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ГРАД НИШ 

ГРАДСКА ОПШТИНА  

НИШКА БАЊА 

УПРАВА  ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ   

 
1. 
 
На основу члана 75., 96. и 101. Закона о 

буџетском систему (“Службени гласник РС”, бр. 
54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 
62/2013, 63/2013 – исправка и 108/2013) и члана 
34. Одлуке о организацији Управе Градске 
општинске Нишка Бања (''Службени лист Града 
Ниша'', број 17/2009), 

Начелник управе Градске општине Нишка 
Бања доноси 

 
 

УПУТСТВО  

О РАДУ ТРЕЗОРА 

Градске општине Нишка Бања 

 
I   ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 

 
Упутством о раду трезора Градске општине 

Нишка Бања (у даљем делу: Упутство) уређује се 
поступак извршења буџета, буџетско 
рачуноводство и извештавање и контрола свих 
финансијских трансакција трезора Градске 
општине Нишка Бања. 

Члан 2. 

 
Поједине дефиниције које се користе у овом 

Упутству имају следеће значење:  
 

Буџетски извршиоци консолидованог рачуна 
трезора код директног буџетског корисника (у 
даљем тексту: буџетски извршилац) су: 
 

1. Председник Градске општине, Председник 
Скупштине Градске општине, начелник  
Управе Градске општине; 

2. Шеф Oдсека за финансије, шеф Oдсека за 
правне и заједничке послове, координатор 
Одсека за финансије, координатор  Одсекa 
за правне и заједничке послове задужен за 
јавне набавке; 

3. Лица која по систематизацији врше 
функцију контроле и оверавања тачности 
књиговодствених исправа на основу којих 
се подноси захтев за плаћање и лица која 
оверавају тачност и пуноважност предлога, 
или захтева за плаћања. 

 
Буџeтски извршиоци консолидованог рачуна 

трезора код индиректног буџетског корисника (у 
даљем тексту: буџетски извршилац) су: 
 

1. Руководилац индиректног буџетског 
корисника или лице које он овласти, 

2. Лица која по систематизацији врше 
функцију контроле и оверавања тачности 
књиговодствених исправа на основу којих 
се подноси захтев за плаћање и лица која 
оверавају тачност и пуноважност 
предлога, или захтева за плаћања. 

 
Наредбодавац за извршење буџета je 

Председник Градске општине Нишка Бања. 
 

II   ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА 

Процедуре извршења буџета 

Члан 3. 

 
У процесу извршења буџета дефинишу се 

следеће процедуре: 
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1. Процедура за апропријације; 
2. Процедура за утврђивање квоте; 
3. Процедура за преузимање обавезе; 
4. Процедура за плаћања и трансфер 

средстава; 
5. Процедура за исправку књижења. 

1. ПРОЦЕДУРА ЗА АПРОПРИЈАЦИЈЕ 

 

Члан 4. 

 
Апропријација је годишњи обим средстава 

предвиђен за одређене намене, утврђен Одлуком 
о буџету градске општине. 

Корисник буџета може преузимати обавезе 
на терет буџета само до износа апропријације 
утврђене Одлуком о буџету градске општине. 

Директни корисници, преко којих се врши 
финансирање индиректних буџетских корисника 
могу да врше расподелу само у оквиру буџетом 
одобрених апропријација. 

За законито и наменско коришћење 
средстава распоређених Одлуком о буџету 
градске општине, одговорни су функционери 
односно руководиоци директних и индиректних 
корисника буџетских средстава.  

 

Члан 5. 

 
Одлуку о промени апропријације у складу са 

чланом 61. став 1-5. Закона о буџетском систему 
доноси Председник општине. 

Одлуку о коришћењу текуће буџетске 
резерве и сталне буџетске резерве на предлог 
локалног органа управе надлежног за финансије 
доноси Председник општине. 

Директни корисник буџетских средстава, уз 
одобрење локалног органа управе надлежног за 
финансије, може извршити преусмеравање 
апропријација одобрених на име одређеног 
расхода у износу од 5% вредности апропријације 
за расход чији се износ умањује. 

Преусмеравање апропријација из 
предходног става односе се на апропријације из 
прихода буџета, док се из осталих извора могу 
мењати без ограничења. 

Буџетски корисник  за промену 
апропријације подноси Захтев за промену 
апропријације (Образац 1 - ПА). 

 
2.  ПРОЦЕДУРА ЗА УТВРЂИВАЊЕ КВОТЕ 

Члан 6. 

 
Начелник управе  градске општине доноси 

решење о утврђивању квота за директне буџетске 

кориснике у року од 15 дана пре почетка периода 
на који се односи. 

Управа – Одсек за финансије обавештава 
индиректног корисника о прописаним квотама. 

Индиректни корисник буџетских средстава 
подноси Одсеку за финансије предлоге 
тромесечног плана потрошње по економским 
класификацијама за одговарајући период 
(Образац 2 - ППИБ) на основу којих Одсек за 
финансије одређује квоте по економским 
класификацијама на троцифреном нивоу за  
индиректног корисника (Образац 4 - ОДК). 

Директни корисник води хронолошку 
евиденцију достављених предлога тромесечних 
планова потрошње индиректног корисника. 

 

Члан 7. 
 
Уколико поднети предлог није у складу са 

прописаном квотом буџетски извршилац трезора 
Одсек за финансије,  исти ће вратити финансијској 
служби директног корисника на корекцију. 

Изузетно од одредбе става 1. овог члана 
директном буџетском кориснику се може одобрити 
и веће тромесечно право, ако за то постоје 
оправдани разлози који се морају детаљно 
образложити. Веће тромесечно право одобрава 
Начелник управе, на предлог Одсека за финансије 
(Образац 5 – ЗПК). 

Предлог тромесечног плана потрошње се 
попуњава у складу са обрасцем који је саставни 
део Упутства. 

 
3. ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ 

ОБАВЕЗА 

Члан 8. 

 
Индиректни буџетски корисниk, уз предлог 

тромесечног плана извршења буџета (Образац 2 - 
ППИБ), доставља Захтев о преузимању обавеза 
(Образац 3 – ЗПО) Одсеку за правне и заједничке 
послове и Одсеку за финансије, а у циљу 
резервисања буџетских апропријација и квота у 
одређеном временском периоду у ком се очекује 
плаћање преузете обавезе. 

Директни буџетски корисник Захтев о 
преузимању обавеза доставља Одсеку за правне 
и заједничке послове и Одсеку за финансије, а у 
циљу резервисања буџетских апропријација и 
квота у одређеном временском периоду у ком се 
очекује плаћање преузете обавезе. 

Овлашћено лице у Одсеку за правне и 
заједничке послове води Регистар преузетих 
обавеза, који садржи све податке који су у вези са 
процесом преузимања обавеза (бројеве 
докумената за преузимање обавеза, датум када је 
преузета обавеза, да ли је обавеза преузета у 
складу са Законом о јавним набавкама и да ли је 
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извршена у складу са наменом која је утврђена 
Одлуком о буџету). 

