стипендије се додељују без обавезе враћања. 
 

Члан 12. 
 
 Кориснику ученичке стипендије обуставља се 
исплата одобрене стипендије у случају нетачно 
приказаних података, када истовремено прима 
неку другу стипендију или сличан облик давања из 
буџета Републике Србије или неких других 
фондова или напусти редовно школовање. 
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Корисник или његов родитељ или старатељ су у 
обавези да врате примљена средства по основу 
стипендије. 
 
III ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 13. 

Измене и допуне овог Правилника врше се по 
поступку по коме је и донет. 

Члан14. 
 
Овај  Правилник ступа на снагу  даном објављивања 
у „Службеном листу града Ниша“. 
 
Број:  193-3/1/2023-03 
У Нишу 21.02.2023. године 

 
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 

 
ПРЕДСЕДАВАЈУЋA 

ЗАМЕНИЦА ГРАДОНАЧЕЛНИЦЕ 
Душица Давидовић, с.р. 

                                                                        
 

На основу Одлуке о усвајању Локалног акционог 
плана за социјално укључивање Рома и Ромкиња 
у Граду Нишу за период 2021-2023 године 
(„Службени лист Града Ниша“, број 35/2021),  Град 
Ниш, расписује: 

  

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ 

СТИПЕНДИЈА УЧЕНИЦИМА СРЕДЊИХ 

ШКОЛА РОМСКЕ НАЦИОНАЛНОСТИ НА 

ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НИША ЗА 

ШКОЛСКУ 2022/2023 ГОДИНУ 

 
   

За школску 2022/2023 годину,  доделиће се 50 
(словима: педесет ) стипендија за ученике 
средњих школа ромске националности. 
   

   
I УСЛОВИ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА 
СТИПЕНДИРАЊЕ 
   
            Право на стипендију у складу са Одлуком о 
усвајању Локалног акционог плана за социјално 
укључивање Рома и Ромкиња у Граду Нишу за 
период 2021-2023 године („Службени лист Града 
Ниша“, број 35/2021), могу да остваре ученици 
средњих школа ромске националности под 
следећим условима: 
            - да имају држављанство Републике 
Србије; 
            - да први пут уписују одређени разред у 
текућој школској години у школи чији је оснивач 
Република Србија или јединица локалне 

самоуправе Републике Србије и чије се 
школовање финансира из буџета Републике 
Србије; 
            - који имају најмање просечну оцену 2,50 
у предходној школској години; 
            - да je  оценa из владања најмање добар 
3; 
            -  да пунолетни ученик или родитељ или 
старатељ ученика има пребивалиште, или 
боравиште на територији Града Ниша; 
            - који нису корисници било које друге 
стипендије. 
    

   
II КРИТЕРИЈУМИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ 
РЕДОСЛЕДА КАНДИДАТА ЗА ДОДЕЛУ 
СТИПЕНДИЈЕ 

   
            Редослед кандидата за доделу ученичке 
стипендије утврђује се на основу следећих 
критеријума: 
  
1) Успеха оствареном у претходном разреду, и 
то: 
 
    - за ученике I разреда средње школе узима се у 
обзир просечна оцена остварена у VIII разреду 
основне школе, 
    - за ученике осталих разреда средње школе, 
односно од II до IV разреда, узима се у обзир 
просечна оцена остварена у предходном разреду 
средње школе  
  
2) Уписане године средње школе 
  
            - За ученике I разреда средње школе - 
успех у предходном разреду исказује се бројем 
бодова који одговара просеку оцена оствареном у 
VIII разреду основне  школе (од 25 до 50), 
            -  За ученике од II до IV разреда средње 
школе - успех у предходном разреду исказује се 
бројем бодова који одговарају просеку оцена 
оствареном у  предходном, завршеном разреду 
средње школе (од 25 до 50), 
            - Број бодова према уписаној години 
средње школе, који похађа ученик износи: 
 
            - за I разред 15 
            - за II разред 30 
            - за III разред 45 
            - за IV разред 60 
 
              Бодовање се врши тако што се сабирају 
бодови на основу успеха оствареног у претходном 
разреду и броја бодова према уписаној години 
средње школе, коју похађа ученик. 
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III ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
  

Кандидат приликом пријављивања на Конкурс 
подноси следећа документа, односно обрасце који 
су наведени у Конкурсу и чине његов саставни 
део: 
 
1.      Оригиналну Пријаву за доделу стипендија за 
ученике ромске националности средњих школа 
која је објављена као део овог Конкурса, и  може 
се преузети и штампати са интернет адресе  
Града Ниша (www.ni.rs), или се одштампана може 
добити на писарници Градске управе за органе 
града и грађанска стања, улица Николе Пашића 24 
 (ОБРАЗАЦ број 1.- ПРИЈАВА); 
2.      Оверену Потврду од средње школе коју 
ученик похађа да је  уписан  школске 2022/ 2023 
године, као редован ученик која је објављена као 
део овог Конкурса и може се преузети и штампати 
са  интернет адресе  Града Ниша (www.ni.rs), или 
се одштампана може  добити на писарници 
Градске управе за органе града и грађанска 
стања, улица Николе Пашића 24 (ОБРАЗАЦ број 
2.-ПОТВРДА);  
3.      Оверену фотокопију сведочанства о 
завршеном претходном разреду; 
  
4.      Изјаву да кандидат није корисник друге 
стипендије која је објављена као део овог 
Конкурса, и може се преузети и штампати са  
интернет адресе  Града Ниша(www.ni.rs), или се 
одштампана може  добити на писарници Градске 
управе за органе града и грађанска стања, улица 
Николе Пашића 24 (ОБРАЗАЦ број 3.-ИЗЈАВА); 
   
5.      Оверену Потврду  да је кандидат припадник 
ромске националне мањине која је објављена  као 
део овог Конкурса, и може се преузети и штампати 
са  интернет адресе  Града Ниша (www.ni.rs) или 
се одштампана може  добити на писарници 
Градске управе за органе града и грађанска 
стања, улица Николе Пашића 24 (ОБРАЗАЦ број 4 
- ПРИПАДНОСТ ромској националној мањини); 
  
6.      Оригинал или фотокопију Уверења о 
држављанству Републике Србије ученика, 
без обзира на датум издавања; 
  
7.      Потврду о пребивалишту/боравишту  ученика 
или копију личне карте родитеља/старатеља. 
   
               Пријаве са потпуном документацијом 
предају се  лично, пунолетни ученик или родитељ 
или старатељ, у писарници Градске управе за 
органе града и грађанска стања, улица Николе 
Пашића 24 у затвореној коверти са назнаком 
,,Пријава по Јавном конкурсу за  доделу 
стипендија ученицима средњих школа ромске 
националности на територији  за школску 
2022/2023 годину.'' 

    
IV  РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ДОКУМЕНАТА 

 
  

            Рок за пријављивање на Конкурс је осам 
дана од дана објављивања  на сајту града Ниша и 
огласној табли органа и служби Града Ниша. 
            Неблаговремена и непотпуна конкурсна 
документација неће бити разматрана. 
  
 
V ВИСИНА СТИПЕНДИЈЕ 

 
   

            Висина стипендије износи 7.500,00 РСД 
(словима: седамхиљадаипетстотина динара) 
месечно и исплаћује се за за школску 2022/2023 
годину, 01 септембар 2022 - 15 јуни 2023. године. 
Ученици се стипендирају у времену од 9,5 месеци. 
            О резултатима Конкурса кандидати ће 
бити обавештени на интеренет страни Града 
Ниша. 
  
 
VI ОБРАСЦИ 
 
            Обрасце за пријаву на Конкурс кандидати 
могу да  добијају на писарници Градске управе за 
органе града и грађанска стања, улица Николе 
Пашића 24 или да се преузму  са сајта Града 
Ниша  www ni.rs. 
 
                                                            
VII ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ 

   
            Додатне информације у вези са доделом 
стипендија могу се поставити електронским путем 
на адресу: miljan.petrovic@gu.ni.rs, или 
телефонским путем позивом на број 018/504-473 
сваког радног дана од 7.30-15.30 часова. 
 

ГРАД НИШ 
 

Градоначелница 
Драгана Сотировски 
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         Република Србија 

             Град Ниш 

                     
 

 

ОБРАЗАЦ БРОЈ 1. 

 

 

ПРИЈАВА 

 

за доделу стипендија за УЧЕНИКЕ ромске националности средњих школа 
 

Пријављујем се на Конкурс за доделу стипендије ученицима средњих школа ромске националности за школску 2022/23 

годину  

 

Име и презиме ученика  

Име родитеља/старатеља  

Датум рођења ученика  

Место и општина рођења  

ЈМБГ ученика              
 

Адреса на којој станује ученик  

Назив и седиште школе  

Разред и одељење  

Образовни профил  

Образовни програм траје   године 

Потпис ученика  

Потпис родитеља/старатеља  

Контакт телефон ученика  

Датум   

 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
21. фебруар  2023. године                             СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НИША                              Број 15  Страна 11 
 

  

 

 

 

 
 
 
 
 

Република Србија 

Град Ниш 

                     
 

ОБРАЗАЦ број 2. 

 
 
 

ПОТВРДА 

 о статусу редовног ученика  

 

 

 Попуњава школа 

Школа:  

 

Деловодни број: 

Датум:    

 

 

ПОТВРДА 

 

Овим се потврђује да је _______________________________________________ уписан (име ученика, име 

родитеља/старатеља, презиме ученика) 

 

 

као редован ученик у _____________ разред школске 2022/23 године. 

