
  
 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ  
 ГРАДА НИША 
 

 
ГОДИНА XXXI   -  БРОЈ 19 

 
НИШ, 8. март 2023.  

Цена овог броја 160  динара 
Годишња претплата 5000 динара 
 

 

ГРАД НИШ 

ГРАДСКО ВЕЋЕ 

 
1.  
 

 
На основу члана 21 и 56. Статута Града 

Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 

88/2008,143/2016 и 18/2019), члана 72. и 2 

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  

02.03.2023. године, доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ 

КАНЦЕЛАРИЈЕ ЗА ЛОКАЛНИ 

ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ ЗА ПЕРИОД 2021-

2022.ГОДИНА 

 
1.Усваја се Извештај о раду Канцеларије за 
локални економски развој за период 2021-
2022.године,  број 721/2022-10 од 
02.03.2023.године, који је доставио директор 
Канцеларије за локални економски развој. 
 
2. Решење објавити у „Службеном листу Града 

Ниша“. 
 
Број:251-1/2023-03 
У Нишу,02.03.2023.године 

 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 

  ПРЕДСЕДАВАЈУЋA 
ЗАМЕНИЦА ГРАДОНАЧЕЛНИЦЕ 

Душица Давидовић, с.р. 

 
 

 
 
2. 

 
На основу члана 21 и 56. Статута Града 

Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 

88/2008,143/2016 и 18/2019) а у вези са чланом 9 и 

26 Закона о планском систему  Републике Србије  

(„Службени гласник РС“, број 30/2018) , члана 72. 

и 2 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  

02.03.2023. године, доноси 

        

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О УСВАЈAЊУ ИЗВЕШТАЈА О 

РЕАЛИЗАЦИЈИ ПЛАНА РАЗВОЈА ГРАДА 

НИША ЗА ПЕРИОД 2021-2027, ЗА 

2022.ГОДИНУ 

 
 

1. Усваја се Извештај о реализацији Плана 
развоја Града Ниша за период 2021-2027, 
за 2022.годину 
 
 

2. Извештај о реализацији Плана развоја 
Града Ниша за период 2021-2027 за 
2022.годину доставља се Координационом 
тиму за израду извештаја о спровођењу 
Плана развоја за период 2021-2027, 
Координационом тиму за припрему и 
праћење Плана имплементације Плана 
развоја Града Ниша  за период 2021-2027 
годину.. 
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3. Решење објавити у „Службеном листу Града 
Ниша“. 

 
Број:251-2/2023-03 
У Нишу,02.03.2023.године 
 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 

  ПРЕДСЕДАВАЈУЋA 
ЗАМЕНИЦА ГРАДОНАЧЕЛНИЦЕ 

Душица Давидовић, с.р. 
 

 
3. 
 

 На основу члана 56. Закона о запосленима у 
аутономним покрајинама и jeдиницама локалне 
самоуправе („Службени гласник РС“, бр. 21/2016, 
113/2017, 113/2017-I-други закон, 95/2018 и 
114/2021), сходно члану 56. и 67. Статута Града 
Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 88/2008, 
143/2016 и 18/2019), члана 72. и 98. Пословника о 
раду Градског већа Града Ниша („Службени лист 
Града Ниша“, број 1/2013, 95/2016, 98/2016, 
124/2016, 144/2016 и 117/2020), 
 Градско веће Града Ниша, на седници 
одржаној     02.03.2023. године, донело је 
   

Р Е Ш Е Њ Е 

О ПРОДУЖЕЊУ СТАТУСА ВРШИОЦА 

ДУЖНОСТИ НАЧЕЛНИКА ГРАДСКЕ 

УПРАВЕ ЗА ОРГАНЕ ГРАДА И 

ГРАЂАНСКА СТАЊА 

 
 I Весни Нешић, дипломираној правници, 
продужава се статус вршиоца дужности начелника 
Градске управе за органе Града и грађанска 
стања, најдуже до три месеца.  

II Весна Нешић, вршилац дужности 
начелника Градске управе за органе Града и 
грађанска стања, који у складу са Решењем о 
постављењу вршиоца дужности начелника 
Градске управе за органе Града и грађанска стања 
(„Службени лист Града Ниша“, број 127/2022), има 
сва права и дужности начелника, наставља са 
радом на положају вршиоца дужности начелника 
Градске управе за органе Града и грађанска 
стања.    

III Ово решење примењује се почев од 
06.03.2023. године. 
 IV Решење објавити у „Службеном листу 
Града Ниша“. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 
 Решењем Градског већа Града Ниша о 
постављењу вршиоца дужности начелника 
Градске управе за органе Града и грађанска стања 

(„Службени лист Града Ниша“, број 127/2022), 
Весна Нешић, дипломирана правница, 
постављена је за вршиоца дужности начелника 
Градске управе за органе Града и грађанска 
стања, до три месеца.  
 Решење о постављењу вршиоца дужности 
начелника Градске управе за органе Града и 
грађанска стања примењује се почев од 
06.12.2022. године. 
 У циљу обезбеђивања неопходних услова 
за несметано функционисање и континуирано 
обављање послова из надлежности Управе, 
продужава се Весни Нешић, статус вршиоца 
дужности начелника Градске управе за органе 
Града и грађанска стања, најдуже до три месеца, 
почев од 06.03.2023. године.  
 На основу наведеног, Градско веће Града 
Ниша доноси Решење о продужењу статуса 
вршиоца дужности начелника Градске управе за 
органе Града и грађанска стања. 
 ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против 
овог решења жалба није допуштена, али се 
тужбом може покренути управни спор пред 
Управним судом у року од 30 дана од дана 

пријема овог решења. Тужба се предаје 

непосредно или препорученом пошиљком, на 
адресу суда: ул. Немањина бр. 9, 11000 Београд. 

Решење доставити: Весни Нешић, Градској 
управи за органе Града и грађанска стања, 
Градској управи за финансије и архиви Градског 
већа Града Ниша. 

 
Број: 251-5/2023-03 
У Нишу, 02.03.2023. године 

 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 

  ПРЕДСЕДАВАЈУЋA 
ЗАМЕНИЦА ГРАДОНАЧЕЛНИЦЕ 

Душица Давидовић, с.р. 
 
4. 