 
3. ПРОЦЕДУРА ЗА ПЛАЋАЊЕ И 

ТРАНСФЕР СРЕДСТАВА 
 

Члан 9. 
 

Индиректни буџетски корисник идентификује 
потребу и захтевом за плаћање и трансфер,  се 
обраћа директном кориснику. 

Овлашћено лице у индиректном буџетском 
кориснику попуњава, а одговорно лице одобрава 
захтев за плаћање и трансфер средстава 
(Образац 6 – ЗПТ и Образац 7 -ЗПТП). Исти се 
прослеђује директном буџетском кориснику. 

Индиректни буџетски корисник мора 
благовремено подносити захтеве, како би обавезе 
извршили у року. 

Члан 10. 
 

Директни буџетски корисник – Одсек за 
правне и заједничке послове и Одсек за 
финансије, преузима захтеве од индиректног 
корисника и заводе их хронолошким редом у 
Регистар примљених захтева. 

Након завођења, контролише се следеће: 
- да ли је спроведен поступак јавних 

набавки, 
- да ли је документација исправна са 

формалне, рачунске и суштинске стране, 
- да ли постоји приложена оверена 

отпремница уколико се ради о испоруци 
робе. 

 
Уколико је документација исправна 

овлашћено лице у директном буџетском кориснику 
попуњава захтев (Образац 6 – ЗПТ ) – Захтев за 
плаћање и трансфер и захтев или (Образац 7 – 
ЗПТП) – Захтев за пренос средстава за исплату 
плата и накнада запослених, а одговорно лице 
одобрава захтев и заједно са примерком захтева 
индиректног буџетског корисника и свом пратећом 
документацијом прослеђује Одсеку за финансије – 
овлашћеном раднику трезора. 

У захтев за плаћање уноси се податак за 
сваку економску класификацију за плаћање 
појединачно.  

Уколико захтев индиректног корисника није 
уредан, директни корисник не одобрава захтев и 
враћа га индиректном кориснику уз образложење.  

 

Члан 11. 
 

У циљу контроле процеса плаћања, утврђују 
се надлежности: 

За коришћење средстава у разделу 
Скупштине градске општине Нишка Бања, захтеве 
подноси председник Скупштине или његов 
заменик уз пратећу оригиналну документацију 

претходно припремљену од стране запосленог на 
пословима припреме и реализације седница 
Скупштине, Већа и радних тела Скупштине и 
контролисану од стране секретара Скупштине. 

За коришћење средстава у разделу Већа и 
Председника градске општине Нишка Бања, 
захтеве подноси Председник градске општине или 
лице које он овласти, уз пратећу оригиналну 
документацију претходно припремљену од стране 
шефа одсека за правне и заједничке послове и 
контролисане од стране наченика Управе. 

За коришћење средстава у разделу Управе, 
захтеве подноси начелник Управе градске 
општине или лице које га мења уз пратећу 
оригиналну документацију претходно 
припремљену и контролисану од стране 
одговорног лица у Одсеку за финансије градске 
општине. 

Буџетски корисници подносе захтеве за 
плаћање и трансфер средстава у складу са 
процедурама прописаним годишњим Одлукама о 
буџету градске општине Нишка Бања. 

 

Члан 12. 
 

Овлашћени радник трезора врши пријем, 
завођење и контролу захтева за плаћање и 
трансфер средстава.  

Контрола захтева подразумева: 
- да је захтев потписан од стране 

овлашћених лица директног буџетског 
корисника и свих одговорних лица у 
индиректном кориснику,  

- да је захтев у складу са Одлуком о буџету, 
- да је захтев у складу са финансијским 

планом корисника,  
- да је захтев у складу кварталним 

плановима,  
- да је спроведен поступак јавних набавки,  
- да је документација исправна са 

формалне, рачунске и суштинске стране,  
- да постоји приложена оверена отпремница 

уколико се ради о испоруци робе,  
- да захтев представља ефикасну и 

сврсисходну употребу новчаних средстава 
буџета. 

На захтев Трезора корисници су дужни да 
доставе на увид и друге податке који су неопходни 
ради преноса средстава са рачуна извршења 
буџета. 

Уколико захтев не садржи све потребне 
елементе враћа га директном буџетском 
кориснику, заводи у евиденцију одбијених захтева 
и писменим путем обавештава директног 
буџетског корисника о разлозима за 
неодобравање исплате. 

Уколико директни буџетски корисник не 
прихвати разлоге за одбијање захтева за плаћање 
може обавестити Председника градске општине о 
томе. 
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Члан 13. 
 

Уредно достављене захтеве буџетски 
извршиоци задужени за оверу оверавају исте, а 
лице одговорно за одобравање средстава из 
буџета - одобрава и доставља комплетну 
документацију са предлогом решења о 
одобравању средстава за пренос - наредбу  
Председнику градске општине или лицу које он 
овласти, на потпис. 

Члан 14. 
 

Шеф одсека за финансије одобрава дневно 
оверене захтеве за плаћање када утврди да је 
маса средстава за дневну исплату у складу са 
расположивим средствима на консолидованом 
рачуну трезора.  

Након извршеног преноса средстава 
овлашћени радник трезора враћа пратећу 
књиговодствену документацију директном 
кориснику на чување. 

Документација везана за пренос средстава 
по захтеву индиректног корисника   чува се код 
директног корсника. 

Овлашћени радник трезора, по пријему 
извода Управе за трезор извештава директног 
буџетског корисника о спроведеном плаћању 
претходног дана достављањем копије извода. 

 
 

4. ПРОЦЕДУРА ЗА ИСПРАВКУ КЊИЖЕЊА 
 

Члан 15. 
 

Ради поравнања књижења у главној књизи 
трезора прописује се образац захтев за исправку 
књижења  (Образац 8 - ИК) који служи за исправке 
и промене стања рачуноводствених података, али 
промене не могу имати утицаја на стање 
средстава на консолидованом рачуну трезора. 
Образац оверава овлашћени радник трезора  и  
шеф одсека за финансије и доставља 
Министарству финансија – надлежној филијали 
Управе за трезор. 
 

III   ИНТЕРНА КОНТРОЛА  ИЗВРШЕЊА 
БУЏЕТА 

Члан 16. 
 

Унутрашња, односно интерна контрола 
представља систем поступака и одговорности 
свих лица укључених у трансакције и пословне 
догађаје код директних, индиректних и осталих 
корисника јавних средстава буџета градске 
општине, а у складу са чланом 81. Закона о 
буџетском систему. 

Управа градске општине Нишка Бања као 
надлежни ''директни корисник'', у буџетском 
смислу, овлашћенa је да контролише наменску 

употребу средстава код индиректног корисника - 
јавног предузећа (у делу средстава из буџета), као 
и код осталих корисника јавних средстава у 
буџетском смислу. 