 

Потврда се издаје за пријављивање ученика на конкурс за добијање градске стипендије за ученике ромске националности  

                                                                                                           Одговорно лице 

 

                                                       (М.П.)                       _____________________ 

                                                                                               (име и презиме) 
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Република Србија 

Град Ниш 
 

                                                                                                         ОБРАЗАЦ број 3 

 

Попуњава ученик 

ИЗЈАВА 

 

 

Име, име родитеља/старатеља и презиме ученика: 

 

______________________________________ 

 

Разред и одељење: __________ 

 

Школа:_________________________________________ 

 

Место:_________________________________________ 

 

Датум: 

 

 

Изјављујем да НИСАМ КОРИСНИК стипендије и/или кредита које се додељују од стране организација које су директни 

или индиректни корисници буџета Републике 

   Србије.  

Потпис ученика 

Потпис родитеља или старатеља 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Република Србија 

Град Ниш 
ОБРАЗАЦ број 4. 

 

Попуњава надлежна организација 

Назив организације:  

Датум: 

 

ПОТВРДА 

 

Овим се потврђује да је ученик ___________________________________________који  

   (име и презиме ученика) 

похађа ______разред средње школе__________________________________________у 

    (назив школе) 

 ______________________, припадник ромске националне мањине. 

                (место) 

       Име и презиме  

      одговорног лица 

(М.П.) 

                                   __________________ 
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3. 

          На основу члана 46. Одлуке о буџету Града 
Ниша за 2023. годину (,,Службени лист Града 
Ниша“, број 131/2022), члана 13. Правилника o 
бесповратном суфинансирању активности на 
инвестиционом одржавању и унапређењу својства 
зграде у циљу спречавања настанка штетних 
последица по живот и здравље људи, животну 
средину, привреду или имовину веће вредности 
(,,Службени лист Града Ниша, број 113/2022, 
7/2023) члана 2. 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 
21.02.2023. године, доноси 

 
 

Р Е Ш Е Њ Е 

О  ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О 

РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ПОЗИВА  

ЗА БЕСПОВРАТНО СУФИНАНСИРАЊЕ 

АКТИВНОСТИ НА ИНВЕСТИЦИОНОМ 

ОДРЖАВАЊУ И УНАПРЕЂЕЊУ 

СВОЈСТВА ЗГРАДЕ У ЦИЉУ 

СПРЕЧАВАЊА НАСТАНКА ШТЕТНИХ 

ПОСЛЕДИЦА ПО ЖИВОТ И ЗДРАВЉЕ 

ЉУДИ, ЖИВОТНУ СРЕДИНУ, ПРИВРЕДУ 

ИЛИ ИМОВИНУ ВЕЋЕ ВРЕДНОСТИ  НА 

ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НИША У 2023. 

ГОДИНИ 

 

I   Врше се измене у Јавном позиву за 
бесповратно суфинансирање 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  на територији Града Ниша у 2023. 
години, који је расписало Градско веће Грaда 
Ниша, Решењем број 72-1/2023-03 на седници 
одржаној 20.1.2023. године.  

Текст Измена Јавног позива из става I  је 
саставни део овог решења. 

II    Обавештење о изменама Јавног позива 
се објављује на огласној табли органа и служби 
Града Ниша у улици Николе Пашића бр. 24, на 
званичној интернет страници Града Ниша 
(www.ni.rs) и на званичној интернет страници 
Канцеларије за локални економски развој 
(www.investnis.rs). 

III   За реализацију  овог решења задужује се 
Канцеларија за економски развој. 

IV   Ово  Решење  објавити у ,,Службеном 
листу Града Ниша''. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 
          Правни основ за расписивање Јавног позива 
је Правилник o бесповратном суфинансирању 
активности на инвестиционом одржавању и 
унапређењу својства зграде у циљу спречавања 
настанка штетних последица по живот и здравље 
људи, животну средину, привреду или имовину 
веће вредности, усвојен Решењем Градског већа 
Града Ниша (,,Службени лист Града Ниша“, број 
113/2022, 7/2023). 
          Чланом 13. Правилника, прописано је да 
Градско веће Града Ниша доноси решење о 
расписивању Јавног позива за бесповратно 
суфинансирање активности на инвестиционом 
одржавању и унапређењу својства зграде у циљу 
спречавања настанка штетних последица по 
живот и здравље људи, животну средину, 
привреду или имовину веће вредности  на 
територији Града Ниша у 2023. години, а поступак 
по Јавном позиву спроводи Комисија за 
реализацију средстава за суфинансирање 
активности на инвестиционом одржавању и 
унапређењу својстава зградњ у циљу спречавања 
настанка штетних последица по живот и здравље 
људи, животну средину, привреду или имовину 
веће вредности. 

Јавни позив се обавезно објављује на 
огласној табли органа и служби Града Ниша, 
званичној интернет страници Града Ниша, 
званичној интернет страници Канцеларије за 
локални економски развој и Службеном листу 
Града Ниша. 

Јавним конкурсом утврђује се рок за 
спровођење Јавног позива.  

Досадашњим текстом Јавног позива 
прописано је  да Јавни позив траје 30 (тридесет) 
дана од дана објављивања на огласној табли 
органа и служби града, званичној интернет 
страници Града Ниша и званичној интереној 
страници Канцеаларије за локални економски 
развој, као и да се пријаве могу подносити 
закључно са са даном 22.02.2023.године.  

Овим изменама Јавног позива за 
бесповратно суфинансирање активности на 
инвестиционом одржавању и унапређењу 
својстaва зграде у циљу спречавања настанка 
штетних последица по живот и здравље људи, 
животну средину, привреду или имовину веће 
вредности  на територији Града Ниша у 2023. 
години, који је саставни део овог Решења,  рок за 
подношење пријава почиње да тече од дана 
објављивања Јавног  позива до утрошка 
средстава предвиђених за ову намену кроз  
Пројекат ,,Фонд за стамбене  заједнице“, а пријаве 
ће се разматрати квартално. 

http://www.ni.rs/
http://www.investnis.rs/
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На основу наведеног, продужава се рок за 
подношење пријава по овом Jавном позиву. 

Садржај позива  и процедура конкурисања 
за ова средства остаје иста као и за Јавни позив 
који је објављен 23.1.2023.године.  

Пријаве се подносе у складу са објављеним 
Јавним позивом. 

На основу свега напред наведеног, Градско 
веће Града Ниша је донело решење као у 
диспозитиву овог Решења. 
 
Број: 197-5/2023-03 
Датум: 21.02.2023. године 

 
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 

 
ПРЕДСЕДАВАЈУЋA 

ЗАМЕНИЦА ГРАДОНАЧЕЛНИЦЕ 
Душица Давидовић, с.р. 

 
 

ИЗМЕНЕ ЈАВНОГ ПОЗИВА  

ЗА БЕСПОВРАТНО СУФИНАНСИРАЊЕ 

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  НА 

ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НИША У 2023. 

ГОДИНИ 

 
У ЈАВНОМ ПОЗИВУ ЗА БЕСПОВРАТНО 

СУФИНАНСИРАЊЕ 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  НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА 
НИША У 2023. ГОДИНИ , број 72-1/2023-03 од  
21.01.2023. године,  објављеним 23.1.2023.године , 
мења се  текст  у тачки  

 
VII МЕСТО И РОК ДОСТАВЉАЊА ПРИЈАВА  и 
сада гласи: 
 

„Рок за подношење пријава по овом позиву 
тече од дана објављивања Јавног позива  на 
огласној табли органа и служби Града Ниша у 
улици Николе Пашића бр. 24, на званичној 
интернет страници Града Ниша (www.ni.rs) , на 
званичној интернет страници Канцеларије за 
локални економски развој (www.investnis.rs) и траје 
до утрошка средстава предвиђених   за ову 
намену кроз Пројекат  „Фонд за стамбене 
заједнице“ . 

Пријаве на Јавни позив достављају се са 
назнаком:  
 

„Пријава по Јавном позиву за 
суфинансирање 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 на територији 
Града Ниша у 2023. години - не отварати”,  

 
 Комплетна  пријава на Јавни позив се 
доставља у затвореној коверти, са пуном адресом 
пошиљаоца на полеђини коверте, поштом на 
адресу: 

Град Ниш 
Градска управа за органе Града и грађанска 

стања 
ул. Николе Пашића бр. 24, Ниш 

за 
- Комисију за реализацију средства за 

суфинансирање активности на 
инвестиционом одржавању и унапређењу 

својства зграде у циљу спречавања настанка 
штетних последица по живот или здравље 

људи, животну средину, привреду или 
имовину веће вредности- 

 
          или  лично на шалтерима Јединственог 
управног места, ул. Николе Пашића бр. 24, Ниш. 
          Пријаве послате на било који други начин 
(нпр. факсом или електронском поштом) неће бити 
узете у разматрање. 
          Поднете пријаве  Комисија за реализацију 
средстава 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, ће разматрати квартално и јавно ће 
објављивати Извештаје изабраних корисника 
средстава, на огласној табли органа и служби 
Града Ниша у улици Николе Пашића бр. 24, 
званишној интернет страници Града Ниша и на 
званичној интернет страници Канцеларије за 
локални економски развој. 
           
          За све додатне информације и обавештења 
подносилац пријаве може се обратити на контакт 
телефон 018/504-658 или на е-mail: 
stanovanje@gu.ni.rs.“  
 
Број: 197-5/1/2023-03 
Датум: 21.02.2023. године 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 

ПРЕДСЕДАВАЈУЋA 
ЗАМЕНИЦА ГРАДОНАЧЕЛНИЦЕ 

Душица Давидовић, с.р. 

http://www.ni.rs/
http://www.investnis.rs/
mailto:stanovanje@gu.ni.rs
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4. 
 