              На основу члана 56. Статута Града Ниша 
(„Службени лист Града Ниша'', број 88/2008, 
143/2016 и 18/2019 ), члана 72. Пословника о раду 
Градског већа Града Ниша ( „Службени лист Града 
Ниша'', број 1/2013, 95/2016, 98/2016, 124/2016, 
144/2016 и 117/2020)  

Градско веће Града Ниша,  на седници 
одржаној дана 02.03.2023. године, доноси   
 
   

 

З А К Љ У Ч А К 

 
I       Налаже се Градској управи за имовину и 

одрживи развој да покрене све потребне поступке 
пред РГЗ Службом за катастар непокретности 
Ниш и другим надлежним органима и предузме 
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све потребне радње ради реализације поступка 
уписа права својине на непокретностима- 
стамбеној згради и стамбеним јединицама, која се 
налази на катастарској парцели број 1149 КО Ниш 
Пантелеј, у Нишу, ул. Палих бораца 18 (уписане у 
листу непокретности број 3580 KO Ниш Пантелеј -
ул. Војника Радета Богдановића), и то за стамбено 
пословни објекат за које су издате Грађевинска 
дозвола Уп. Бр.351-851/2002-06 од 15.04.2003. 
године и Употребна дозвола Уп.бр.351-851/2002-
06 од 12.11.2003. године, инвеститору 
Грађевинска дирекција доо Београд. 

 
II       Налаже се Градској управи за имовину и 

одрживи развој да предузме све потребне радње 
ради уписа посебних делова објекта-станова у 
јавну књигу о евиденцији непокретности и правима 
на њима, а који се налазе у непокретности-
стамбено-пословној згради описаној у тачки I  овог 
закључка, како би се испунили услови да се 
предметни објекат, са посебним деловима-
становима прибави у јавну својину Града Ниша, 
непосредном погодбом, уз надокнаду, у циљу 
даљег регулисања имовинско-правних односа 
Града Ниша и корисника станова. 

 
III   Закључак доставити: Градској управи за 

имовину и одрживи развој, Ниш, ул. Николе 
Пашића број 24. 

 
IV    Закључак објавити у „Службеном листу 

Града Ниша“ 
 
  V  Закључак ступа на снагу даном 

доношења.    
   

Број: 251-4/2023-03 
У Нишу, 02.03. 2023. године. 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 

  ПРЕДСЕДАВАЈУЋA 
ЗАМЕНИЦА ГРАДОНАЧЕЛНИЦЕ 

Душица Давидовић, с.р. 
 
5. 
 

 
На основу члана 69. 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 9. став 2., Закона о заштити ваздуха 
(„Службени гласник РС“, бр.36/09, 10/13 и 26/21 – 
др. закон), члана 7, став 1, Одлуке о Буџетском 
фонду за заштиту животне средине Града Ниша 
(„Службени лист Града Ниша“, бр.76/09 и 104/18), 
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) и 

Програма коришћења средстава буџетског фонда 
за заштиту животне средине Града Ниша за 2023. 
годину („Службени лист Града Ниша“ бр. 15/23),  

Градско веће Града Ниша на седници 
одржаној дана 06.03.2023.године, доноси 
 

П р о г р а м  

мониторинга концентрације 

аерополена на територији Града Ниша  

за 2023. годину 

 

 
Основе Програма 
 
 

Јединица локалне самоуправе, у оквиру својих 
надлежности утврђених законом, обезбеђује 
мониторинг аерополена и обезбеђује финансиjска 
средстава за његову реализацију, у оквиру 
Програма  мониторинг концентрације аерополена 
на територији града Ниша за 2023. годину. 

 
Законом о заштити ваздуха („Службени гласник 

РС“, бр.36/09, 10/13 и 26/21- други закон), полен је 
окарактерисан као природни загађивач ваздуха. 

Данас се врши идентификација полена за 24 
биљне врсте (леска, јова, тисa и чемпреси, 
брест, топола, јавор, врба, јасен, бреза, граб, 
платан, орах, храст, бор, конопља траве, липа, 
боквица, киселица, копривa, штирови, пелин, 
амброзија). Концентрација полена у ваздуху 
зависи од локалне и регионалне вегетације, као и 
од метеролошких услова.  
Узорци из урбаних области разликују се од 
руралних. Бројна загађења у великим градовима 
доводе до отежавајућих околности код особа које 
су алергичне на полен (полен се везује за чађ, 
прашину и остале аерозагађиваче). 
Град Ниш је део система Аеропалинолошке 
националне мреже Републике Србије, коју 
успоставља Агенција за заштиту животне средине 
Републике Србије.  
 

Циљ Програма 
 
Мониторинг аерополена на територији града 

Ниша обезбеђује: 

 континуирано праћење концентрације 
аерополена на територији града Ниша; 

 формирање базе података аерополена за 
израду „календара полена“; 

 редовно информисање јавности. 
 

Реализација Програма 
 
 Концентрација алергеног полена у ваздуху се 
мери уређајима „клопкама“ за полен. Узроковање 
ваздуха врши се континуираном волуметријском 
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методом (Hirst, 1952). Мерење концентрација 
аерополена и интерпретација резултата биће 
поверена стручној организацији која испуњава 
прописане услове и поседује одговарајућу дозволу 
министарства недлежног за послове заштите 
животне средине, а која ће бити изабрана 
спровођењем поступка јавне набавке. 
Почетак и завршетак полинације могу, из године у 
годину, да колебају, зависно од временских 
прилика. За нашу земљу је то период од месеца 
фебруара до првих дана новембра. 
 Програм  мониторинг концентрације 
аерополена на територији града Ниша за 2023. 
годину обухвата следеће активности: 

 недељни извештаји о стању и прогнози 
аерополена који садрже табелу са 
нумеричком стручном информацијом о 
стању алергеног аероплена; 

 месечни извештаји са стручном 
информацијом о стању алергеног 
аерополена за протекли месец; 

 израда годишњег „календара полена“; 

 обавештавање јавности у случају 
прекорачења концентрацијa опасних по 
здравље људи, о локацији или подручју 
прекорачења, о врсти, времену почетка, 
трајању прекорачене концентрације, као и о 
могућим ефектима по здравље људи. 

 
 

   Mерно место и динамика мерења 
 
Мерно место биће утврђено након обезбеђења 

потребних сагласности и техничких услова за 
постављање клопке. Стучна организација која 
врши мерење концентрације аерополена поседује 
сопствену клопку, врши одржавање мерног места 
и инструмента са пратећом опремом. 
Организација мерног места се обавља уз 
поштовање стандарда за ову врсту мониторинга, у 
законским оквирима. 

Мерни интервали који се примењују за ову врсту 
праћења стања биолошких честица у ваздуху су 
дефинисани у Препорукама Интернационалне 
асоцијације аеробиолога (Jager et al., 1995). 
Сакупљање узорака се врши током периода од 
01.02.2023. тј. од потписивања уговора, до 
31.10.2023. године, свакодневно. Лабораторијска 
обрада и анализа узорака се врши једном 
недељно за протеклих седам дана. Концентрација 
полена се одређује за један дан, недељу, месец и 
годину, за сваку биљну врсту појединачно.  

Након квалитативне и квантитативне 
лабораторијске анализе аерополена, нумерички 
резултати се изражавају као просечна дневна 
концентарација сваког од регистрованих типова 
полена тог дана у ваздуху, изражено као број 
поленових зрна по m

3
 ваздуха.  