Члан 17. 
 

Буџетски извршилац код директног 
буџетског корисника одговоран је за унутрашњу 
контролу својих трансакција и пословних догађаја, 
као и трансакција и пословних догађаја 
индиректног буџетског корисника, који је у њиховој 
надлежности. 

Буџетски извршилац дужан је да се 
приликом набавке добара, радова и услуга 
придржава одредби Закона о јавним набавкама и 
других подзаконских аката који регулишу ову 
област. 

Члан 18. 
 

Директни буџетски корисник не може да 
ствара дужничко-поверилачке односе, односно 
обавезе на терет буџета градске општине Нишка 
Бања за расходе који нису у његовој надлежности, 
као ни за расходе који су изнад износа средстава 
одобрених тромесечним планом за пренос 
средстава. 

Изузетно из става 1 овог члана, директни 
буџетски корисник може да створи и већу обавезу 
од тромесечног плана, уколико би се 
неизвршавање овакве обавезе негативно 
одразило на функционисање рада директног, 
односно индиректног корисника. Приликом 
доношења оваквог захтева за плаћање директни 
буџетски корисник исти детаљно образлаже, а 
обавезе по захтеву се могу платити само уз 
одобрење  Начелника  управе. 

 

КОНТРОЛА КОД ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ 
КОРИСНИКА 

Члан 19. 
 

Лица која по систематизацији врше функцију 
контроле и оверавања тачности књиговодствених 
исправа на основу којих се подноси захтев за 
плаћање и лица која оверавају тачност и 
пуноважност предлога, или захтева за плаћања, 
након пријема књиговодствене исправе о 
насталим обавезама и расходима на терет буџета, 
контролом утврђују њихову потпуност, истинитост,  
рачунску тачност и законитост. 

Лица из става 1. овог члана дужна су да 
књиговодствену исправу заједно са захтевом за 
плаћање доставе трезору на извршење у року од 
два дана од дана пријема документа. 

Образац захтева за плаћање попуњава се у 
два примерка. Примерак захтева са оригиналним 
књиговодственим исправама – документацијом, 
чува се у служби рачуноводства директних и 
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индиректних корисника. Други примерак захтева 
спаја се са копијом документације и чува у Одсеку 
за финансије. 

Члан 20. 
 

Лица која по систематизацији врше функцију 
контроле и која оверавају тачност и пуноважност 
предлога, или захтева за плаћања у  Трезору су 
обавезна да воде Регистар поднетих захтева за 
плаћање. 

 Регистар захтева мора да садржи следеће 
податке за сваки захтев за плаћање: 

- регистарски број и датум када је захтев 
примљен у трезор, 

- назив корисника коме се врши плаћање, 
- укупан износ на који гласи захтев за 

плаћање, 
- датум када је захтев за плаћање 

реализован од стране трезора. 
Обавезе по основу дужничко-поверилачких 

односа буџетског корисника измирују се у року 
доспећа за плаћање утврђеног књиговодственом 
исправом. 

Уколико је плаћање извршено авансно (на 
основу предрачуна, профактуре и др.) буџетски 
корисник је дужан да преузме плаћену робу и 
обезбеди валидну књиговодствену исправу 
(фактуру, рачун) у року од седам дана од дана 
извршеног плаћања. 

Члан 21. 
 

Лица која по систематизацији врше функцију 
контроле и која оверавају тачност и пуноважност 
предлога, или захтева за плаћања у радној групи 
Трезора  могу да овере захтев за плаћање са 
консолидованог рачуна трезора за набављено 
добро, радове или услуге, тек након што су 
утврдила: 

- да ли постоји довољно расположивог 
права за потрошњу на позицији на чији 
терет треба да се изврши плаћање, 

- да је правно или физичко лице доставило 
добро, извршило услугу, обавило радове, 
а што потврђује одговорно лице 
индиректног буџетског кориснка својим 
потписом, 

- да је правно или физичко лице 
испоставило валидну књиговодствену 
исправу за набављено добро, извршену 
услугу или радове, 

- да књиговодствена исправа садржи 
податке о називу правног или имену 
физичког лица коме се врши плаћање, као 
и број рачуна правног односно физичког 
лица чиме се обезбеђује обављање 
вршења плаћања стварном извршиоцу, 

- да су сви износи и обрачуни тачни. 
 

Изузетно, буџетски извршилац може да 
овери захтев за плаћање и на основу 

књиговодствене исправе којом се ствара обавеза 
на терет консолидованог рачуна трезора и пре 
пријема добра, извршења услуге или радова, уз 
образложење разлога за авансно плаћање које се 
заједно са захтевом доставља трезору. 

 

IV   БУЏЕТСКО ИЗВЕШТАВАЊЕ 
 

Финансијско извештавање 

Члан 22. 
 

У циљу извештавања Председника градске 
општине и Скупштине градске општине Нишка 
Бања,  Одсек за финансије,  може затражити 
додатне податке од директног односно 
индиректног буџетског корисника. 

Члан 23. 
 

Током текуће фискалне године Одсек за 
финансије  подноси извештаје Председнику 
градске општине односно Скупштини градске 
општине. 

У Одсеку за финансије  припремају се 
следећи извештаји: 

- Периодични извештаји (шестомесечни и 
деветомесечни) о остварењу буџета 
којима се приказује општи процес 
извршења буџета; 

- Остали финансијски извештаји.  
У припремању података учествују Одсек за 

финансије  и Одсек за правне и заједничке 
послове. 

 
Извештавање трезора од стране 
директних буџетских корисника 

 

Члан 24. 
 

Овлашћено лице за вршење надзора на радом 
индиректног корисника - јавног предузећа дужан је 
да до 28. фебруара обезбеди завршни извештај о 
примањима и издацима претходне фискалне 
године  индиректног корисника и да га најкасније 
до 31. марта достави Одсеку за финансије 
директног корисника. 

 

Члан 25. 
 

Одсек за финансије  саставља нацрт 
консолидованог завршног рачуна буџета и 
подноси га најкасније до 15. маја Већу Градске 
општине Нишка Бања. 

Веће Градске општине Нишка Бања до 01. 
јуна упућује предлог завршног рачуна Скупштини 
на усвајање, након чега се исти доставља Граду 
Нишу – Управи за финансије, изворне приходе 
локалне самоуправе и јавне набавке. 
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Члан 26. 
 

Радна група трезора дужна је да води 
евиденцију података на начин прописан овим 
упутством, укључујући и евиденцију докумената, 
регистара, писмених извештаја и електронских 
података, које се односе на финансијске задатке и 
активности, као и да обезбеди да су ти подаци 
доступни на захтев надлежних органа општине. 

 

V   САДРЖАЈ И ВОЂЕЊЕ ГЛАВНЕ КЊИГЕ 

Главна књига трезора 
 

Члан 27. 
 