 На основу члана 4. став 5. и члана 95. став 
2. и члана 96. Закона о запосленима у аутономним 
покрајинама и jeдиницама локалне самоуправе 
(„Службени гласник РС“, бр. 21/16, 113/17, 113/17-
I-други закон, 95/18 и 114/21), члана 9. Уредбе о 
спровођењу интерног и јавног конкурса за 
попуњавање радних места у аутономним 
покрајинама и јединицама локалне самоуправе 
(„Службени гласник РС“, број 95/16 и 12/22), члана 
2. и 72. Пословника о раду Градског већа Града 
Ниша („Службени лист Града Ниша", бр. 1/13, 
95/16, 98/16, 124/16, 144/16 и 117/20),  
 Градско веће Града Ниша, на седници од 
21.02.2023. године, доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ОБРАЗОВАЊУ КОНКУРСНЕ 

КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР НАЧЕЛНИКА 

ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА 

ГРАЂЕВИНАРСТВО  

 
 I Образује се Конкурсна комисија за избор 
начелника Градске управе за грађевинарство (у 
даљем тексту: Конкурсна комисија), у саставу: 

1. Марија Брајдић, Градски правобранилац  
2. Тања Обрадовић, дипломирани инжењер 

архитектуре, Главни урбаниста Града Ниша  
3. Марина Митић, дипломирани правник, 

самостални саветник на пословима управљања 
људским ресурсима из Одсека за људске ресурсе 
у Градској управи за органе Града и грађанска 
стања 

Чланови Конкурсне комисије бирају већином 
гласова председника Конкурсне комисије. 
 

II Kонкурсна комисија одлуке доноси 
већином гласова, при чему глас председника 
конкурсне комисије има исту снагу као и члана 
конкурсне комисије. 

Kонкурсна комисија води записник о свом 
раду, који потписује председник Конкурсне 
комисије.  

Чланови Конкурсне комисије дужни су да 
чувају податке до којих су дошли током 
спровођења поступака. 

 
III Конкурсна комисија спроводи изборне 

поступке за избор начелника Градске управе за 
грађевинарство. 

Задатак Конкурсне комисије је да: 
- утврди мерила и критеријуме за избор 

начелника Градске управе за грађевинарство  
- утврди које ће се стручне 

оспособљености, знања и вештине кандидата 
проверавати у изборном поступку и начин њихове 
провере  

- по истеку рока за подношење пријава 
на јавнe конкурсe, прегледа све приспеле пријаве 
и поднете доказе и састави спискове кандидата 
међу којима се спроводи изборни поступак, које 
потписују сви чланови Конкурсне комисије 

- да спроведе изборне поступке само 
међу оним кандидатима који испуњавају оглашене 
услове за избор начелника Градске управе 
грађевинарство   

- по окончаним изборним поступцима 
састави листe за избор од највише три кандидата 
који су са најбољим резултатом испунили мерила 
прописана за избор и исте достави Градском већу 
Града Ниша са записницима о предузетим 
радњама у току изборног поступка и  који садрже 
све податке о резултатима које су кандидати 
постигли у изборном поступку 

- уколико Конкурсна комисија утврди да 
ниједан кандидат није испунио мерила прописана 
за избор, Градском већу Града Ниша не може бити 
предложен кандидат за постављење начелника 
Градске управе за грађевинарство   

 
IV Стручне и административно-техничке 

послове за потребе Конкурсне комисије обављаће 
Одсек за људске ресурсе у Градској управи за 
органе Града и грађанска стања. 

 
V Решење објавити у „Службеном листу 

Града Ниша". 
 
Број: 197 -9/2023-03 
У Нишу,  21.02.2023. године 

 
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 

 
ПРЕДСЕДАВАЈУЋA 

ЗАМЕНИЦА ГРАДОНАЧЕЛНИЦЕ 
Душица Давидовић, с.р. 

 
5. 
 
На основу члана 54. Статута Града Ниша 

(„Службени лист Града Ниша“, број 88/2008, 
143/2016 и 18/20019) и члана 39. став 1. 
Колективног уговора за запослене у органима и 
службама Града Ниша („Службени лист Града 
Ниша“, број 90/2021, 128/2021 и 97/2022), 
 Градоначелница Града Ниша, доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ 

 КОМИСИЈЕ ЗА ДОДЕЛУ СОЛИДАРНЕ 

ПОМОЋИ 

 
 I У Решењу о образовању Комисије за 
доделу солидарне помоћи („Службени лист Града 
Ниша“, број 104/2021, 69/2022, 74/2022 и 14/2023), 
у тачки I, врши се измена и то под редним бројем 
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4. уместо: „Игор Здравковић, дипломирани 
економиста, из Градске управе за имовину и 
одрживи развој, представник Синдикалне 
организације Скупштине Града Ниша, члан 
Комисије“, бира се: „Јелена Петрић, мастер 
менаџер, из Градске управе за органе Града и 
грађанска стања, представник Синдикалне 
организације Скупштине Града Ниша, члан 
Комисије“. 
 
 II Ово решење објавити у „Службеном 
листу Града Ниша“. 
 
Број:  516-1/2023-01 
У Нишу, 20. 02.2023. године 

 
Градоначелница 

Драгана Сотировски, с.р 
6. 
 
 

На основу члана 28. Закона о комуналним 
делатностима (''Службени гласник РС'', број 88/2011, 
104/2016 и 95/2018), Уредбе о утврђивању 
Методологије за одређивање цене снабдевања 
крајњег купца топлотном енергијом (''Службени 
гласник РС'', број 63/2015), члана 29. Одлуке о 
оснивању јавног комуналног предузећа ''Градска 
топлана'' Ниш (''Службени лист Града Ниша'', број 
40/2020-пречишћен текст) и члана 49. Одлуке о 
условима и начину производње, дистрибуције и 
снабдевања топлотном енергијом („Службени лист 
Града Ниша“, број 39/2017), 

Градско веће Града Ниша, на седници 
21.02.2023. године, доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е 

 
I 
 

Даје се сагласност на Oдлуку Надзорног 
одбора ЈКП ''Градска топлана'' Ниш, број 03-
6114/1 од 30.12.2022. године и утврђује се 
варијабилни део цене снабдевања крајњег 
купца топлотном енергијом,  у износу од 6,56 
дин/kWh, са применом од 01.02.2023. године.  

 
II 
 

Доношењем овог Решења престаје да 
важи Решење Градског већа Града Ниша број 
1041-1/2022-03 од 12.10.2022. године, у тачки I, у 
делу којим се утврђује варијабилни део цене 
снабдевања крајњег купца топлотном енергијом. 

 
III 
 

Решење Градског већа Града Ниша и 
Одлуку Надзорног одбора ЈКП ''Градска топлана'' 

Ниш број 03-6114/1 од 30.12.2022. године 
објавити у ''Службеном листу Града Ниша''. 
 
Број: 197-6/2023-03 
У Нишу, 21.02.2023. године 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 

ПРЕДСЕДАВАЈУЋA 
ЗАМЕНИЦА ГРАДОНАЧЕЛНИЦЕ 

Душица Давидовић, с.р. 
 

НАДЗОРНИ ОДБОР ЈКП ''ГРАДСКА 

ТОПЛАНА'' НИШ 

 
 7. 
 

На основу Уредбе о утврђивању 
методологије за одређивање цене снабдевања 
крајњег купца топлотном енергијом ( „Сл.гласник 
РС“ бр. 63/2015) и 31.Статута ЈКП „Градска 
топлана“ Ниш бр.2145/3 од 22.3.2017.год.,бр. 
3687/4  од 07.08.2020.год..,  

Надзорни одбор на 8.редовној седници  
одржаној дана 30.12.2022. године  донео је 
 

О Д Л У К У 

 
1. 

Предлаже се Градском већу града Ниша да 
утврди  нову цену снабдевања крајњег купца 
топлотном енергијом, за кориснике даљинског 
грејања којима се топлотна енергија обрачунава 
по измереној испорученој количини топлотне 
енергије   

 За варијабилни део у висини од 6,56 
дин/кWh. 

 
2. 

Одлуку о промени цене објавити у „Службеном 
листу Града Ниша“, по добијању сагласности 
Градског већа Града Ниша, као и на сајту ЈКП 
“Градска топлана“ Ниш. 
 

3. 
Ова Одлуке примењиваће се почев од првог 
наредног месеца након истека рока од 30 дана 
од дана објављивања на сајту Топлане. 

 
О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

 
Након пристиглих фактура за енергенте за 
децембар 2022. године, Уредбе о привременој 
мери ограничавања цене гаса и надокнади 
разлике у цени природног гаса набављеног у 
Републици Србији у случају поремећаја на 
тржишту природног гаса (СЛ Гласник РС 
бр.139/2022) по којој ће цена гаса почев од 
01.01.2023. године бити увећана до 11% и   
предикције промене елемената у обрачуну гаса 
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(капацитет) испуњени су услови из Уредбе о 
утврђивању методологије за одређивање цене 
снабдевања крајњег купца топлотном енергијом  ( 
„Сл. гласник РС“ бр. 63/2015)   и то: 

                -  Пондерисана/регулисана цена гаса за 
јануар 2023.год. је 50,56 дин/м3 што је за 
10,42% више у односу на цену гаса за из 
нулте цене за сезону 2022/23.год. ( 45,79 
дин/м3)  

                -  Просечна цена мазута за децембар 
2022.год. је  66,90 дин/кг што је за 30,06 
% ниже у односу на цену мазута из нулте 
цене за сезону 2022/23.год. (95,65 дин/кг) 

                -  Просечна цена лож уља за децембар 
2022.год. 160,30 дин/л што је за 5,53 % 
ниже  у односу на цену лож уља из нулте 
цене за сезону 2022/23.год.  (169,69) 
дин/л. 