Мерни интервали који се примењују за ову врсту 
праћења стања биолошких честица у ваздуху су 
дефинисани у Препорукама Интернационалне 
асоцијације аеробиолога (Jager et al., 1995). 
Мерења обухватају три сезоне цветања:  
 

 сезона цветања дрвећа - почиње почетком 
цветања леске и јове и траје од фебруара 
до почетка маја;  

 сезона цветања трава - траје од маја до 
друге декаде јула. Поред трава овај 
период карактерише период цветања 
борова и липе и  

 сезона цветања корова - траје од друге 
половине јула до новембра месеца.  

 
 
 
Фазе реализације Програма 

 
Реализација Програма  мониторингa 

концентрације аерополена на територији града 
Ниша за 2023. годину обухвата три фазе: 
 
I фаза – Доношење Програма  мониторингa 
концентрације аерополена на територији града 
Ниша за 2023. годину, од стране Градског већа 
Града Ниша; 
 
II фаза – Избор стручне организације за 
реализацију Програма, спровођењем поступка 
јавне набавке у складу са прописима којима се 
уређују јавне набавке; 
 
III фаза – Реализација Програма од стране 
изабране стручне организације. 
 

Средства за спровођење Програма  
мониторингa концентрације аерополена на 
територији града Ниша за 2023. годину, обезбеђују 
се у буџету Града Ниша – Буџетском фонду за 
заштиту животне средине Града Ниша. Програмом 
коришћења средстава Буџетског фонда за 
заштиту животне средине и Годишњим 
финансијским планом прихода и примања и 
расхода и издатака Градске управе за имовину и 
одрживи развој опредељују се средства према 
ближим наменама и исплаћују на основу уговора 
закључених у складу са законом. 

 
Програм објавити у „Службеном листу Града 

Ниша“. 
 

Број: 270-4/2023-03 
У Нишу, 06.03.2023.године 

 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 

                              ПРЕДСЕДНИЦА 
Драгана Сотировски, с.р 
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6. 
 

На основу 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 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 
Програма коришћења средстава буџетског фонда 
за заштиту животне средине Града Ниша за 2023. 
годину („Службени лист Града Ниша“, бр.15/23),  

Градско веће Града Ниша на седници 
одржаној, дана 06.03.2023. године, доноси 

 
 

П р о г р а м   

чишћења и санирања јавних површина 

на територији Града Ниша  

 

 
 I - ОСНОВЕ ПРОГРАМА 
 

Oтпад je сваки материјал или предмет настао 
током обављања производне, услужне или друге 
делатности, предмети избачени из употребе, 
отпадне материје настале потрошњом  које са 
гледишта произвођача, односно потрошача нису 
за даље коришћење.  

Дивља одлагалишта различитог отпада настају 
непоштовањем постојећих санитарних прописа и 
законске регулативе и налазе се најчешће на 
неуређеним и другим површинама јавног 
простора, а често су груписана око река и у 
близини пољопривредних усева. Оваква 
одлагалишта нису ограђена, тако да се на њима 
могу видети животиње, птице, глодари и инсекти, 
који су потенцијални преносници заразних 
болести, што повећава ризик од ширења 
инфекција, чиме се угрожава здравље људи и 
квалитет животне средине. Поред загађења 
ваздуха, земљишта, површинских и подземних 
вода, са ових одлагалишта се шире непријатни 
мириси а и визуелно су лошег изгледа. На овим 
местима се често дешавају и пожари, што додатно 
узрокује ризик по здравље људи и читавог 
природног окружења, услед ширења токсичних 
материја, које се могу наћи у диму отпада који 
гори.  

Број нелегалних одлагалишта из године у годину 
расте, и поред чињенице да се редовно уклањају, 
што указује на недговарајуће управљање отпадом 
и што је један од највећих проблема са 
становишта заштите животне средине. 
Прогресивни раст укупне количине свих врста 
чврстог отпада није пратила одговарајућа 
политика заштите животне средине. У циљу 
решавања дугорочног проблема неопходан је 
заокружени систем управљања отпадом, као 
одговор на несавесно поступање власника отпада 

али и на недовољан број санитарних депонија. 
Стога се спроводе акције на санацији ових дивљих 
одлагалишта у сарадњи са ЈКП „Медиана“ Ниш, 
које Одлуком о оснивању ЈКП „Медиана“ Ниш 
(„Службени лист Града Ниша“, бр.143/16, 3/17 и 
18/18) има искључиво право обављања 
делатности управљања комуналним отпадом, а у 
складу са Програмом чишћења и санирања јавних 
површина на територији града Ниша. По 
конфигурацији терена, на територији града Ниша, 
углавном су то површине на којима се може 
организовати чишћење и одвоз депонованог 
материјала, а има и веома стрмих терена где није 
могућа употреба механизације.  

 
II – ЦИЉ ПРОГРАМА 
 

Циљ Програма је смањење загађења животне 
средине штетним материјама које са дивљих  
одлагалишта отпада доспевају у ваздух, 
земљиште, површинске и подземне воде, заштита 
и очување здравља људи, флоре и фауне, као и 
побољшање визуелног изгледа насеља. 

Приоритет је да се ове деградиране јавне 
површине санирају, тако што ће се расути отпад 
сакупити, уклонити и површина уредити на начин, 
који би спречио поновно настајање одлагалишта, 
како на већ постојећим, тако и на новим 
локалитетима. У овом смислу предвиђена је 
сарадња са надлежним органима и редовно 
контролисање очишћених и уређених локалитета. 
 
III – ДИНАМИКА РЕАЛИЗАЦИЈЕ И ОБИМ 
РАДОВА  
 

У оквиру Програма чишћења и санирања јавних 
површина на територији града Ниша, у 2023. 
години, биће обухваћене дивље депоније тј. 
дивља одлагалишта различитих врста отпада 
распрострањених како у урбаном тако и у 
руралном подручју територије Града Ниша. 
Чишћење и санација јавних површина вршиће се 
по пријави Наручиоца или грађана, а услуге 
чишћења и санирања јавних површина вршиће 
ЈКП „Медиана“ Ниш. О извршеним услугама 
сачињаваће се Извештај, који ће садржати опис 
пружених услуга, односно опис очишћених и 
санираних локација (дужина, ширина, количина 
отпада и опис непосредног окружења) са 
фотографијама пре и после чишћења и уређења. 
Привремене ситуације сачинањаваће се на основу 
важећег ценовника бр.5174/НО/260-2, од 
17.02.2023. године.  

Програм чишћења и санирања јавних површина 
на територији града Ниша, спроводиће се у 
периоду од дана закључења уговора до утрошка 
средстава текуће буџетске године, што ће бити 
предвиђено уговором који ће се закључити између 
Градске управе за имовину и одрживи развој и ЈКП 
„Медиана“ Ниш. 
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Програмом чишћења и санирања јавних 
површина на територији града Ниша, не садржи 
унапред утврђене локације за чишћење и санацију, 
као и динамички план како би се искористила 
могућност уклањања приоритетних дивљих 
депонија у реалном времену, а у оквиру периода 
важења Уговора. 
 