Главна књига трезора садржи све 
рачуноводствене евиденције за сваког директног и 
индиректног корисника и представља основу за 
састављање консолидованих финансијских 
извештаја.  

Члан 28. 
 

Главна књига индиректног буџетског 
корисника – јавног предузећа у оквиру главне 
књиге трезора води се у складу са Правилником о 
стандардном класификационом овкиру и контном 
плану за буџетски систем. 

До гашења рачуна индиректни корисник – 
јавно предузеће води своју главну књигу. 

 

Члан 29. 
 

Директни корисници буџетских средстава 
сачињавају годишњи преглед свих неизмиренихи 
обавеза које ће се исплатити у следећој фискалној 
години. 

Преглед ових неизмирених обавеза 
доставља се најкасније до 31. јануара Одсеку за 
финансије – радној групи трезора.  

 
 

VI   ОТВАРАЊЕ ПОДРАЧУНА ЗА ПОЈЕДИНЕ 
ВРСТЕ ПРИХОДА 

Члан 30. 
 

На захтев директног и индиректног буџетског 
корисника у оквиру консолидованог рачуна 
трезора могу се отворити подрачуни: 

- за приходе остварене из изворних 
активности индиректних корисника, 

- за приходе остварене од донација и 
наменских трансферних средстава. 

Решење о отварању подрачуна доноси 
Председник. 

Подрачун чини интегрални део консолидо-
ваног рачуна трезора. 

 

Члан 31. 
 

Директни буџетски корисник средства са 
подрачуна може да користи искључиво за намене 
планиране буџетом и годишњим финансијским 
планом. 

Главна књига подрачуна је саставни део 
главне књиге трезора. 

 

VII   ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 32. 
 

Кршење овог Упутства од стране буџетских 
извршилаца сматра се повредом радне обавезе. 
Одсек за финансије ће, уколико то оцени 
неопходним, о извршеним повредама радне 
обавезе обавестити Начелника  управе и 
Председника општине. 

Овог уптуства се морају придржавати и сви 
запослени који учествују у процесу настанка и 
реализације пословних догађаја. 

 
Члан 33. 

 
Саставни део овог упутства сачињавају и 

следећи обрасци: 
1. Захтев за промену апропријације 

(Образац 1 – ПА);  
2. Предлог плана извршења за период 

(Образац 2 – ППИБ); 
3. Захтев за преузимање обавеза (Образац 

3 – ЗПО); 
4. Обавештење о додели квоте (Образац 4 

– ОДК); 
5. Захтев за промену квоте (Образац 5 – 

ЗПК); 
6. Захтев за плаћање и трансфер 

средстава (Образац 6 – ЗПТ); 
7. Захтев за пренос средстава за исплату 

плата и накнада запослених    (Образац 7 
– ЗПТП); 

8. Захтев за исправку књижења (Образац 8 
– ИК). 

 
Члан 34. 

 
Ово упутство ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у ''Службеном листу Града 
Ниша''. 
 

Број: 389/2014 – 04 
У Нишкој Бањи, 18.08.2014.године. 

 
 УПРАВА  ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ  НИШКА БАЊА 

                                                                 
НАЧЕЛНИК УПРАВЕ 

Нада Максић, с.р. 
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ОПШТИНА ПИРОТ 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ  

 
2. 
 
На основу члана 19. став 2. Закона о безбедности саобраћаја на путевима („Службени гласник РС“, 

бр. 41/09, 53/10, 101/11 и 55/2014) и Одлуке о формирању Савета за безбедност саобраћаја оштине 
Пирот („Службени лист Града Ниша“, бр.6/2010),  

Општинско веће општине Пирот, на седници  одржаној  15. децембра 2014. године,  доноси:   
 

П Р О Г Р А М  

КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ЗА 

 УНАПРЕЂЕЊЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПИРОТ ЗА 

2015.  ГОДИНУ 

 
- Овим програмом утврђују се планирани приходи и намена коришћења средстава за унапређење 

безбедности саобраћаја на територији општине Пирот за активности које се током 2015. године 
планирају у области унапређења безбедности саобраћаја. 

 
- За реализацију Програма планирају се средства у буџету општине Пирот за активности у области 

безбедности саобраћаја општине Пирот, у укупном износу од 7.000.000,00 динара, и то приходи  од 
наплаћених прекршајних казни за саобраћајне прекршаје начињене на територији општине Пирот. 

 
- Средства из тачке 2. овог Програма користиће се према следећој табели: 

 

 
 

Намена Носилац активности Износ 

    

САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА  

Редовно одржавање саобраћајне сигнализације и 

опреме 
ЈКП “Комуналац” 3.500.000,00 

Реализација пројекта унапређења безбедности 

саобраћаја у зони О.Ш. “Вук Караџић” у Пироту (фаза 

1: саобраћајна сигнализација – зона школе, маркери, 

заштитна ограда) 

 

Општинска управа 

Пирот 

800.000,00 

Реализација пројекта санације опасних места на 

општинском путу Пирот – Крупац – Пољска Ржана – 

Пирот (фаза 1: означавање насеља, опасних кривина 

и управљање брзинама) 

850.000,00 

Израда Катастра саобраћајне сигнализације и опреме 

на територији градског насеља Пирот 
400.000,00 

Израда саобраћајног пројекта путоказне сигнализације 

за вођење саобраћаја на уличној мрежи Пирота 
125.000,00 

РАД ТЕЛА ЗА КООРДИНАЦИЈУ  

Стручно усавршавање чланова Савета, учешће на 

семинару: Улога локалне заједнице у безбедности 

саобраћаја 

Савет за безбедност 

саобраћаја општине 

Пирот 

35.000,00 
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УНАПРЕЂЕЊЕ САОБРАЋАЈНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА  

Пројекат реконструкције и унапређења система обуке 

деце предшколског и основношколског узраста на 

саобраћајном полигону у оквиру Саобраћајно-

школског центра у Пироту 

Општина Пирот 215.000,00 

ПРЕВЕНТИВНО-ПРОМОТИВНЕ АКТИВНОСТ  

Набавке рефлектујућих прслука за ученике  1. разреда 

основних школа 
Општина Пирот 75.000,00 

Организација трибине о безбедности младих возача, 

са посебним освртом на возаче мотоцикала у сарадњи 

са Агенцијом за безбедност саобраћаја РС или 

релевантним струковним удружењем 

Општина Пирот 100.000,00 

ТЕХНИЧКО ОПРЕМАЊЕ ЈЕДИНИЦА САОБРАЋАЈНЕ ПОЛИЦИЈЕ  

Одржавање опреме за видео надзор на територији 

општине Пирот 
Општина Пирот 

500.000,00 

Одржавање возила и техничке опреме за вршење 

увиђаја саобраћајних незгода 
400.000,00 

 

       __________________________ 

УКУПНО:    7.000.000,00 динара 

 

 

 

- Захтев за коришћење средстава распоређених према табели из тачке 3. Савет за безбедност 
саобраћаја доставља надлежном органу управе, који по спроведеном поступку јавне набавке 
доставља захтев за плаћање надлежном органу управе за послове финансија. 