- Просечна цена воде на основу 
новембарског рачуна је 62,14 дин/m3, 
што је за 22,90% више у односу на цену 
воде из нулте цене за сезону 
2022/23.год.  (50,56 дин/ m3) 

-  Цена индустријске соли за припрему 
воде је 22,99 дин/кг, што је за 17% више 
у односу на цену из нулте цене за сезону 
2022/23.год.  (19,65 дин/кг) 

-  Цене осталих енергената се нису 
мењале. 

У делу „11  Услови и правила за промену цене 
топлотне енергије“, Уредба о утврђивању 
методологије за одређивање цене снабдевања 
крајњег купца топлотном енергијом  ( „Сл.гласник 
РС“ бр. 63/2015)  прописано је:  

 У току грејне сезоне, енергетски 
субјект има право да предложи 
надлежном органу промене цена 
топлотне енергије за крајње 
купце. Тај предлог мора да буде 
образложен и да садржи све 
податке који су потребни да 
надлежни орган процени 
основаност предлога. 

 Предлог за промену цене топлотне 
енергије због пораста 
варијабилног дела цене може да 
буде поднет у случају када се 
укупна цена енергента повећа за 
више од 3%, а обавезно уколико се 
смањи за више од 5%. 

 Надлежни орган разматра предлог за 
промену цена у складу са поступком 
прописаним у овој методологији, док 
је у тачки 11.1. поменуте Уредбе, 
утврђен начин прерачунавања  
тарифе “Енергија“. 

На основу напред образложених промена у  
ценама наведених енергената, те применом 
наведеног прописа, је  израчуната варијабилна 
тарифа у висини од 6,56 дин/kWh   што је у односу 
на тренутно важећу цену (6,12 дин/кWh) више за 
7,17%. 

 
Применом утврђеног начина прерачунавања 

тарифе „Енергије“, утврђена је нова цена 
снабдевања крајњег купца топлотном енергијом, 
за кориснике даљинског грејања којима се 
топлотна енергија обрачунава по измереној 
испорученој количини топлотне енергије  за 
варијабилни део у висини од  6,56 дин/кWh. 

 
Чланом 49.став 3.  Одлуке о условима и 

начину производње, дистрибуције и снабдевања 
топлотном  енергијом ("Сл. лист града Ниша“ бр. 
39/17 –у даљем тексту: Одлука ) , прописано је да 
промена цене топлотне енергије може да ступи на 
снагу и пре добијања сагласности надлежног 
органа Града Ниша, уколико дође до промене 
цене енергената која утиче на промену јединичне 
цене за испоручену топлотну енергију. 

 
 Чланом  87 ст. 1 Закона о заштити 

потрошача („Сл. гласник РС“, бр.88/2021) 
прописано је да  се нова цена може применити тек 
након  истека рока од 30 дана од дана  
обавештења потрошача о промени цене. 
Саветодавно тело је у Мишљењу бр. 6116/1 од 
30.12.2022.год. дало сагласност на  предлог 
предметне цене наведене у диспозитиву Одлуке.  

На основу напред наведеног, донета је Одлука као 
у диспозитиву. 

 
БР. 03-6114/       
30.12.2022. године        
НИШ 

ПРЕДСЕДНИК 
Зоран Павловић дипл.екон, с.р. 

 

ГРАДСКА ОПШТИНА  

НИШКА БАЊА 

ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ 

 
8. 
 
На основу члана 55. и 56. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник РС“, број 
129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016 др – закон и 
47/2018 и 111/2021), члана 4. став 5. члана 48. 
став 3. члана 49. став 3. и 99. Закона о 
запосленима у аутономним покрајинама и 
јединицама локалне самоуправе („Службени  
гласник РС“, број 21/16, 113/2017, 95/2018, 
114/2021, 113/2017 – др.закон, 95/2018 – др.закон, 
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86/2019 – др.закон, 157/2020 – др.закон и 123/2021 
– др.закон), члана 50. Статута Градске општине 
Нишка Бања („Сл. лист Града Ниша“, број 
89/2019), 

Веће градске општине Нишка Бања, на 
седници одржаној 09.02.2023. године,  доноси: 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 
I Мирјана Грчић, дипломирани правник, 

поставља се за начелника Управе градске 
општине Нишка Бања. 

II Начелник Управе градске општине Нишка 
Бања ступа на положај даном доношења решења 
о постављењу на положај. 

III  Решење објавити у „Службеном листу 
Града Ниша“ и интернет презентацији градске 
општине Нишка Бања. 
 

Број: 6/1-2023-03  
У Нишкој Бањи, 09.02.2023. 

 
ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ НИШКА БАЊА 

 
ПРЕДСЕДНИК 

Душан Живковић, с.р. 
 
 

ОПШТИНА МЕРОШИНА 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

 
9. 
 

             На основу члана 61. Закона о буџетском 
систему („Сл. Гласник РС“, број 
54/09,73/2010,101/2010,101/2011,93/2012 и 
63/2013-исправка,108/2013, 142/14,68/2015, 
103/2015,99/2016,113/2017,95/2018,31/2019, 
72/2019 , 149/2020, 118/2021138/2022 и 118/2021-
др.закон) и члана 14. Одлуке о  буџету општине 
Мерошина за 2023 годину („Сл.лист града 
Ниша“,бр.120/2022),  
              Општинско веће  општине Мерошина, на 
седници одржаној дана,  14.02.2023  , донело је: 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ 

  
1. Из средстава утврђених Одлуком о  буџету 

општине Мерошина за 2023 годину, 
(„Службени лист града Ниша“ бр. 
120/2022), Раздео 5.- Општинска управа, 
Програм 7 – Организација саобраћаја и 
саобраћајна инфраструктура, програмска 
активност 0701-0002 – управљање и 
одржавање саобраћајне 
инфраструктурете,извор финансирања 13 
– нераспоређени вишак прихода из 

ранијих година, мења се на следећи 
начин:  

2.  
- умањује се позиција 86, Програм 

7-Организација саобраћаја и 
саобраћајне инфраструктуре, 
програмска активност 0701-0002 – 
управљање и одржавање 
саобраћајне инфраструктуре, 
економска класификација 425 – 
текуће поправке и одржавање, 
извор финансирања 13 – 
нераспоређени вишак прихода из 
ранијих година за износ од 
2.650.000,00 динара. 
 

- отвара се извор финансирања 13 
– нераспоређени вишак прихода 
из ранијих година на позицији 162, 
Програм 14 – Развој спорта и 
омладине, пројекат 1301-5003 – 
Игралиште за баскет у Мерошини, 
економска класификација 511 – 
зграде и грађевински објекти, за 
износ од 2.650.000,00 динара, 
извор финансирања 13 – 
нераспоређени вишак прихода из 
ранијих година. 

 
3. О извршењу овог Решења стараће се 

Одељење за финансије. 
 

4. Решење доставити: Одељењу за 
финансије, Управи за трезор Ниш и 
архиви. 
 

5. Ово решење ће се објавити у „Службеном 
листу Града Ниша. 

 
Број: 400-87       
У Мерошини, 14.02.2023  године  

 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ МЕРОШИНА 
 

Председник 
Саша Јовановић, с.р. 

 
10. 
 

             На основу члана 69. Закона о буџетском 
систему („Сл. Гласник РС“, број 54/09, 73/2010, 
101/2010, 101/2011, 93/2012 и 63/2013-
исправка,108/2013, 142/14, 68/2015 и 103/2015, 
99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019 , 
149/2020, 118/2021, 138/2022 и 118/2021-др.закон), 
члана 81.Статута општине Мерошина („Сл.лист 
града Ниша“, бр.23/19 , 13/20 и 120/22) и члана 15 
Одлуке о  буџету општине Мерошина за 2023 
годину („Сл.лист града Ниша“,бр.120/2022),  



 
 
 
 
 
 
21. фебруар  2023. године                             СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НИША                              Број 15  Страна 19 
 

  

 

 

              Општинско веће  општине Мерошина, на 
седници одржаној дана  14.02.2023  , донело је: 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 
1. Из средстава утврђених Одлуком о  буџету 

општине Мерошина за 2023 годину, 
(„Службени лист града Ниша“ бр. 
120/2022), Раздео 5.- Општинска управа, 
Програм 15 – Локална самоуправа, 
програмска активност 0602-0009 – текућа 
буџетска резерва, функција160-опште 
јавне услуге не класификоване на другом 
месту, економска класификација 499 – 
Текућа буџетска резерва -  ОДОБРАВА СЕ 

СКУПШТИНИ ОПШТИНИ МЕРОШИНА, као 
директном буџетском кориснику, средства у износу 
од 1.100.000,00 динара. 
 

2. Средства из тачке 1. овог Решења 

распоређују се на следећи начин: 

У оквиру Раздела 1. Скупштина општине 
Мерошина, Програм: Политички систем 
локалне самоуправе, програмска 
активност  2101-0001 – Функционисање 
скупштине, фунција 111 Извршни и 
законодавни органи , економска 
класификација 511000 – зграде и 
грађевински објекти, позиција 11/1,извор 
финансирања 01, додаје се  износ од 
1.100.000,00 динара. 
 