Начин извештавања: 
 

Привремене (месечне) ситуације као и окончана 
о извршеним радовима садржи: 

 опис активности, радова, период чишћења и 
уређења дивљих депонија; 

 опис очишћених и уређених локација (дужина, 
ширина, количина отпада и опис непосредног 
окружења) са фотографијама пре и после 
чишћења и уређења; 

 предлог будућег уређења свих очишћених 
депонија, у циљу спречавања даљег 
депоновања отпада на истим локацијама;  

Привремене ситуације достављају се Градској 
управи за имовину и одрживи развој Града Ниша, 
а оконачна ситуација се доставља најкасније до 
31.12.2023. године. Све ситуације, требају бити 
оверене од стране надзорног органа. У окончаној 
ситуацији, треба дефинисати предлог начина 
контроле санираних локација, а у сврху 
утврђивања превентивних мера, са циљем 
спречавања даљег одлагања отпада на већ 
очишћеним локацијама. 

 
Превентивне мере, у циљу спречавања даљег 
одлагања отпада на очишћеним и уређеним 
локацијама и начин контроле обухватају: 
 
 облик сарадње са надлежним органима у 

циљу редовног контролисања очишћених и 
уређених локалитета, облик сарадње са 
надлежним органима у циљу редовног 
контролисања очишћених и уређених 
локалитета. 

 
Јавно комунално предузеће „Медиана“ Ниш, у 

обавези је, да обавести Наручиоца, надзорни 
орган, инспекцијске службе, као и градске 
општине, о почетку и трајању активности на 
реализацији овог Програма.  

 
 

      IV - АКТИВНОСТИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ 
ПРОГРАМА 
 

Реализација Програма чишћења и санирања 
јавних површина на територији града Ниша 
обухвата:  

I фаза –  Доношење Програма од стране 
Градског већа Града Ниша и 

II фаза – Реализација Програма од стране ЈКП 
„Медиана“ Ниш. 

Средства за спровођење Програма чишћења и 
санирања јавних површина на територији града 
Ниша, за 2023. годину, обезбеђују се у буџету 
Града Ниша – Буџетском фонду за заштиту 
животне средине Града Ниша. Програмом 
коришћења средстава Буџетског фонда за 
заштиту животне средине за 2023. годину 
(„Службени лист Града Ниша“, бр.15/23) и 
Годишњим финансијским планом прихода и 
примања и расхода и издатака Градске управе за 
имовину и одрживи развој опредељују се средства 
према ближим наменама и исплаћују на основу 
уговора закључених у складу са законом. 

 
 
Програм објавити у Службеном листу Града Ниша. 
 
Број:270-6/2023-03 
У Нишу, 06.03.2023. године              

 
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 

 
                              ПРЕДСЕДНИЦА 

Драгана Сотировски, с.р 
 
 

7. 
 

На основу члана 7. став 1. Одлуке о Буџетском 
фонду за заштиту животне средине Града Ниша 
(„Службени лист Града Ниша“, бр.76/09 и 104/18) и 
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) и 
Програма коришћења средстава буџетског фонда 
за заштиту животне средине Града Ниша за 2023. 
годину („Службени лист Града Ниша“ бр. 15/23),  

Градско веће Града Ниша на седници одржаној, 
дана 06.03.2023. године, доноси 
 
 

П р о г р а м  

надзора над спровођењем 

дезинсекције, мониторинга комараца и 

крпеља на територији Града Ниша за 

2023. годину 

 
 

ОСНОВЕ ПРОГРАМА  
 

Град Ниш, као јединица локалне 
самоуправе, дужан је да предузима опште и 
посебне мере у циљу заштите становништва од 
заразних болести у складу са одредбама Закона о 
заштити становништва од заразних болести.  
У оквиру превентивних мера заштите здравља 
становништва од заразних болести на територији 
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града Ниша реализује се “Програм спровођења 
мера смањења популације штетних инсеката и 
организама мерама дезинсекције на јавним 
површинама на територији града Ниша”. Њиме је 
предвиђено сузбијање комараца, крпеља и 
сузбијање инсеката у затвореним просторијама, и 
уништење легла стршљена и оса, које 
представљају потенцијалну опасност за суграђане. 
Како комплетна дезинсекција подразумева и 
мониторинг као и надзор над дезинсекцијом, 
реализује се упоредо и Програм “Надзора над 
спровођењем дезинсекције, мониторинга 
комараца и крпеља на територији града Ниша за 
2023. годину”.  
Мониторинг подразумева праћење, процену и 
прогнозу појаве и динамике популација од 
стицања услова за њихово развиће па све до краја 
сезоне њихове активности. Контролне тачке 
мониторинга су локације предвиђене из Програма 
дезинсекције. Прати се бројност популација пре и 
након третмана дезинсекције тј. евалуација.  
 
II – ЦИЉ ПРОГРАМА  
 

Комплетна дезинсекција спроводи се  у 
складу са резултатима и препорукама 
мониторинга. Надзор над дезинсекцијом и  
мониторинг има за циљ идентификацију 
локалитета на којима су популације комараца и 
крпеља најбројније, дакле временску и просторну 
дистрибуцију, што омогућује правовремену 
примену мера сузбијања уз минималне трошкове и 
максималну учинковитост. Такође, мониторингом 
се осигурава правовремена детекција 
потенцијалних вектора болести. Подаци добијени 
мониторингом су основа за планирање будућих 
програма дезинсекције. 
Мониторингом се прикупљају подаци који се 
користе за израду базе података (врсте комараца, 
картирање потенцијалних и активних легала).  
Мониторинг прати биологију инсеката и крпеља, и 
почиње од марта до новембра. 
 
 
III –МОНИТОРИНГ И НАДЗОР КОМАРАЦА 
 

Мониторинг подразумева:  
израду плана за лоцирање станишта ларви и 
одраслих јединки комараца ( реке, језера, баре, 
канали....) и лоцирање и систематизовање по 
локалитетима, стаништима и зонама узорковања; 
утврђивања временске и просторне дистрибуције 
ларви и одраслих јединки пре и после третмана; 
израда карти станишта комараца; 
Просечно 8 мониторинга по години. 

Надзор подразумева праћење и контролу 
извођења акција биолошког сузбијања ларви и 
одраслих јединки комараца која обухвата:  
временску контролу, контролу квалитета, врсте и 
утрошка биолошког препарата на терену, контролу 

површине предвиђене за третирање, контролу 
начина апликације, контролу опреме којом се 
изводи третирање, утврђивање постављања ГПС 
уређеја од стране извођача приликом извођења 
третмана из ваздуха и са земље. 
Надзор и мониторинг подразумева редовне 
обиласке локалитета,  утврђивање просторне и 
временске дистрибуције ларви и одраслих 
комараца пре и после третмана (контролу 
ефикасности тртмана). Извештаји у форми табеле 
достављају се Наручиоцу. 
 Анализа PCR Real Time детекције вируса 
грознице Западног Нила – до три анализе у 
години. 
 