 
 
- Финансирање, односно суфинансирање активности из овог Програма, вршиће се у зависности од 

прилива средстава прикупљених у складу са чланом 17. Закона о безбедности саобраћаја на 
путевима. 
Уколико се приходи не остварују у планираном износу, Председник општине (Општинско веће) 
одређују приоритетне активности.  

 
 
- Овај Програм објавити у „Службеном листу Града Ниша“. 
 
 
- Овај Програм ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ″Службеном листу Града Ниша″. 

            

 

Број: II бр.06-69/2014 

У Пироту, 15.12.2014. године 

 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПИРОТ 

 

 

Председавајући Општинског већа 

мр Владан Васић, с.р. 
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ОПШТИНА БЕЛА ПАЛАНКА 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ  

 
3. 
 

На основу чл. 9. став 4.  Закона о 
финансијској подршци породици са децом 
("Службени гласник РС", бр. 16/02 , 115/2005 и 
107/09), и чл. 41. Пословника Општинског већа 
општине Бела Паланка (''Сл. лист Града Ниша'', 
бр. 49/12 и 62/13), 

Општинско веће општине  Бела Паланка,   
на седници од 12. јануара  2015. године, донело је 
 
 

О Д Л У К У 

О ФИНАНСИЈСКОЈ  ПОДРШЦИ 

ПОРОДИЦИ СА ДЕЦОМ НА ТЕРИТОРИЈИ 

ОПШТИНЕ БЕЛА ПАЛАНКА 

 

 
Члан 1. 

 
Овом одлуком утврђују се услови за 

остваривање права  на финансијску подршку 
породици са децом на територији општине Бела 
Паланка, (у даљем тексту: Општина)  начин 
обезбеђивања средстава и друга питања од 
значаја за остваривање овог права.  

 
 

Члан 2. 
 

 Право на финансијску помоћ из члана 1. 
остварује мајка детета под условом:  
 - да је дете живорођено; 
 - да је мајка држављанин Републике Србије; 
 - да у тренутку подношења захтева има 
пребивалиште на територији општине Бела 
Паланка непрекидно годину дана. 
                                             

Члан 3. 
 

 Право на финансијску помоћ остварује се 
подношењем захтева Општинској управи општине 
Бела Паланка – Одељењу за финансије, буџет и 
јавне службе. 
 Уз захтев из става 1. овог члана подноси се 
доказ о испуњености услова за признање права у 
складу са овом одлуком, и то: 
 - Извод из матичне књиге рођених за 
новорођено дете; 
 - Потврда о пријави пребивалишта за 
новорођено дете; 
 - Уверење о држављанству; 
 - Фотокопија личне карте; 
 - Фотокопија оверене здравствене књижице; 
 - Уверење надлежног органа старатељства 
да непосредно брине о новорођенчету. 

 

Члан 4. 
 

Право на финансијску помоћ из члана 1. 
ове одлуке признаје се за свако новорођено дете 
рођено у  2015. години, од 01. 01. 2015. до 31. 12. 
2015. године. 

 Када приликом  порођаја роди двоје или 
више деце,  мајка остварује право на финансијску  
помоћ за свако дете.  

 

Члан 5. 
 

 Захтев за остваривање права на 
финансијску помоћ може се поднети до навршене 
године дана живота детета.  
 

Члан 6. 
 

О признавању права на финансијску помоћ 
у складу са овом одлуком, решава у првом 
степену Општинска управа општине Бела Паланка 
– Одељење за финансије, буџет и јавне службе. 

Општинска управа општине Бела Паланка 
може проверавати тачност навода из захтева за 
остваривање права на финансијску помоћ. 

Рок за решавање о праву из става 1. овог 
члана је 30 дана од дана подношења захтева. 

 
Члан 7. 

 

 Против првостепеног решења из члана 6. 
ове одлуке може се изјавити жалба Општинском 
већу општине Бела Паланка у року од 15 дана од 
дана достављања решења а преко надлежног 
одељења Општинске управе.  
 

Члан 8. 
 

 Исплата финансијске помоћи врши се 
једнократно у износу од 30.000 динара преко 
благајне Општинске управе општине Бела 
Паланка. 
 Средства за исплату финансијске помоћи 
обезбеђују се у буџету општине.  
 Исплату врши Одељење за финансије, 
буџет и јавне службе по списку који након 
спроведеног поступка за остваривање права  буде 
достављен.  

Члан 9. 
 

Ако мајка није жива или је напустила дете 
или је из оправданих разлога спречена да 
непосредно брине о детету, право на једнократну 
новчану помоћ уместо мајке може остварити отац 
детета, хранитељ или старатељ уколико испуњава 
услове из члана 5. ове одлуке.  

 
Члан. 10. 

 

 Надзор над спровођењем ове одлуке врши 
Општинска управа – Одељење за финансије, 
буџет и јавне службе. 
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Члан 11.  
 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у  "Службеном листу Града 
Ниша".  

Члан 12.  
 
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да 

важи Одлука о фонансијској подршци породици са 
децом на територији општине Бела паланка, бр. 
011-3/2013-III од 28.01.2013. године и 011-1/2014-III 
од 21.01.2014. године (''Службени лист Града 
Ниша'', бр. 5/13 и 4/14). 

 
 

Број: 011-1/2015-III 
У Белој Паланци, 13. 01. 2015. године 

 
 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ  
БЕЛА ПАЛАНКА 

 

 
Председник 

Горан Миљковић, с.р. 
 
 
 

ОПШТИНА ДИМИТРОВГРАД 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ  

 
4. 
 

 На основу члана 8. став 2. Закона о 
безбедности саобраћаја на путевима („Сл. гласник 
РС“, бр. 41/2009, 53/2010 и 101/2011.), члана 78. 
тачка 12. Статута општине Димитровград („Сл. 
лист Града Ниша“, бр. 79/2008, 74/09, 10/13 и 
85/13), чл. 12. и 13. Пословника о раду Општинског 
већа општине Димитровград („Сл. лист Града 
Ниша“, бр. 69/09) и чл. 24. Одлуке о Општинском 
већу општине Димитровград ("Сл.лист Града 
Ниша", бр.79/08, 117/12 и 17/13),  

 Општинско веће општине Димитровград, на 
седници одржаној 13. јануара 2015.године, доноси  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ОСНИВАЊУ ОПШТИНСКОГ САВЕТА ЗА 

БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА НА 

ПУТЕВИМА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД 

 
Оснива се Општински Савет за безбедност 

саобраћаја на путевима општине Димитровград (у 
даљем тексту Општински Савет), као тело за 
координацију, са трајним задатком подстицања, 
организовања и усклађивања послова 
безбедности саобраћаја на путевима из 
надлежности општине Димитровград. 