3. О извршењу овог Решења стараће се 
Одељење за финансије. 
 

4. Решење доставити: Одељењу за 
финансије, Управи за трезор Ниш и 
архиви. 
 

5. Ово решење ће се објавити у „Службеном 
листу Града Ниша. 

 
Број: 400-88  
У Мерошини,   14.02.2023    године  

 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ МЕРОШИНА 
 

 
Председник, 

Саша Јовановић, с.р. 

 

 

 

ОПШТИНА СВРЉИГ 

 

11. 
На основу члана 32. став 1. тачка 6) и члана 

88. Закона о локалној самоуправи (''Службени 
гласник Републике Србије'' број 129/2007, 83/2014-др. 
закон, 101/2016–др. Закон, 47/2018 и 111/2021 –др. 
закон) и члана 40. Статута Општине Сврљиг 
(''Службени лист Града Ниша'', број 21/2019),  

Скупштина општине Сврљиг, на седници 
одржаној 17.02.2023. године, донoси  

 

О Д Л У К У 

О ПРИХВАТАЊУ СПОРАЗУМА О 

МЕЂУОПШТИНСКОЈ САРАДЊИ О 

УСТУПАЊУ ОБАВЉАЊА КОМУНАЛНЕ 

ДЕЛАТНОСТИ У ОБЛАСТИ 

ОРГАНИЗАЦИЈЕ СЛУЖБЕ ЗА 

ЗООХИГИЈЕНУ 

 

Члан 1. 
Општина Сврљиг овом одлуком прихвата 

Споразум о међуопштинској сарадњи о уступању 
обављања комуналне делатности у области 
организације службе за зоохигијену, на основу које 
ће Град Ниш, Општина Гаџин Хан и Општина 
Сврљиг успоставити сарадњу у области 
организације службе за зоохигијену. 

 

Члан 2. 
Споразумом о међуопштинској сарадњи о 

уступању обављања комуналне делатности у 
области организације службе за зоохигијену 
између Града Ниша, општина Гаџин Хан и Сврљиг 
утврђују се заједнички интереси и уређују 
међусобна права и обавезе страна потписница. 
 Текст Споразума о међуопштинској сарадњи 
о уступању обављања комуналне делатности у 
области организације службе за зоохигијену је 
саставни део ове одлуке. 

 
Члан 3. 

Овлашћује се председник Општине 
Сврљиг, да у име Оштине Сврљиг, закључи 
Споразум о међуопштинској сарадњи о уступању 
обављања комуналне делатности у области 
организације службе за зоохигијену. 

 

Члан 4. 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном листу Града 
Ниша“. 
 

Број: I 160-1/2023 
У Сврљигу, 17.02.2023. године 
         

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СВРЉИГ 
 

ПРЕДСЕДНИК 
Милан Михајловић, с.р. 
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12. 
 
На основу члана 20. и 32. Закона о 

локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ број 
129/2007, 83/2014 – др. закон, 101/2016 – др. 
закон, 47/2018 и 111/2021 – др. закон), члана 6. 
Закона о јавним предузећима („Службени гласник 
РС“ број 15/2016 и 88/2019) чл. 10. Закона о 
путевима („Сл.гласник РС,, бр. 41/2018 и 95/2018 – 
др. закон), чл. 14 д. и чл.14.ђ.  Уредбе о начину и 
условима за отпочињање обављања комуналних 
делатности  (,,Сл.гласник РС,, бр. 13/2018, 66/2018 
и 51/2019) и члана 40. Статута Општине Сврљиг  
(„Сл. лист града Ниша“, бр. 21/2019),  

Скупштина општине Сврљиг је на седници, 
одржаној дана 17.02.2023. године, донела 

 

О Д Л У К У 

 О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ПРОМЕНИ 

ОСНИВАЧКОГ АКТА ЈАВНОГ 

ПРЕДУЗЕЋА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ – 

СТАМБЕНОГ ПРЕДУЗЕЋА „СВРЉИГ“ 

СВРЉИГ РАДИ УСКЛАЂИВАЊА СА 

ЗАКОНОМ О ЈАВНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА 

 

Члан 1. 
 

 Овом одлуком врши се измена  Одлуке о 
промени оснивачког акта јавног предузећа Јавног 
комуналног – стамбеног предузећа „Сврљиг“ 
Сврљиг ради усклађивања са Законом о јавним 
предузећима („Сл. лист Града Ниша“ бр. 113/2016, 
исправка 52/2017 и  90/2022) а  ради усклађивања 
са регистрованом уплаћеном и уписаном 
новчаном делу основног капитала у вредности од 
210.582,60 динара. 

 
Члан 2. 

 
         У члану  20. Одлуке  мења се ст. 2.  који 
гласи:  

Основни капитал Јавног комуналног - 
стамбеног предузећа „Сврљиг“ Сврљиг чини 
уписани неновчани капитал износу од 
11.321.972,98 динара и уплаћени и уписани 
новчани капитал у износу од 210.582,60 динара. 

 
Члан 3. 

 
 У осталом делу текста Одлука остаје 
непромењена. 

 
Члан 4. 

 
 Јавно комунално – стамбено предузеће 
„Сврљиг“ Сврљиг дужно је да Статут и друга 
општа акта усклади са овом Одлуком у року од 90 
дана од дана доношења ове Одлуке. 
 

Члан 5. 
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у „Службеном листу града 
Ниша“. 
 
I Број: 023-4/2023 
У Сврљигу, 17.02.2023. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СВРЉИГ 
 

ПРЕДСЕДНИК 
Милан Михајловић, с.р. 

13. 
 

На основу члана 32. Закона о локалној 
самоуправи ("Службени гласник РС", бр. 129/07, 
83/14- др.закон, 101/16- др.закон, 47/18 и 111/21), 
члана 6. Закона о финансирању локалне 
самоуправе ("Службени гласник РС" бр. 62/06, 
47/11, 93/12, 99/13, 125/14, 95/15, 83/16, 91/16, 
104/16, 96/17, 89/18, 95/18, 86/19, 126/20, 99/21, 
111/21 и 124/22), члана 239. став 3.  Закона о 
накнадама за коришћење јавних добара 
("Службени гласник РС", бр. 95/18, 
49/19, 86/19, 156/20 и 15/21) и члана 40. Статута 
општине Сврљиг ("Службени лист града Ниша", 
бр. 21/19),  

Скупштина општине Сврљиг, на седници 
одржаној 17.02.2023. године, доноси  

 

  О Д Л У К У 

 О ИЗМЕНАМА  И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ 

О НАКНАДАМА ЗА КОРИШЋЕЊЕ 

ЈАВНИХ ПОВРШИНА 

 
Члан 1. 

 У Одлуци о накнадама за коришћење јавних 
површина („Службени лист града Ниша“ бр. 
29/2019 и 65/2022, у дањем тексту: Одлука ) 
допуњују се  Опште одредбе тако да после члана 
10. Одлуке додаје се члан 10а  који гласи : 
 

Ослобођења 
 

Члан 10а. 
Ослобађају се плаћања накнаде директни и 
индиректни корисници буџетских средстава у 
складу са чл.10 Закона о накнадама за коришћење 
јавних добара ( Службени гласник РС" бр. 
95/2018 и 49/2019. Види: Усклађене динарске 
износе - 86/2019, 156/2020 и 15/2021 - Допуна ). 

 
Члан 2. 

 У Одлуци о накнадама за коришћење јавних 
површина („Службени лист града Ниша“ бр. 
29/2019 и 65/2022, у дањем тексту: Одлука ) 
мењају се и допуњују одредбе  Тарифе накнаде за 
коришћење јавних површина, Тарифни број 1 и 
Тарифни број 2, тако да гласи : 
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Тарифни број 1. 
Накнада за коришћење простора на јавној 

површини у пословне и друге сврхе ван пословних 
просторија, осим ради продаје штампе, књига и 
других публикација, производа старих и 
уметничких заната и домаће радиности. 
            Под коришћењем простора на јавној 
површини у пословне и друге сврхе сматра се 
заузеће јавне површине: 
 - средством/објектом привременог 
коришћења : киоск, тезга, башта/летња башта, 
фрижидер - расхладна витрина, конзерватора и 
сл., штанд, апарат за сладолед-кокице-помфрит и 
сл., грицкалице, крофнице, играчке, бижутерија, 
сувенира и сл. , апарат за сладолед, банкомат, 
аутомат за продају штампе, покретни објекат за 
продају робе на мало и вршење занатских и 
других услуга, монтажни објекат за обављање 
делатности јавних комуналних предузећа, 
телефонска говорница и слични објекти, башта 
угоститељског објекта; 
 - забавни парк, циркус, спортски терен, 
клизалишта, терен за кошарку, одбојку, рукомет и 
сл.,  одржавање концерата, фестивала и других 
маинифестација, празника и спортских приредби, 
објекти и станице за изнајмљивање бицикла, 
коришћење посебно обележеног простора за 

теретно возило за снабдевање, односно за 
почетну обуку возача, такси стајалишта, 
коришћење простор за кампове-постављање 
шатора  или других сличних објеката коришћења и 
друго. 

Коришћење простора у пословне  и друге 
сврхе у смислу тарифног броја 1 став 1 односи се 
на привремено коришћење просотора на јавној 
површини и не обухвата коришћење простора 
трајног карактера изградњом објеката 
инфраструктуре. 