Оквирни списак локација за узорковање  
комараца 

o  Градска општина Нишка Бања  

 Приобални појас Кутинске реке; 

 Приобаље Јелашничке реке; 

 Топла бара и старо корито реке Нишаве 
(„мртваја“) код Нишке Бање; 

 парк (централни) у Нишкој Бањи; 

 двориште храма Св. Врача Козме и 
Дамјана у насељу Никола Тесла. 

o  Градска општина Медијана  

 Приобални појас реке Нишаве; 

 парк Чаир;  

 парк Свети Сава, о.ш. Свети Сава; 

o  Градска општина Пантелеј 

 Приобални појас Кнезселског потока; 

 двориште цркве Св. Пантелејмона; 

 село Пасјача; 

 излетиште поред реке Нишаве код 
Врежинског базена; 

o Градска општина Палилула  

 Парк Бубањ, Ново гробље; 

 Насеље Габровачка река;  

 Приобални појас Суводолског потока до 
пруге Ниш – Софија  

 баре поред реке Нишаве, старо корито 
(код Медошевца, Цигански кључ, баре 
између села Поповац и Трупале и др.)  

 Батушиначке баре код насеља Мрамор. 

o  Градска општина Црвени 
Крст 

 Приобални појас реке Јужне Мораве, с. 
Доња Трнава,  

 Приобални појас Рујничког потока; 

 парк Тврђава;  

 насеље Шљака; 

 
Третман одређивања бројности комараца врши се 
пре дезинсекције, ради утврђивања бројности и 
након извођења адултицидног третмана, како би 
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имали увид у резултате дезинсекције и 
евентуалне додатне третмане. 
 
IV –МОНИТОРИНГ И НАДЗОР КРПЕЉA 
 

Мониторинг подразумева праћење појаве, 
развоја, кретања и других карактеристика 
популације крпеља; 
временске и просторне дистрибуције пре и после 
третмана;  
Израда карти станишта; 
Анализа крпеља на зараженост Лајмском 
болешћу.  
Потребно је просечно 4 мониторинга по години и  
4 анализе  на Лајмску болест по години. 

Надзор подразумева праћење и контролу 
извођења акције сузбијања крпеља која обухвата: 
Временску контролу, контролу врсте и утрошка 
препарата, контролу површине предвиђене за 
третирање, контролу начина апликације, контролу 
опреме којом се изводи третирање, утврђивање 
постављања ГПС уређаја од стране извођача 
приликом извођења третмана. 
Надзор и мониторинг крпеља подразумева 
редовне обиласке локалитета, на основу налога 
Нaручиоца. Извештајем са терена у форми радне 
табеле бележи се продукцију крпеља.  
 

Оквирни списак локација за узорковање 
крпеља 

Градска општина Нишка Бања  

 парк (централни) у Нишкој Бањи;  

 насеље број 6 

 Село Јелашница, Сићево 

Градска општина Медијана 

 травнате површине кеја реке Нишаве на 
територији Градске општине Медијана; 

 парк Чаир;  

 Парк у Брзом броду; 

 зелена површина око споменика Ћеле 
кула. 

Градска општина Палилула  

 Спомен парк Бубањ; 

 насеље Милка Протић; 

 вртић “Цветић” у Новом селу; 

 врић “Црвенкапа” -  ул. Мокрањчева. 

Градска општина Црвени Крст  

 парк Тврђава; 

 насеље Шљака и 

 игралиште код Хумске улице. 

 с. Трупале 

Градска општина Пантелеј 

  Доња Врежина; 

 двориште Цркве Св. Пантелејмона; 

 излетиште поред реке Нишаве, код 
Врежинског базена; 

 с. Ореовац. 

 
Узроковање и утврђивање бројности крпеља врши 
се пре и после третмана дезинсекције крпеља.  
 
 
 
 
 
V – ФАЗЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА 
 

Спровоћење Програма Надзорa над 
спровођењем дезинсекције, мониторинга 
комараца и крпеља на територији града Ниша за 
2023. годину обухвата три фазе: 

     
I фаза –  доношење Програма од стране Градског 
већа Града Ниша;  
II фаза – Избор стручне организације за 

реализацију Програма, спровођењем 
поступка јавне набавке у складу са 
прописима којима се уређују јавне 
набавке; 

III фаза – Реализација Програма од стране 
изабране стручне организације. 
 
Град Ниш – Управа за имовину и одрживи 
развој координираће активности у циљу успешног 
извођења и реализације Програма. Реализација   
Средства за реализацију Програма Надзорa над 
спровођењем дезинсекције, мониторинга 
комараца и крпеља на територији града Ниша за 
2023. годину обезбеђују се у буџету Града Ниша – 
Буџетском фонду за заштиту животне средине. 
Програмом коришћења средстава Буџетског 
фонда за заштиту животне средине и Годишњим 
финансијским планом прихода и примања и 
расхода и издатака Градске управе за имовину и 
одрживи развој опредељују се средства према 
ближим наменама и исплаћују на основу уговора 
закључених у складу са законом. 
 
 
Програм објавити у „Службеном листу Града 
Ниша“. 
 
 
 
Број:270-8/2023-03 
У Нишу, 06.03.2023. године              

                    
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 

                              ПРЕДСЕДНИЦА 
Драгана Сотировски, с.р 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
8. март  2023. године                             СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НИША                              Број 19  Страна 9 
 

  

 

 

8. 
 
 На основу члана 4. став 5., члана 48. став. 
3.,члана 49. став 2., чланова 97-100 и члана 170. 
Закона о запосленима у аутономним покрајинама 
и jeдиницама локалне самоуправе („Службени 
гласник РС“, бр. 21/16, 113/17, 113/17-I-др. закон 
95/18 и 114/21), члана 56. став 1. тачка 12) Закона 
о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ бр. 
129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон и 
47/18 и 111/21)  члана 67. Статута Града Ниша 
(„Службени лист Града Ниша“, бр. 88/08, 143/16 и 
18/19) , члана  19. и 20. Одлуке о организацији 
градских управа града Ниша („Службени лист 
Грaда Ниша“, бр. 114/20 и  85/21) 
 Градско веће Града Ниша, на седници 
одржаној 06.03.2023. године, донело је 
  
 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ПОСТАВЉЕЊУ НА ПОЛОЖАЈ  

ЗАМЕНИКА НАЧЕЛНИКА ГРАДСКЕ 

УПРАВЕ ЗА ИМОВИНУ И ОДРЖИВИ 

РАЗВОЈ - ПОЛОЖАЈ У II ГРУПИ 

 
 I МИЛАН НИКОЛИЋ, мастер правник, 
поставља се за заменика начелника Градске 
управе за имовину и одрживи развој, положај у  II 
групи, на пет година.  
 