Општински Савет из става 1. овог решења 
чине: 

• председник Скупштине општине: Драгица 
Aнгелов -председник Општинског Савета; 

• општински инспектор за друмски саобраћај: 
спец.струк.инж.саобр. Саша Марков-члан; 

• представник саобраћајне полиције из ПС 
Димитровград: Горан Соколов-члан; 

• представник из области образовања: Васил 
Цолев-члан; 

• представник ЈП Дирекција за изградњу и 
урбанизам: Александар Крстић-члан; 

• маст.инж.саоб. Данијел Димитријевић-члан; 

• спец.струк.инж.саобр. Ђорђе Маринков-члан; 

Председник и чланови Општинског Савета 
именују се на период од 5 година. 

Општинско веће може и пре истека времена  
на које су именовани, разрешити поједине чланове 
Општинског Савета и именовати нове на начин и 
по поступку прописаном Пословником Општинског 
већа општине Димитровград. 

Општински Савет непрекидно прати стање 
безбедности саобраћаја на путевима општине 
Димитровград и на основу тога покреће 
иницијативе за предузимање одговарајућих мера и 
активности у циљу унапређења безбедности 
саобраћаја на путевима и исте предлаже 
Општинском већу, а посебно иницијативе за 
доношења стратешких аката, програма и планова, 
као што су: 

•  Стратегија безбедности саобраћаја на 
путевима општине Димитровград; 

•  Годишњи план и програм рада у области 
безбедности саобраћаја; 

•  Програм трошења средстава намењених 
за финансирање унапређења безбедности 
саобраћаја и др. 

Општински Савет покреће и иницијативе за 
измене постојећих и доношење нових прописа који 
се односе на безбедност саобраћаја на путевима. 

Општински Савет сачињава предлог извештаја 
о стању безбедности саобраћаја на путевима 
општине Димитровград, два пута годишње и исти 
упућује Општинском већу општине Димитровград 
на усвајање. 

Општински Савет разматра предлоге и даје 
мишљење на све акте који се односе на 
безбедност саобраћаја на путевима.  

Такође, Општински Савет, преко својих радних 
група, разматра, учествује у свим пројектима који 
се односе на саобраћајни систем општине 
Димитровград, даје предлоге, сугестије и 
координише рад правних субјеката чији је оснивач 
општина Димитровград а које у делокругу свог 
рада обављају послове из области саобраћаја. 

Општински Савет може формирати радне 
групе за поједине области рада. 
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Стручне, организационе и административно-
техничке послове за потребе Општинског Савета 
обавља ће Општинска управа општине 
Димитровград- одељење за општу управу и 
ванпривредне делатности. 

Општинско веће општине Димитровград, на 
иницијативу Општинског Савета, донеће 
Правилник о раду Општинског Савета, у којем ће 
бити уређена организација и начин рада. 
      Ово решење ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у " Службеном листу Града 
Ниша" . 
       
       Број: 06-2/15-III/2-6 
 У Димитровграду, 13.01.2015. године. 

 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 

ДИМИТРОВГРАД 
                                                                                      

Председник 
Небојша Иванов, с.р. 

 
5. 
 
На основу члана 8. став 3. Закона о 

безбедности саобраћаја на путевима („Службени 
гласник РС“, бр. 41/2009, 53/2010 и 101/2011.), чл. 
12. и 13. Пословника о раду Општинског већа 
општине Димитровград („Сл. лист Града Ниша“, 
бр. 69/09) и чл. 24. Одлуке о Општинском већу 
општине Димитровград („Сл. лист Града Ниша“, 
бр. 79/08, 117/12 и 17/13),   

Општинско Веће општине Димитровград, на 
седници одржаној 13. јануара 2015.године, доноси   

 

П Р А В И Л Н И К 

О РАДУ ОПШТИНСКОГ САВЕТА ЗА 

БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА НА 

ПУТЕВИМА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД 

Предмет уређења 
 

Члан 1. 

Овим Правилником о раду Општинског 
Савета за безбедност саобраћаја на путевима 
општине Димитровград (у даљем тексту 
Правилник) уређују се организација, начин рада и 
начин формирања радних група Општинског 
Савета за безбедност саобраћаја на путевима 
општине Димитровград (у даљем тексту 
Општински Савет), права, дужности и одговорност 
чланова Општинског Савета и радних група. 

Организација Општинског Савета 
 

Члан 2. 

 У раду Општинског Савета учествују 
чланови утврђени Решењем о оснивању, бр. 06-

2/15-III/2-6 од 13.01.2015. године донетом од 
стране Општинског већа општине Димитровград, 
као и представници других заинтересованих 
субјеката, по позиву председника Општинског 
Савета. 

Представници других заинтерсованих 
субјеката који учествују у раду Општинског Савета, 
по позиву председника Општинског Савета, немају 
права гласа приликом одлучивања. 

Радне групе 
 

Члан 3. 

Општински Савет формира радне групе као 
облик непосредног рада чланова Општинског 
Савета које су задужене за поједине области рада 
у безбедности саобраћаја на путевима. 

Организују се радне групе за: 
•  техничко регулисање саобраћаја и 

унапређење безбедности путева и улица; 

•  унапређење саобраћајног образовања и 

васпитања; 

•  превентивно-промотивне активности у 

безбедности саобраћаја; 

Могу се организовати и друге радне групе по 
потреби. 

Чланови радних група, поред чланова 
Општинског Савета, могу да буду и друга лица. 

 Председника и чланове радне групе 
именује Општински Савет на својој седници. 
Председник радне групе именује се из редова 
чланова Општинског Савета. 

Председник и чланови радне групе доносе 
писмени извештај у коме износе свој став о 
питањима за која је радна група оформљена, 
извештај се потписује од стране чланова радне 
групе. Председник односно члан радне групе може 
изузети своје мишљење делимично или у целини. 

Начин рада 
 

Члан 4. 

Општински Савет ради и одлучује на 
седницама. 

Седнице Општинског Савета сазива 
председник Општинског Савета писменим путем.  

Позив за седницу, заједно са предлогом 
дневног реда и материјалом за седницу се 
доставља члановима Општинског Савета и другим 
лицима, најкасније три дана пре дана одређеног 
за одржавање седнице. 

Када постоје оправдани разлози, који се 
морају образложити у самом позиву за седницу, 
овај рок може да буде и краћи. 
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Члан 5. 

Седницом Општинског Савета председава 
председник Општинског Савета, а у случају 
његове одсутности лице које председник 
Општинског Савета овласти да га замењује. 

Члан 6. 

Након отварања седнице, пре утврђивања 
дневног реда, председавајући утврђује да ли 
седници присуствује довољан број чланова за 
пуноважно одлучивање и рад. 