 За коришћење простора на јавним 
површинама или испред пословних просторија у 
пословне сврхе за продају и излагање производа 
осим ради продаје штампе, књига и других 
публикација, производа старих и уметничких 
заната и домаће радиности, утврђује се висина 
накнаде у динарима у дневном износу по целом и 
започетом м2 простора који се користи, сразмерно 
времену и техничко-употребним карактеристикама 
тог објекта/средства осим у данима одржавања 
турнира у малом фудбалу - Видовданског турнира, 
за време трајања туристичке манифестације 
"Белмужијада" и поводом обележавања 
новогодишњих, осмомартовских и других празника 
и манифестација ( види табелу 1.3 и 1.4 ) и то : 

 
  

1.1 За продају и изглагање производа на јавним површинама или испред пословних просторија у 
пословне сврхе за продају и излагање производа (киоск, тезга, башта/летња башта, фрижидер - 
расхладна витрина- конзерватор и сл., штанд, апарат за сладолед-кокице-помфрит и сл., грицкалице, 
крофнице, играчке, бижутерија, сувенира и сл. , банкомат, аутомат за продају штампе и сл., покретни 
објекат за продају робе на мало и вршење занатских и других услуга, монтажни  
објекат и сл. ) ....................................................................................................................   50,00дин.  
1.2. За постављање појединих привремених објакта, монтажне бараке, киоске, тезге и слично за: 
         - продају производа на мало (осим дувана) .................................................       30,00дин. 
         - привремено пружање угоститељских услуга ............................................       50,00дин. 
         - продају лутријских срећака ........................................................................       15,00дин. 
         - мањи монтажни објекти-штанд до 9м²  .....................................................       25,00дин. 
         - столови испред угоститељских и других сличних објекта ....................         50,00дин.   
1.2.1.  за забавни парк, циркус, спортске терене, клизалишта, терене за кошарку, одбојку, рукомет и сл., 
педолине, парк са возилима за децу и забаву, парк са малим електро-браничним аутомобилима, за 
забавне игре, за одржавање концерата, фестивала и других маинифестација, празника и спортских 
приредби, за објекте и станице за изнајмљивање бицикла, за коришћење посебно обележеног простора 
за теретно возило за снабдевање, односно за почетну обуку возача,  такси стајалишта, коришћење 
простора за кампове-постављање шатора  или других сличних објеката и намена коришћења 125,00дин 
 
Коришћење простора на јавној површини у напред наведене сврхе могуће је само уз издато одобрење 
надлежног органа ЈЛС по поднесеном захтеву обвезника и доказом о извршеном или важећем атесту, 
сертификату, потврди или уверењу о техничкој исправности  за објекат или предмет забаве издатим од 
стране надлежног органа или институције или организације који није старији од 3 (три) године  тј. од рока 
прописаног посебним Законом. Овај услов важи и за коришћење простора на јавној површини за 
предметне објекте из тачке 1.3.7. и тачке 1.4.6. 
Прикључења на EEмрежу, водоводну и канализациону и  мрежу сносе корисници сами. 
 
1.3. за коришћење простора на јавној површини у пословне и друге сврхе ван пословних просторија yа 
продају, изглагање производа и оглашавање у време трајања туристичке манифестације Белмужијада, 
утврђују се, утврђује се висина накнаде у динарима у дневном износу по целом и започетом м2 простора 
који се користи, сразмерно времену и техничко-употребним карактеристикама тог објекта/средства :  
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Редни 
број 

 
Предмет накнаде 

 
     Период 

 
Основица 

Накнада у 
динарима 

 
 
1.3.1. 

Привремени трговински објекти за продају/понуду 
осталих производа кокице, палачинке, сладолед,   
помфрит, крофнице, грицкалице,    безалкохолна 
пића, бижутерија и др. 2м х 1м      

 
 
     дневно 

 
 

по м2 

 
1.284,00 динара 

 
1.3.2. 

Привремени угоститељски објекти             12м х 
15м - кафана 

 
     дневно 

 
по м2 

358,00 динара 

 
1.3.3. 

Привремени угоститељски објекти               6м х 
15м - кафана 

 
    дневно 

 
по м2 

   358,00   динара 

 
1.3.4. 

Привремени угоститељски објекти             за брзу 
храну  5м х 3м  

 
    дневно 

 
по м2 

978, 00 динара 

 
 
1.3.5. 

Коришћење простора ради оглашавања за 
сопствене потребе и за потребе других лица ради 
промоције, рекламирања  и сл.                  2м х 1м 

 
  
     дневно 

 
 

по м2 

  
    
   734,00   динара 

 
1.3.6. 

Коришћење мањих монтажних привремених 
објекта, штандови 3м х 3м  

 
    дневно 

 
по м2 

 
75,00 динара 

 
1.3.7. 

за забавни парк и др. забавне садржаје (циркус; 
мобилне терене за кошарку,  педолине и сл. 
забавне игре ) до највише 100м² 

 
    
    дневно 

 
 

по м2 

 
   358,00   динара 

 
За време трајања манифестације Белмужијада, у  накнаду за коришћење јавне површине за објекте из 
тарифног броја 1 тачка 1.3 , редни број 1.3.1 до 1.3.6 урачунати су трошкови прикључка на НН мрежу, а 
за објекте из тарифног броја 1 тачка 1.3   редни број 1.3.2  , 1.3.3  и 1.3.4  урачунати су и трошкови 
прикључка на водоводну мрежу уз трошкове прикључка на НН мрежу док трошкове прикључења на 
канализациону мрежу сносе корисници сами. 
  
1.4. за коришћење простора на јавној површини у пословне и друге сврхе ван пословних просторија, за 
продају, изглагање производа и оглашавање у време трајања турнира у малом фудбалу - Видовданског 
турнира, утврђује се висина накнаде у динарима у дневном износу по целом и започетом м2 простора 
који се користи, сразмерно времену и техничко-употребним карактеристикама тог објекта/средства и то : 
 
Редни 
број 

 
Предмет накнаде 

 
Период 

 
Основица 

Накнада у 
динарима 

 
 
1.4.1 

Привремени трговински објекти за продају осталих 
производа кокице, палачинке, сладолед,  
помфрит, крофнице,грицкалице,    безалкохолна 
пића, бижутерија и др. димензија          4м х 2м; 2м 
х 2м  и  2м х 1м .  

 
 
 
     дневно 

 
 
 

по м2 

 
 
 

22,00 динара 

 
1.4.2. 

Привремени угоститељски објекти             12м х 
7,5м - кафана 

     дневно по м2 22,00 динара 

 
1.4.3 

Привремени угоститељски објекти             за брзу 
храну  5м х 3м  

     дневно по м2 22,00 динара 

1.4.4 Привремени угоститељски објекти             за брзу 
храну, роштиљ, гирице, палачинке - печурка 
димензије             6м х 5м 

 
     дневно 

 
по м2 

 
22,00 динара 

 
 
1.4.5 

Коришћење простора ради оглашавања за 
сопствене потребе и за потребе других лица ради 
промоције, рекламирања  и сл.              2м х 1м 

 
 
     дневно 

 
 

по м2 

 
 

22,00 динара 

1.4.6. за забавни парк и др. забавне садржаје (циркус; 
мобилне терене за кошарку,  педолине и сл. 
забавне игре ) до највише 100м² 

 
 
     дневно 

 
 

по м2 

 
 

33,00 динара 

 
У  накнаду за коришћење јавне површине за објекте из тарифног броја 1 тачка 1.4 , редни број 1.4.2 . и 
1.4.3.  урачунати су трошкови прикључка на НН мрежу за време трајања турнира у малом фудбалу - 
Видовданског турнира док трошкове прикључења на водовод и канализацију сносе корисници сами. 
У време трајања турнира у малом фудбалу - Видовданског турнира , забрањује се продаја алкохолних 
пића у складу са чл.18 Закона о спречавању насиља и недоличног понашања на спортским приредбама ( 
"Службени гласник РС" бр. 67/2003, 101/2005 - други закон, 90/2007, 72/2009 - други закон, 111/2009 (чл. 
17, 18, 19. и 20. нису у пречишћеном тексту), 104/2013 - други закон и 87/2018) . 
 
1.5.  за коришћење простора на јавној површини у пословне и друге сврхе ван пословних просторија за 
продају, изглагање производа и оглашавање  искључиво у градском парку и искључиво у данима 
поводом обележавања новогодишњих, осмомартовских  и других празника и манифестација 
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утврђује се висина накнаде у динарима у дневном износу по целом и започетом м2 простора који се 
користи, сразмерно времену и техничко - употребним карактеристикама тог  
објекта/средства ...........................................................................................................................   110,00дин.   
 
Коришћење простора на јавној површини у напред наведене сврхе, у градском парку,  није могуће у  
површини мањој од 6м² (  3м х 2м ) .  
Забрањено је коришћење простора на осталим јавним површинама у напред наведену сврху 
обележавања празника и манифестација свим корисницима са изузетком корисника који су по одлуци 
ослобођени од накнаде уз претходно одобрење надлежног органа ЈЛС. 
 
НАПОМЕНА:  

1.    За коришћење јавне површине по овом тарифном броју накнаду утврђује и напаћује 
надлежни орган јединице локалне самоуправе, а накнада се плаћа најкасније приликом издавања 
одобрења од стране надлежног органа. Редослед издавања одобрења по тарифном броју 1  у сврхе од 
1.1 до 1.5 формира се по датуму и броју предмета заведеног на писарници ЈЛС тако да је најстарији 
најраније поднети захтев. 