 
 II Милан Николић, ступа на положај 
заменика начелника Градске управе за имовину и 
одрживи развој  даном доношења  решења о 
постављењу на положај. 
 
 
 III Oво решење објавити у „Службеном листу 
Града Ниша“ и на интернет презентацији Града 
Ниша www.ni.rs . 
 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

 Градско веће Града Ниша образовало је  
Конкурсну комисију за избор  заменика начелника 
Градске управе за имовину и одрживи развој, која 
је за председника изабрала Татјану Тодоров, 
Заменицу градског правобраниоца. 
 Градско веће Града Ниша на седници 
одржаној 09.02.2023. године донело је Одлуку о 
расписивању Јавног конкурса за попуњавање 
положаја  заменика начелника Градске управе за 
имовину и одрживи развој број 158-2/2023-03, те је 
Јавни конкурс за попуњавање положаја заменика 
начелника Градске управе за имовину и одрживи 
развој, расписан и објављен интернет 
презентацији Града Ниша www.ni.rs дана 

10.02.2023. године, а обавештење о расписаном 
конкурсу са адресом интернет презентације Града 
Ниша www.ni.rs на којој је Јавни конкурс објављен, 
објављено је истог дана у дневном листу НДН 
„Српски телеграф“. Рок за подношење пријаве био 
је 15 дана од дана оглашавања Обавештења у 
НДН „Српски телеграф“.  
 Текстом конкурса, утврђени су услови које 
кандидат који подноси пријаву морају да 
испуњавају  као и начин и поступак избора. 
 По истеку рока за подношење пријава на 
јавни конкурс, Конкурсна комисија за избор  
заменика  начелника Градске управе за имовину и 
одрживи развој, на седници одржаној 02.03.2023. 
године констатовала је да је на Јавни конкурс за 
попуњавање положаја заменика начелника 
Градске управе за имовину и одрживи развој, 
приспела једна пријава коју је поднео Милан 
Николић.  Комисија је констатовала да је поднета 
пријава благовремена, допуштена, разумљива и 
потпуна и да су уз пријаву приложени сви 
потребни докази предвиђени Јавним конкурсом. 
 Конкурсна комисија је на истој седници, 
пошто је погледала приспелу пријаву и поднете 
доказе, констатовала да кандидат Милан Николић, 
испуњава оглашене услове за рад на положају  
заменика начелника Градске управе за имовину и 
одрживи развој  на основу члана 104. став 1. 
Закона о запосленима у аутономним покрајинама 
и jeдиницама локалне самоуправе („Службени 
гласник РС“, бр. 21/2016, 113/2017, 113/2017-I-др. 
закон 95/2018 и 114/2021) и члана 16. Уредбе о 
спровођењу интерног и јавног конкурса 
попуњавања радних места  у аутономним 
покрајинама и јединицама локалне самоуправе 
(„Службени гласник РС“, бр. 95/16). 
 Одредбом члана 100. Закона о 
запосленима, у аутономним покрајинама и 
јединицама локалне самоуправе, прописано је да 
се на остала питања спровођења јавног конкурса, 
за попуну положаја примењују одредбе овог 
Закона о јавном конкурсу при попуњавању 
извршилачких радних места. 
 У изборном поступку, Конкурсна комисија је 
обавестила кандидата о времену провере и 
оцењивању, и то дигиталне писмености, проверу 
пословне комуникације, извршила проверу и 
оцењивање општих функционалних компетенција 
и проверу и оцењивање посебних функционалних 
компетенција за радно место заменика начелника 
Градске управе за имовину и одрживи развој, а на 
начин прописан Јавним конкурсом. Комисија је 
спровела проверу, обавила завршни разговор са 
кандидатом. Из израчунатих просечних оцена, 
Конкурсна комисија је израчунала да је коначна 
просечна оцена кандидата Милана Николића, 
мастер правника, оцена 3,00. 
 По окончаном изборном поступку, Конкурсна 
комисија за спровођење поступка попуњавање 
положаја – заменика начелника Градске управе за 

http://www.ni.rs/
http://www.ni.rs/
http://www.ni.rs/
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имовину и одрживи развој је на основу члана   97 
став 2 и члана 105. став 1. Закона о запосленима у 
аутономним покрајинама и jeдиницама локалне 
самоуправе („Службени гласник РС“, бр. 21/16, 
113/17, 113/17-I-др. закон 95/18 и 114/21) и члана 
23. став 1. Уредбе о спровођењу интерног и јавног 
конкурса за попуњавање радних места у 
аутономним покрајинама и јединицама локалне 
самоуправе („Службени гласник РС“, бр. 95/16), 
сачинила: Листу за избор кандидата број 132-3-8-
/2023-03 од 03.03.2023. године,  и са Записницима 
о предузетим радњама у току изборног поступка 
доставила материјал  Градском већу Града Ниша 
дана 03.03.2023. године, ради доношења Одлуке о 
избору кандидата. 
 Одредбом члана 4. став. 5. Закона о 
запосленима у аутономним покрајинама и 
jeдиницама локалне самоуправе („Службени 
гласник РС“, бр. 21/16, 113/17, 113/17-I-др. закон 
95/18 и 114/21),  прописано је да за службенике на 
положају у аутономним покрајинама, јединицима 
локалне самоуправе, права и дужности у име 
послодавца врши орган аутономне покрајине, 
односно јединице локалне самоуправе надлежан 
за постављење службеника на положају. 
            Чланом 48. став 3. Закона о запосленима у 
аутономним покрајинама и јединицима локалне 
самоуправе положај у смислу овог закона је радно 
место заменика начелника градске управе . 
            Чланом 49. став 2. истог закона прописано 
је да градско, односно општинско веће, поставља 
и разрешава начелника управе и заменика 
начелника управе. 
            Чланом 81. став 2. Закона о запосленима у 
аутономним покрајинама и јединицима локалне 
самоуправе, прописано је да се положај попуњава 
постављењем, а чланом 94. да се јавни конкурс 
спроводи ради попуњавања радних места.  
            На основу члана 97. наведеног закона, 
Веће доноси одлуку о избору кандидата у року од 
15 дана од дана пријема листе кандидата, а 
чланом 99. став 1. овог закона прописано је да 
службеник ступа на положај даном доношења 
решења о постављењу на положај. 
           Чланом 67. став 1. Статута Града Ниша, 
прописано је да за начелника Градске управе за 
поједину област поставља Градско веће, на 
основу јавног конкурса, на период од пет 
година.Ставом 2. овог члана прописано је да 
начелник градске упрве за поједину област има 
заменика који га замењује у случају његове 
одсутности или спречености да обавља ову 
дужност. Заменик начелника градске управе за 
поједину област се поставља на исти начин и под 
истим условима као начелник градске управе за 
поједини област 
 Чланом 18. и чланом 19. став 7. прописани 
су услови за начелника Градске управе за имовину 
и одрживи развој, а чланом 20. Одлуке о 
организацији Градских управа града Ниша 
прописано је да се заменик начелника  поставља 