За пуноважно одлучивање и рад на седници 
је потребно присуство већине чланова. 

Ако се утврди да већина не постоји, 
председавајући одлаже седницу за одговарајући 
дан или сат. О одлагању седнице,чланови који су 
присутни обавештавају се усмоно, док чланови 
који су одсутни се обавештавају писмено или 
телефонским путем. У случају када се у току 
трајања седнице утврди да није присутна већина 
чланова седница се прекида или одлаже. 

Члан 7. 

Пре преласка на дневни ред усваја се извод 
из записника са предходне седнице. О 
примедбама на записник, Општински Савет 
одлучује без расправе. 

Уколико Општински Савет усвоји примедбе 
на записник, врши се званична исправка записника 
у тексту како је утврђено. 

Члан 8. 

У поступку утврђивања дневног реда, 
председавајући предлаже исти, с тим да сваки 
члан Општинског Савета може захтевати да се у 
дневни ред, поред предложеног, унесу и друга 
питања и предлози за које он сматра да су важни 
или хитни. 

Члан Општинског Савета је дужан да 
важност или хитност разматрања предложених 
питања и предлога образложи. 

О предлозима чланова Општинског Савета 
за измене и допуне предложеног дневног реда се 
не води расправа. 

Чланови Општинског Савета се посебно 
изјашњавају о сваком предлогу за измену и допуну 
предложеног дневног реда, а затим о 
предложеном дневном реду у целини. 

Дневни ред се утврђује већином гласова 
присутних чланова Општинског савета. 

Члан 9. 

О раду на седници Општинског Савета се 
води записник. О вођењу записника се стара лице 
које на свакој посебној седници одреди 
председавајући. 

У записнику се обавезно уноси време и 
место одржавања седнице, имена 

председавајућег и записничара, имена присутних 
чланова Општинског Савета, имена оправдано и 
неоправдано одсутних чланова Општинског 
Савета, имена лица која су присуствовала 
седници по позиву, кратак ток седнице са 
накнадним питањима о којима се расправљало и 
одлучивало и имена говорника, предлози изнети 
на седници, резултат гласања о појединим 
питањима, назив свих аката донетих и усвојених 
на седници. 

Записник се потписује од стране 
председавајућег и присутних чланова Општинског 
Савета. 

Оригинали записника се чувају у архиви. 

Јавност рада 
 

Члан 10. 

Рад Општинског Савета је јаван и 
транспарентан. 

Представници средстава јавног 
информисања имају право да присуствују 
седницама Општинског Савета, ради 
обавештавања јавности о његовом раду. 

Општински Савет може донети одлуку да 
разматрање по појединим питањима не буде 
доступно јавности, а из разлога специфичности 
материје која се разматра. 

У случају из става 3., Општински Савет 
може донети одлуку да се изда саопштење за 
јавност о донетим одлукама по питањима чије 
разматрање није било доступно јавности, уколико 
је информисање јавности о донетим одлукама од 
јавног значаја. 

Акти Општинског Савета 
 

Члан 11. 

Општински Савет доноси програме, планове 
рада, предлоге, закључке, препоруке и 
појединачна акта. 

Акте које доноси Општински Савет потписује 
председник Општинског Савета, или у случају 
његове спречености лице које председник 
Општинског Савета овласти да га замењује. 

Права, дужности и одговорности члана 
Општинског Савета 

 

Члан 12. 

Члан Општинског Савета има право и 
дужност да учествује у раду Општинског Савета и 
да редовно присуствује седницама, као и друга 
права утврђена законом, Статутом општине 
Димитровград и овим Правилником. 
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Председник и чланови Општинског Савета и 
радних група имају право на новчану накнаду која 
се уређује правним актом оснивача.  

Члан 13. 

Члан Општинског Савета дужан је да 
присуствује свакој седници коју закаже председник 
Општинског Савета или заменик кога он овласти. 
Уколико члан овог савета неоправдано  изостане 
са најмање три седнице, биће покренут поступак 
за његову смену од стране оснивача, а на предлог 
Општинског савета. 

Уколико члан Општинског Савета не 
извршава своје радне обавезе, у датом року, 
предвиђене чланом 3. овог Правилника биће 
смењен од стране оснивача, а на предлог 
Општинског Савета. 

Уколико члан радне групе не извршава 
радне задатке и обавезе које пред њим поставља 
председник радне групе биће смењен од стране 
Општинског Савета, а на предлог председника 
радне групе. 

На местима смењених чланова Општинског 
Савета општинско Веће  општине Димитровград 
може именовати друго лице  на предлог 
Општинског Савета. 

На местима смењених чланова радне групе 
Општински Савет може именовати друго лице  на 
предлог председника радне групе. 

 

Прелазне и завршне одредбе 

 

Члан 14. 

Овај Правилник ступа на снагу осмог дана 
од дана објављивања у „Службеном листу Града 
Ниша“. 

 
Број: 06-2/15-III/2-7 

 У Димитровграду, 13.01.2015. године. 
 

 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
ДИМИТРОВГРАД 

                                                                                      
Председник 

Небојша Иванов, с.р. 
 
 
 
 
 
 

6. 
 

 На основу члана 24. Одлуке о Општинском 
већу општине Димитровград („Сл. лист Града 
Ниша“, бр. 79/08, 117/12 и 177/13),  

Општинско веће општине Димитровград, на 
седници одржаној 13. јануара 2015. године, 
донело је следећи 
 
 

П Р А В И Л Н И К  

о утврђивању висине и начину исплате 

накнаде за подстицај наталитета 

на подручју општине Димитровград 

 
 

Члан 1. 
 Овим Правилником утврђује се висина и 
начин исплате накнаде за подстицај наталитета  
на подручју општине Димитровград. 

 
Члан 2. 

 
 Право на накнаду припада сваком 
новорођеном детету, и то: 

1. за прво новорођено дете у Новој години у 
висини од 50.000,00 динара, 

2. за прворођено дете у висини од 20.000,00 
динара, 

3. за другорођено дете у висини од 30.000,00 
динара и 

4. за трећерођено и свако наредно дете у 
породици у висини од 100.000,00 динара. 

 
Члан 3. 

 
 Захтев за остваривање права из члана 1. и 
2. овог Правилника подноси се по рођењу детета, 
а најкасније до навршене једне године старости. 
 

Члан 4. 
 
 Уз захтев се прилажу следећи докази: 

1. фотокопија личне карте мајке детета, 
2. фотокопија извода из матичне књиге 

рођених за сву децу. 
 Захтев се подноси Општинској управи 
општине Димитровград-Одељење за Општу 
управу, ванпривредну делатност, послове 
Општинског већа и Скупштинске послове – 
канцеларији за признавање породиљског права 
(дечја заштита). 
Исплата накнаде рачунаће се од момента рођења 
детета, а не од момента подношења захтева. 
 

Члан 5. 
 