2. Обвезник  накнаде дужан је да уз захтев за коришћење јавне површине достави надлежном 
органу податке/доказе  и то :  

-  за физичко лице: име и презиме, ЈМБГ, адресу пребивалишта а за регистровано пољопривредно 
газдинство и регистарски број газдинства. 

-    за правно лице: назив и адреса седишта правног лица, порески индентификациони број, 
матични број и број текућег рачуна, 

- за предузетника: име и презиме, назив радње, пословно седиште, порески индентификациони 
број, матични број радње, текући рачун радње,  ЈМБГ власника радње и адресу пребивалишта, а за 
регистровано пољопривредно газдинство и регистарски број газдинства, 

-   податак о испуњености услова за остваривање права на ослобођење предвиђеног овом 
Одлуком. 

3.    Уколико се простор на јавној површини користи у више сврха, накнада се плаћа у износу 
највише прописане тарифе. 

4.  Инспекцијски орган ЈЛС по извршеном инспекцијском надзору наложиће уклањање  сваком, ко 
користи јавну површину у површини већој од одобрене или врши промотивну продају, рекламирање или 
оглашавање без одобрења надлежног органа ЈЛС, о трошку обвезника који нема одобрење или ће 
наложити обвезнику извршење принудним путем , у складу са Законом и подзаконским актима. 

5.  Инспекцијски орган ЈЛС је у обавези да контролише обвезнике по овом тарифном броју и 
доставља извештај надлежној служби ЈЛС  ради правилног утврђивања обавезе. 
  

Тарифни број 2. 
Накнада за коришћење јавне површине за оглашавање за сопствене потребе и за потребе других 

лица, као и за коришћење  површине и објекта за оглашавање за сопствене потребе и потребе других 
лица, за које дозволу издаје надлежни орган јединице локалне самоуправе, утврђује се у динарима у 
дневном износу по целом и започетом м2 простора који се користи, сразмерно времену и техничко-
употребним карактеристикама тог објекта/средства : 
2.1.   физичко лице ......................................................................................................................      50,00дин. 
2.2.   предузетник ..........................................................................................................................    50,00дин. 
2.3.   удружења и клубови свих врста, спортски и др. савези, НВО организације, регистрована 
пољопривредна домаћинства и регистрована туристичка домаћинства, куће, апартмани и др. 
индивидуална туристичка понуда ван локалне туристичке организације  ..........................        50,00дин.              
2.4. привредник и правно лице рачуноводствено разврстано у мала правна лица     ........            50,00дин. 
2.5. привредник и правно лице рачуноводствено разврстано у средња правна лица .....              50,00дин. 
2.6. привредник и правно лице рачуноводствено разврстано у велика правна лица ... .....            50,00дин. 

 
Под коришћењем простора на јавној површини за оглашавање за сопствене потребе и за потребе 

других лица сматра се коришћење јавне површине или објекта или постављање огласног средства или 
објекта за сопствене потребе и за потребе других  лица, физичких и правних, којим се врши непосредни 
утицај на распложивост, квалитет или неку другу особину јавне површине, за коришћење рекламних 
паноа, тотема, билбордера, односно за средства/објекте за оглашавање који се постављају на зграде, 
привремене монтажне објекте, ограде, зидове, подзидове и сл. за коју дозволу издаје надлежни орган 
јединице локалне самоуправе. 
 
 



 
 
 
 
 
Страна 24  Број 15                                     СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НИША                       21 фебруар 2023. године 
 

 
 

 

НАПОМЕНА :  
1.    За коришћење јавне површине по овом тарифном броју накнаду утврђује и наплаћује 

надлежни орган јединице локалне самоуправе, а накнада се плаћа најкасније приликом издавања 
одобрења од стране надлежног органа. Редослед издавања одобрења под тарифним бројем 2 у сврху 
оглашавања формира се по датуму и броју предмета заведеног на писарници ЈЛС тако да је најстарији 
најраније поднети захтев. 

2. Обвезник  накнаде дужан је да уз захтев за коришћење јавне површине достави надлежном 
органу податке/доказе  и то :  

-  за физичко лице: име и презиме, ЈМБГ, адресу пребивалишта а за регистровано пољопривредно 
газдинство и регистарски број газдинства. 

-    за правно лице: назив и адреса седишта правног лица, порески индентификациони број, 
матични број и број текућег рачуна, 

-   за предузетника, удружење, спотски клуб, савез, НВО, пољопривредно домаћинство : име и 
презиме предузетника/ овлашћеног физичког лица , назив радње/удружења и др. , пословно седиште, 
порески индентификациони број, матични број радње/удружења и др., текући рачун радње, ЈМБГ и 
адресу пребивалишта власника/ овлашћеног физичког лица радње, а за регистровано пољопривредно 
газдинство и регистарски број газдинства, 

-    податак о испуњености услова за остваривање права на ослобођење предвиђеног овом 
Одлуком, 

3.    Уколико се простор на јавној површини користи у више сврха, накнада се плаћа у износу 
највише прописане тарифе. 

4.  Инспекцијски орган ЈЛС по извршеном инспекцијском надзору наложиће уклањање  сваком, ко 
користи јавну површину у површини већој од одобрене или врши промотивну продају, рекламирање или 
оглашавање без одобрења надлежног органа ЈЛС, о трошку обвезника који нема одобрење или ће 
наложити обвезнику извршење принудним путем , у складу са Законом и подзаконским актима. 

5.  Инспекцијски орган ЈЛС је у обавези да контролише обвезнике по овом тарифном броју и 
доставља извештај надлежној служби ЈЛС  ради правилног утврђивања обавезе. 
     

Тарифни број 3. 
 За коришћење јавне површине по основу заузећа грађевинским материјалом и за извођење 
грађевинских радова и изградњу плаћа се у динарима у дневном износу по целом и започетом м2 
простора који се користи, сразмерно времену и техничко-употребним карактеристикама тог 
објекта/средства : 
3.1    За коришћење јавне површине по основу заузећа грађевинским материјалом и за извођење 
грађевинских радова ...................................................................................................................    50,00дин. 
3.2    За коришћење јавне површине по основу заузећа грађевинским материјалом и за извођење 
грађевинских радована објектима који изискују раскопавање пута, улице, тротоара и друге јавне 
површине или линијске комуналне инфраструктуре ..............................................................  150,00дин. 
              
НАПОМЕНА :  

1.    За коришћење јавне површине по овом тарифном броју накнаду утврђује и наплаћује 
надлежни орган јединице локалне самоуправе, а накнада се плаћа најкасније приликом издавања 
одобрења од стране надлежног органа. 

2. Обвезник  накнаде дужан је да уз захтев за коришћење јавне површине достави надлежном 
органу податке/доказе  и то :  

-  за физичко лице-предузетника: име и презиме, назив радње, пословно седиште, порески 
индентификациони број, матични број радње, текући рачун радње,  ЈМБГ власника радње и адресу 
пребивалишта, а за регистровано пољопривредно газдинство и регистарски број газдинства, 

-  за правно лице: назив и адреса седишта правног лица, порески индентификациони број, матични 
број и број текућег рачуна, 

- за физичко лице: име и презиме, ЈМБГ, адресу пребивалишта а за регистровано пољопривредно 
газдинство и регистарски број газдинства. 

-  податак о испуњености услова за остваривање права на ослобођење предвиђеног овом 
Одлуком, 

3.  Накнада по основу заузећа јавне површине грађевинским материјалом и за извођење 
грађевинских радова увећава се за 100% ако инвеститор продужи дозвољен рок за заузимање јавне 
површине. Под продужењем рока подразумева се прекорачење рока завршетка изградње евидентираног 
у писменој изјави/пријави инвеститора о почетку грађења, односно извођења радова и року завршетка 
грађења, односно извођења радова према Закону о планирању и изградњи. 

4.  Накнада за коришћење јавних површина по основу заузећа грађевинским материјалом и за 
извођење грађевинских радова нe плaћa сe aкo сe рaскoпaвaњe, oднoснo зaузимaњe jaвнe пoвршинe 
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врши збoг изградње и рeкoнструкциje кoлoвoзa, трoтoaрa или другe jaвнe сaoбрaћajнe пoвршинe, кao и 
приликoм извoђeњa рaдoвa jaвних кoмунaлних прeдузeћa у сврху дoвoђeњa oбjeкaтa у функциjу. Пoд 
дoвoђeњeм oбjeктa у функциjу пoдрaзумeвajу сe рaдoви нa тeкућeм (рeдoвнoм) oдржaвaњу oбjeктa, зa 
кoje сe нe издaje oдoбрeњe пo Зaкoну o плaнирaњу и изгрaдњи.   

5.  Инспекцијски орган ЈЛС по извршеном инспекцијском надзору наложиће уклањање  сваком ко 
користи јавну површину за заузећа грађевинским материјалом и за извођење грађевинских радова без 
одобрења надлежног органа ОУ Сврљиг  или у површини већој од одобрене,  о трошку обвезника који 
нема одобрење, у складу са Законом и подзаконским актима. 

6. Инспекцијски орган ЈЛС је у обавези да контролише обвезнике по овом тарифном броју и 
доставља извештај надлежној служби ЈЛС  ради правилног утврђивања обавезе. 

 
Члан 3. 

Ова Одлука ступа на даном доношења, а објавиће се у „Службеном листу Града Ниша“. 
 

I Број: 352-8/2023 
У Сврљигу, 17.02.2023. године 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СВРЉИГ 
   

ПРЕДСЕДНИК 
Милан Михајловић, с.р. 