на исти начин и под истим условима као и 
начелник.  
 У складу са чланом 99. Закона о 
запосленима у аутономним покрајинама и 
јединицима локалне самоуправе, службеник ступа 
на положај даном доношења решења о 
постављењу на положај. 
 Милан Николић  је завршио академске 
студије  и стекао звање мастер правник на 
Правном факултету за привреду и правосуђе, 
Универзитета „Привредна академија“ у Новом 
Саду.  Радио је  од 2010. године у ЈП „Дирекција за 
изградњу града Ниша“ на пословима имовинско 
правне припреме ради изградње објеката јавне 
намене. У локалној самоуправи Града Ниша, 
засновао је радни однос 2017. године, и то у 
Секретаријату за имовинско правне послове на 
пословима имовинске припреме; а затим је био на 
месту шефа Одсека за обједињену процедуру у 
Секретаријату за инвестиције Градске управе 
Града Ниша. Почев од 2021. године радио је 
Градској управи за имовину и одрживи развој на 
месту руководиоца Сектора за имовинско-правне 
послове. Такође Милан Николић показао је поред 
организационих и стручних способности на 
положају вршиоца дужности начелника и вршиоца 
дужности заменика начелника Градске управе за 
имовину и одрживи развој и изузетан степен 
одговорности у раду.  
            На основу члана 19. Одлуке о организацији 
градских управа града Ниша и Правилника о 
организацији и систематизацији радних места у 
Градској управи за органе Града и грађанска 
стања, Градској управи за финансије, Градској 
управи за грађевинарство, Градској управи за 
комуналне делатности и инспекцијске послове, 
Градској управи за друштвене делатности, 
Градској управи за имовину и одрживи развој, 
Канцеларији за локални економски развој, 
Правобранилаштву Града Ниша, Канцеларији 
локалног омбудсмана Града Ниша, Буџетској 
инспекцији Града Ниша и Служби за интерну 
ревизију органа и служби Града Ниша Милан 
Николић, мастер правник, испуњава услове у 
погледу радног искуства и има положен државни 
стручни испит.  
              На основу напред изнетог, донето је 
решење као у диспозитиву 
 
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против овог решења 
није допуштена жалба, али се може покренуути 
управни спор пред Управним судом у Нишу, у року 
од 30 дана од дана доношења решења.   
 
Број: 270-12/2023-03 
У Нишу,06.03.2023. године 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 

                              ПРЕДСЕДНИЦА 
Драгана Сотировски, с.р 
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9. 
 

На основу члана 51. став 1. тачка 1. Закона 
о запосленима у аутономним покрајинама и 
jeдиницама локалне самоуправе („Службени 
гласник РС“, бр. 21/16, 113/17, 113/17-др.закон, 
95/18 и 114/21), члана 56. Статута Града Ниша 
(„Службени лист Града Ниша“, бр. 88/08, 143/16 и 
18/19) 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)  

Градско веће Града Ниша, на седници 
одржаној  06.03.2023. године, донело је 

 
 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ПРЕСТАНКУ РАДА НА ПОЛОЖАЈУ 

ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ЗАМЕНИКА 

НАЧЕЛНИКА ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА 

ИМОВИНУ И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ  

 
 
 

I УТВРЂУЈЕ СЕ Милану Николићу, мастер 
правнику, престанак рада на положају вршиоца 
дужности заменика начелника Градске управе за 
имовину и одрживи развој, са 06.03.2023. године. 

 
 
II Милан Николић, мастер правник, 

распоредиће се код послодавца на радно место за 
које испуњава услове. 

 
 
III Ово решење објавити у „Службеном листу 

Града Ниша". 
 
 
 

О б р а з л о ж е њ е  
 

Чланом 51. став 1. тачка 1. Закона о 
запосленима у аутономним покрајинама и 
jeдиницама локалне самоуправе („Службени 
гласник РС“, бр. 21/16, 113/17, 113/17-др.закон, 
95/18 и 114/21), прописано је да службенику 
престаје рад на положају протеком времена на 
које је постављен. 

Чланом 54. став 1. Закона о запосленима у 
аутономним покрајинама и јединицама локалне 
самоуправе,  прописано је да службеник коме је 
престао рад на положају из разлога утврђених 
чланом 51. тач. 1), 2) и 10) овог закона има право 
да код послодавца буде распоређен на друго 
радно место за које испуњава услове. 

На основу Решења Градског већа Града 
Ниша, бр. 1091-13/2022-03 од 25.10.2022. године и 
бр. 125-4/2023-03 од 02.02.2023. године, Милан 

Николић је на положају вршиоца дужности 
заменика начелника Градске управе за имовину и 
одрживи развој. 

С обзиром на то, да је испуњен један од 
услова за престанак рада на положају, прописаних 
чланом 51. Закона о запосленима у аутономним 
покрајинама и jeдиницама локалне самоуправе 
(„Службени гласник РС“, бр. 21/16, 113/17, 113/17-
др.закон, 95/18 и 114/21), Градско веће Града 
Ниша доноси Решење о престанку рада на 
положају вршиоца дужности заменика начелника 
Градске управе за имовину и одрживи развој 
Милану Николићу.  

 
 
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против 

овог решења жалба није допуштена, али се 
тужбом може покренути управни спор пред 
Управним судом у Београду, у року од 30 дана од 
дана достављања решења странци. 

Решење доставити: Милану Николићу, 
Градској управи за органе Града и грађанска 
стања, Градској управи за финансије, Градској 
управи за имовину и одрживи развој и архиви 
Градског већа Града Ниша. 

 
 

Број: 270-13/2023-03 
У Нишу, 06.03.2023. године 
 
 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 
 
 
 

                              ПРЕДСЕДНИЦА 
Драгана Сотировски, с.р 
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ОПШТИНА ЖИТОРАЂА 

Управни одбор Туристичке 

организације општине Житорађа 

 
10. 

 
На основу члана 42. став1. Закона о туризму 

( „Службени гласник РС“, број 17/2019), члана 15 
.став 1. тачка 11. Статута Туристичке организације 
општине Житорађа бр.03/2020 од 
05.06.2020.године, 

Управни одбор Туристичке организације 
општине Житорађа, на седници одржаној дана 
23.02.2023.године. расписује 
 

 

  ЈАВНИ КОНКУРС 

за избор директора 

Туристичке организације општине 

Житорађа 

 
I 

 
Расписује се јавни конкурс за избор директора 
Туристичке организације општине Житорађа, чији 
је оснивач општина Житорађа, ради именовања на 
период од четири (4) године. 
 