 Средства за исплату накнаде за подстицај 
наталитета на подручју општине Димитровград  
предвиђена у члану 2. овог Правилника, 
обезбеђена су Одлуком о буџету општине 
Димитровград за 2015. годину у разделу 1. глава 
13, позиција 13 Социјалне помоћи, функција 070 
Дечја заштита, позиција  25, економска 
класификација 4723 Опрема за новорођенчета.  
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Члан 6. 

 
 Ступањем на снагу овог Правилника 
престаје да важи Решење о висини и начину 
исплате накнаде за подстицај наталитета на 
подручју општине Димитровград, бр. 06-125/13-
II/29-25 од 30.12.2013. године. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Члан 7. 
 
 Овај Правилник ступа на снагу осмог дана 
од дана објављивања у „Службеном листу Града 
Ниша“.  
 
 
 Број: 06-2/15-III/2-5 
 У Димитровграду, 13.01.2015. године. 

 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 

ДИМИТРОВГРАД 
                                                                                      

Председник 
Небојша Иванов, с.р. 

 
 

 

Огласни део 

 

Изгубљене исправе 
  

 

Изгубљену радну књижицу ОГЛАШАВАМ НЕВАЖЕЋОМ: 

 Николић Славиша из Ниша, Митровић Небојша из Ниша, Ранђеловић Александар из Ниша, 

Стојковић Стефан из Ниша, Коцић Срђан из Ниша, Станковић Горан из Ниша, Благојевић Југослав из 

Ниша, Весна Станковић из Ниша, нешић Небојша из Ниша, Ина Мијалковић из Ниша, Стевчић Слободан 

из Ниша, Јеремић Милован из Ниша, Станковић Немања из Ниша, Ана Миливојевић из Ниша, Стојановић 

Марко из Ниша, Стаменковић Марија из Ниша, Невена Вељковић из Ниша, Радиша Војиновић из Ниша, 

Стаменковић Драгица из Ниша, Апостоловић Александар из Ниша, Новко Савић из Ниша, Бијанић Љиља 

из Ниша, Тасић Драган из Ниша, Јовановић Душица из Ниша, Марија Цекић из Ниша, Величковић 

Емилија из Ниша, Сандра Стаменковић из Ниша, Фолић Јованка из Ниша, Петровић Бранислава из 

Ниша, Милан Миладиновић из Ниша, Мутић Џулијета из Ниша, Мутић Гордана из Ниша, Тодоровић 

Владимир из Ниша, Пејчић Миодраг из Ниша, Соња Крстић из Ниша, Лазаревић Владимир из Ниша, 

Јовановић Мартина из Ниша, Цветановић Иван из Ниша, Стојановић Миливоје из Ниша, Маринковић 

Дејан из Ниша, Симић Александра из Ниша, Симић Живојин из Ниша, Никола Станковић из Ниша,  

Димитријевић Милан из Ниша, Андријашевић Миленко из Ниша, Анита Мишић Врбић из Ниша, 

Симоновић Саша из Ниша, Богдановић Боривоје из Ниша, Цајић Дејан из Ниша, Јанковић Михајло из 

Ниша, Јовановић Вера из Ниша, Јованчић Марија из Ниша, Младеновић Бобан из Ниша, Младеновић 

Марија из Ниша, Златковић Александра из Ниша, Станишић Александар из Ниша, Ђорђевић Јулијана из 

Ниша, Маја Марјановић из Ниша, Станковић Наташа из Ниша, Ђорђевић Драгољуб из Ниша, Милић 

Зоран из Ниша, Богманај Немања из Ниша, Јовановић Мирослава из Дољевца, Митић Драгица из Ниша, 

Александар Петровић из Ниша, Марко Спасић из Ниша, Стоиљковић Бојана из Ниша, Тонић Валентина 

из Ниша, Максимовић Ђ. Кристијан из Ниша, Дикић Оливера из Ниша, Миловановић Благоје из Ниша, 
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Анастасијевић Дејан из Ниша, Божић Јелена из Ниша, Вукић Милош из Ниша, Невена Цветковић из 

Ниша, Антић Стеван из Ниша, Снтић Никола из Ниша, Љубиша Ђорђевић из Ниша, Стојановић Бобан из 

Ниша, Стошић Ивица из Ниша, Јовановић Бојан из Ниша, Стошић Жаклина из Ниша, Јовановић Милан из 

Ниша, Димитријевић Гордана из Ниша, Живковић Саша из Ниша, Митић Сања из Ниша.  

 

 

 
Изгубљену службену легитимацију ''Ниш - експрес'' ОГЛАШАВАМ НЕВАЖЕЋОМ: 

 Марија Стевановић из Чубуре, Симић Маријана из Ниша, Китић Никола из Ниша. 

 

 

Изгубљену месечну карту за вожњу ОГЛАШАВАМ НЕВАЖЕЋОМ: 

 Блатник Аца из Ниша, Димитријевић Димитрије из Ниша (IV дете), Јовановић Никола из Ниша, 

Павловић Л. Драган из Ниша, Алексић Добринка из Ниша, Светислав Човић из Ниша (III дете), 

Бранислава перић из Ниша, Бајрамовић Раде из Ниша, Ђукамовић Александра из Ниша, Величковић 

Никола из Ниша, Јеленковић Милош из Ниша, Славица Ал – Батаинен из Ниша, Шћекић Миран из Ниша, 

Петковић Љиљана из Ниша, Велимировић Небојша из Ниша, Милићевић Љиљана из Ниша, Душан 

Исаковић из Ниша, Велимировић Мирјана из Ниша  Стојановић Адријана из Ниша, Јовановић Крстомир 

из Ниша, Раденковић Живота из Ниша, Милетић Миленка из Ниша, Младеновић Мирослав из Ниша, 

Ракић Александар из Ниша (пензионерска), Александар Бакић из Ниша, Крстић Видосава из Ниша, 

Милошевић Верица из Ниша, Николић Даница из Ниша, Љиљана Живковић из Ниша, Михајло Пеличић 

из Ниша (III дете), Васић Драган из Ниша, Јана Станковић из Ниша, Тасић Срећко из Ниша.  

 

 

Изгубљену диплому Грађевинског факултета Ниш ОГЛАШАВАМ НЕВАЖЕЋОМ: 

 Газал Харис из Ниша. 

 

 

Изгубљени печат с.з.р. Бетомонт градња ОГЛАШАВАМ НЕВАЖЕЋИМ: 

 Веселиновић Александар из Књажевца. 

 

 

Изгубљену диплому школе ''Мија Станимировић'' Ниш ОГЛАШАВАМ НЕВАЖЕЋОМ: 

Вукић Милош из Ниша. 

 

 

Изгубљену ђачку књижицу школе ''Иво Андрић'' Ниш ОГЛАШАВАМ НЕВАЖЕЋОМ: 

Стајић Александар из Ниша. 
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