 
14. 

На основу члана 40. Статута општине Сврљиг 
(“Службени лист града Ниша”, бр. 21/2019),  

Скупштина општине Сврљиг, на седници 
одржаној дана 17.02.2023. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 

О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА 

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ 

СВРЉИГ О РАДУ ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА 

ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ОПШТИНА СВРЉИГ, 

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2022. ДО 

31.12.2022. ГОДИНЕ 

 
I 

УСВАЈА СЕ Извештај Општинског већа 
општине Сврљиг о раду Јавних предузећа чији је 
оснивач општина Сврљиг, за период од 
01.01.2022. до 31.12.2022. године. 

 
II 

Саставни део овог решења је Извештај 
Општинског већа општине Сврљиг о раду Јавних 
предузећа чији је оснивач општина Сврљиг, за 
период од 01.01.2022. до 31.12.2022. године. 

 
III 

Решење објавити у “Службеном листу града 
Ниша”, а исто ступа на снагу даном доношења. 

 
Број: I 023-6/2023 
У Сврљигу, 17.02.2023. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СВРЉИГ 
 

ПРЕДСЕДНИК 
Милан Михајловић, с.р. 

15. 
На основу члана 116. став 5. Закона о 

основама система образовања и васпитања 
(“Службени гласник РС”, број 88/2017, 27/2018 - 
др. закон, 10/2019, 6/2020 и 129/2021) и члана 40. 
Статута општине Сврљиг (“Службени лист Града 
Ниша”, број 21/2019),  

Скупштина општине Сврљиг, на седници 
одржаној 17.02.2023. године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ 

ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ “ДОБРИЛА 

СТАМБОЛИЋ” У СВРЉИГУ 

 
I 

Разрешавају се дужности члана Школског 
одбора Основне школе “Добрила Стамболић” у 
Сврљигу, због истека мандата на који су 
именовани, закључно са 27. фебруаром 2023. 
године, и то: 
 

из реда родитеља: 
Марина Савић, 
Марија Михајловић и 
Анита Михајловић; 

 
из реда запослених: 
Маја Динић, 
Борислав Гојковић и 
Маја Радоњић; 

 
представници локалне самоуправе: 
Емина Стефановић, 
Зоран Вранић и 
Милош Петровић. 
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II 
Решење објавити у “Службеном листу града 

Ниша”, а исто ступа на снагу даном доношења. 
 
 
I Број: 022-6/2023  
У Сврљигу, 17.02.2023. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СВРЉИГ 
 

ПРЕДСЕДНИК 
Милан Михајловић, с.р. 

16. 
 

На основу члана 116. став 2.,5., 13. и члана 
117. став 1. Закона о основама система 
образовања и васпитања (“Службени гласник РС”, 
број 88/2017, 27/2018, 10/2019, 6/2020 и 129/2021) 
и члана 40. Статута општине Сврљиг (“Службени 
лист Града Ниша”, број 21/2019),  

Скупштина општине Сврљиг, на седници 
одржаној 17.02.2023. године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ 

ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ “ДОБРИЛА 

СТАМБОЛИЋ” У СВРЉИГУ 

 
I 

Именују се чланови Школског одбора Основне 
школе “Добрила Стамболић” у Сврљигу, и то: 

из реда родитеља: 
Јелена Аксентијевић, 
Нина Марковић и 
Марија Михајловић; 
из реда запослених: 
Данијел Стојановић, 
Милан Ђорђевић и  
Драгана Милановић; 
представници локалне самоуправе: 
Зоран Вранић, 
Мартин Михајловић и 
Анђелка Вучковић Јоцић. 

 
II 

Мандат чланова Школског одбора траје 4 
(четири) године, почев од 28. фебруара 2023. 
године. 

III 
Решење објавити у “Службеном листу града 

Ниша”, а исто ступа на снагу даном доношења. 
 
I Број: 022-7/2023 
У Сврљигу, 17.02.2023. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СВРЉИГ 
 

ПРЕДСЕДНИК 
Милан Михајловић, с.р. 

 

17. 
 

На основу члана 46. став 1. Закона о 
јавним предузећима (“Службени гласник РС”, бр. 
15/2016 и 88/2019), члана 72. Одлуке о промени 
оснивачког акта Јавног предузећа Јавног 
комуналног - стамбеног предузећа “Сврљиг” 
Сврљиг ради усклађивања са Законом о јавним 
предузећима (“Службени лист града Ниша”, бр. 
113/2016, 52/2017- исправка и 90/2022), члана 76. 
Статута Јавног комуналног - стамбеног предузећа 
“Сврљиг” Сврљиг (“Службени лист града Ниша”, 
бр. 154/2016,  52/2017-исправка, и 124/2022) и 
члана 40. Статута општине Сврљиг (“Службени 
лист града Ниша”, бр. 21/2019),  

Скупштина општине Сврљиг, на седници 
одржаној дана 17.02.2023. године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ ВРШИОЦА 

ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ 

КОМУНАЛНО - СТАМБЕНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

“СВРЉИГ” СВРЉИГ 

 
I 

Јовану Ђорђевићу, дипломираном 
менаџеру, престаје функција вршиоца дужности 
директора Јавног комунално - стамбеног 
предузећа “Сврљиг” Сврљиг, због истека периода 
на који је именован. 

II 
 Решење објавити у “Службеном листу града 

Ниша”, а исто ступа на снагу даном доношења. 
 
I Број: 023-2/2023 
У Сврљигу, 17.02.2023. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СВРЉИГ 
 

ПРЕДСЕДНИК 
Милан Михајловић, с.р. 

 
 

18. 
 

На основу члана 52. Закона о јавним 
предузећима (“Службени гласник РС”, бр. 15/2016 
и 88/2019), члана 72. Одлуке о промени 
оснивачког акта Јавног предузећа Јавног 
комуналног - стамбеног предузећа “Сврљиг” 
Сврљиг ради усклађивања са Законом о јавним 
предузећима (“Службени лист града Ниша”, бр. 
113/2016, 52/2017- исправка и 90/2022), члана 76. 
Статута Јавног комуналног - стамбеног предузећа 
“Сврљиг” Сврљиг (“Службени лист града Ниша”, 
бр. 154/2016,  52/2017-исправка, и 124/2022) и 
члана 40. Статута општине Сврљиг (“Службени 
лист града Ниша”, бр. 21/2019),  



 
 
 
 
 
 
21. фебруар  2023. године                             СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НИША                              Број 15  Страна 27 
 

  

 

 

Скупштина општине Сврљиг, на седници 
одржаној дана 17.02.2023. године, донела је 

 
 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ 

ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНО - 

СТАМБЕНОГ ПРЕДУЗЕЋА “СВРЉИГ” 

СВРЉИГ 

 
 

I 
Јован Ђорђевић, дипломирани менаџер, 

именује се за вршиоца дужности директора Јавног 
комунално - стамбеног предузећа “Сврљиг” 
Сврљиг, до именовања директора по спроведеном 
јавном конкурсу, најдуже до годину дана од дана 
именовања. 
 
 

II 
Вршилац дужности директора Јавног 

комунално - стамбеног предузећа “Сврљиг” 
Сврљиг има сва права, обавезе и овлашћења која 
има директор овог предузећа. 
 
 

III 
 Ово решење објавити у “Службеном листу 

града Ниша”, а исто ступа на снагу даном 
доношења. 
 
I Број: 023-5/2023 
У Сврљигу, 17.02.2023. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СВРЉИГ 
 

ПРЕДСЕДНИК 
Милан Михајловић, с.р. 

 
 
 
 

19. 
 

На основу члана 29. став 1. тачка 11. Закона о 
смањењу ризика од катастрофа и управљању 
ванредним ситуацијама (“Службени гласник РС”, 
број 87/2018) и члана 40. Статута општине Сврљиг 
(“Службени лист града Ниша”, бр. 21/2019),  

Скупштина општине Сврљиг, на седници 
одржаној дана 17.02.2023. године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О УСВАЈАЊУ  ГОДИШЊЕГ ИЗВЕШТАЈА 

О РАДУ ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА 

ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ  ОПШТИНЕ 

СВРЉИГ ЗА 2022. ГОДИНУ  

 
 
I 

УСВАЈА СЕ Годишњи извештај о раду 
Општинског штаба за ванредне ситуације општине 
Сврљиг за 2022. годину. 
 

II 
Годишњи извештај о раду Општинског штаба 

за ванредне ситуације општине Сврљиг за 2022. 
годину је саставни део решења. 

 
III 

Решење објавити у “Службеном листу града 
Ниша”, а исто ступа на снагу даном доношења. 

 
 
Број: I 217-7/2023 
У Сврљигу, 17.02.2023. године 
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СВРЉИГ 
 

 
ПРЕДСЕДНИК 

Милан Михајловић, с.р. 
 

 

С А Д Р Ж А Ј: 

 
Град Ниш 

Градско веће 
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вредности  на територији Града Ниша у 2023. години .............................................................  

 
 
 

14 
4. Решење о образовању конкурсне комисије за избор начелника Градске управе за 

грађевинарство ................................................................................................................................  
 

15 
5. Решење о измени Решења о образовању Комисије за доделу солидарне помоћи ...........  15 
6. Решење о давању сагласности на Oдлуку Надзорног одбора ЈКП ''Градска топлана'' Ниш, 

којом се утврђује варијабилни део цене снабдевања крајњег купца топлотном енергијом
  

 
  16 

  

Надзорни одбор ЈКП „Градска топлана“ Ниш 
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