 

II 
 
Подаци о организацији: 
Пословно име: Туристичка организација општине  
Житорађа 
Скраћено пословно име: “ ТО Житорађа “ 
Седиште: У Житорађи, улица Војводе Мишића 
бр.1 
Матични број: 18376377 
ПИБ: 112047107 
Туристичка организација општине Житорађа 
основана је Одлуком о оснивању Туристичке 
организације општине Житорађа, донетом од 
стране Скупштине општине Житорађа, број 33-
660/2020-01 од 20. маја 2020.године („ Службени 
лист града Ниша“, број 44/20). 
 

III 
 
Радно место: директор Туристичке организације 
општине Житорађа. Радни однос се заснива на 
одређено време од четири (4) године. 
 

IV 
 
Послови директора су: 
- представља и заступа Туристичку 
организацију, 
- извршава одлуке Управног одбора, 

- организује и руководи радом Туристичке 
организације, 
- стара се, обезбеђује и одговара за 
законитост рада Туристичке организације,  
- предлаже годишњи програм рада и 
финансијски план,  
- предлаже акте које доноси Управни одбор, 
- подноси извештаје о пословању и годишњи 
обрачун, 
- доноси акт о организацији и систематизацији 
послова,  
- врши друге послове одређене законом и 
Статутом. 
 

V 

 

Услови за именовање директора:  
1) стечено високо образовање на основним 
академским студијама у обиму од најмање 240 
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, 
специјалистичким академским студијама, 
специјалистичким струковним студијама, односно 
на основним студијама у трајању од најмање 
четири године или специјалистичким студијама на 
факултету; 
2) радно искуство од четири године, од чега 
најмање две године на руководећим пословима; 
3) активно знање најмање једног страног 
језика; 

Директор се бира на четири године и може бити 
поново биран. 
 

VI 

Пријава на јавни конкурс садржи: име и презиме 
кандидата, датум и место рођења, адресу 
становања, број телефона, е-mail адресу, податке 
о образовању, податке о врсти и дужини радног 
искуства и податке о посебним областима знања. 
Уз пријаву са личном и радном биографијом 
прилажу се докази о испуњености услова у 
оригиналу или овереној фотокопији, и то: 
- Извод из матичне књиге рођених, 
- Уверење о држављанству РС (не старије од 
шест месеци у односу на дан објављивања огласа 
о јавном конкурсу у „ Пословима“. 
- оригинал или оверену фотокопију дипломе о 
стеченом високом образовању, 
- очитана важећа лична карта, 
- доказ о радном искуству од четири године 
од чега најмање две године на руководећим 
пословима, 
- уверење надлежног органа да лице није 
осуђивано за кривична дела,  
- уверење од надлежног суда да против лица 
није покренута истрага и да није подигнута 
оптужница за кривична дела која се воде по 
службеној дужности. 
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Неблаговремене и  пријаве уз које нису приложени 
сви потребни докази, Управни одбор неће 
разматрати. 
 
Пријаве са комплетном документацијом слати у 
затвореној/запечаћеној коверти препорученом 
пошиљком или лично у просторији Туристичке 
организације општине Житорађа, ул. Војводе 
Мишића број 1, 18412 Житорађа, са назнаком „ За 
Јавни конкурс – за избор директора Туристичке 
организације општине Житорађа. 
 
 

VII 
 
Рок за подношење пријаве на конкурс је 
петнаест (15) дана и почиње да тече од дана 
објављивања јавног конкурса у листу „ Послови“ 
Националне службе за запошљавање. 
 

VIII 
 
Подаци о изборном поступку: 
Јавни конкурс спроводи Управни одбор 
Туристичке организације општине Житорађа, који 
ће, најкасније, у року од петнаест ( 15 ) дана од 
дана завршетка јавног конкурса извршити избор 
кандидата и предлог за именовање директора, 
доставити Скупштини општине Житорађа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГРАД ПИРОТ 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ, СТАМБЕНО-

КОМУНАЛНУ ДЕЛАТНОСТ, 

ГРАЂЕВИНАРСТВО И ИНСПЕКЦИЈСКЕ 

ПОСЛОВЕ ГРАДА ПИРОТА 

 
11. 

 
         На основу члана 5. и 9. Закона о стратешкој 
процени утицаја на животну средину ("Службени 
гласник РС"бр.135/04 и 88/2010), а након 
доношења Одлуке о изради Плана детаљне 
регулације “Манастир Суково” у Пироту, донете на 
седници Скупштине града Пирот, одржаној дана 
15.07.2022. године и објављене у (“Службеном 
листу града Ниша”, бр. 71/2022),  

 
Одељење за урбанизам, стамбено-

комуналне послове, грађевинарство и 
инспекцијске послове Градске управе Пирот, 
доноси 
 

О Д Л У К У 

О  НЕПРИСТУПАЊУ  ИЗРАДИ  

СТРАТЕШКЕ  ПРОЦЕНЕ  УТИЦАЈА  НА  

ЖИВОТНУ  СРЕДИНУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ 

РЕГУЛАЦИЈЕ "МАНАСТИР СУКОВО” 

 
 

Члан 1. 
 

Не приступа се изради Извештаја о стратешкој 
процени утицаја Плана детаљне регулације 
"Манастир Суково” у Пироту (у даљем тексту: 
План), на животну средину. 
 
 

Члан 2. 
 
План детаљне регулације “Манастир Суково” ради 
се на основу донете Одлуке о изради плана. 

   
 

Члан 3. 
 

На основу карактеристика Плана, анализе Прилога 
I Критеријума за одређивање могућих 
карактеристика значајних утицаја из Закона о 
стратешкој процени утицаја на животну средину и 
мишљења надлежног органа за заштиту животне 
средине, оцењено је да не постоји могућност 
значајнијих утицаја на животну средину. 
За све нове пројекте који се планирају у обухвату 
планског подручја неопходно је у складу са 
Законом о процени утицаја на животну средину 
“Сл.гласник РС“, број 135/04 и 36/09 и Уредбом о 
утврђивању Листе пројеката за које је обавезна 
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процена утицаја и Листа пројеката за које се може 
захтевати процена утицаја на животну средину“Сл. 
Гласник РС“, број 114/08, спровести поступак 
процене утицаја на животну средину. 
 

Члан 4. 
 

Ова Одлука је саставни део Плана детаљне 
регулације “манастир Суково” и објављује се у 
"Службеном листу града Ниша". 

 
   Бр.03-501/24-2023                                                                           
   14.02.2023. године 
   Пирот                                                                               

 
 
 

Одељење за урбанизам, стамбено-комуналну 
делатност, грађевинарство и инспекцијске 

послове Града Пирота 
 

НАЧЕЛНИК 
Бојан Пешић, с.р. 
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       С А Д Р Ж А Ј: 

 
Град Ниш 

Градско веће 

 

   
1. Решење о усвајању извештаја о раду Канцеларије за локални економски развој за период 

2021-2022.година ..............................................................................................................................  
 
1 
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